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PËRMBLEDHJE E MINUTAVE TË TAKIMIT 

KËSHILLI I INVESTIMEVE (KI) 

MBLEDHJA X 

 

 Mbi Lehtësimin e Proçedurave Doganore 

Tiranë, 9 Maj 2017, 15:00 – 16:30 

 

Takimi u mbajt pranë Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë, Turizmit dhe Sipërmarrjes 
(MZHETTS) dhe u kryesua nga Znj. Milva Ekonomi, Ministër i MZHETTS. Në mbledhje 
morën pjesë 11 anëtarë. Gjithashtu të pranishëm si vëzhgues ishin rreth 20 përfaqësues të 
shoqatave të biznesit vendas dhe të huaj si ICC Albania, Dhoma e Tregtisë Durrës, DIHA, Shteti 
Web, Zyra Ekonomike e Ambasadës Greke, Ambasadës Zviceriane,  etj. 

I. Hapja e takimit 

Kryetarja e Këshillit të Investimeve, Ministre Milva Ekonomi, hapi takimin duke falenderuar 
anëtarët për pjesëmarrjen në Mbledhje. Tema e Mbledhjes së X-të është “Lehtësimi i mëtejshëm i 
procedurave doganore”, një temë e votuar në mbledhjen e fundit të 2016 nga anëtarët e KI.  Në 
hapje të takimit, Ministrja Ekonomi theksoi se tema në fjalë është shumë e rëndësishme pasi vjen 
si një kërkesë e vazhdueshme nga biznesi për lehtësimin  e mëtejshëm të proçedurave doganore,  
rritjen e konkurrueshmërisë dhe stimulimin e eksporteve. Njëkohësisht, problematikat e 
proçedurave doganore mbeten detyrime dhe si në kuadër të përmirësimit të klimës së biznesit 
dhe renditjen e Shqipërisë në Doing Business. Ministrja përmendi përmirësimet e ndjeshme të 
kryera në Kodin e ri Doganor dhe mundësitë që ofron të kthehet në një instrument, i cili 
ndihmon konkurrueshmërinë.   

II. Raportimin mbi Statusin e Rekomandimeve të Mëparshme të KI 

Znj. Diana Leka, Sekretariati i KI,  vijoi me  prezantimin mbi statusin e disa prej rekomandimeve të 
mëparshme të KI, me afat zbatimi deri në maj 2017. Më konkretikisht, mbi politikat incentivuese 
për nxitjen e investimeve, cilesine e tregut te punes dhe iniciativat për “konsolidimin” e 
bashkëpunimit Universitete-Biznese-Qeverisje. Ndersa, ne lidhje me rekomandimet per 
formalizimin ne Bujqësi, ka filluar bashkepunimi midis INSTAT dhe Ministrisë së Bujqësisë, 
Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave mbi  Anketën "Kalibrimi i Censusit të Bujqësisë 
2016", lidhur me implementimin e raportimit vjetor për 2016, dhe  MBZHRAU është bërë pjesë 
e sistemit elektronik (e-leje) në kuadër të verifikimit të procedurave dhe miratimit të lejeve të 
zhvillimit/ndërtimit, në territorin e Republikës së Shqipërisë. Kemi një rritje te procesit te 
konsultimit publik, përmirësime në incentivimin e sektorit të turizmit (reduktimi i TVSH-së në 6 
%) etj. Mbeten ende të parealizuar, ngritja e një grupi pune për studimin dhe analizën e thelluar 
të problematikës së formalizimit në sektorin e bujqësisë,  thjeshtimi i skemës së kompensimit të 
TVSH për fermerët, etc. 

III. Prezantimi nga Sekretariati i Këshillit të Investimeve në lidhje me Gjetjet dhe 
Rekomandimet  

Znj. Ermelinda Xhaja, Sekretariati i KI bëri një prezantim të objektit dhe metodologjisë së analizës 
së Sekretariatit si dhe të disa reformave të ndërmarra nga administrata doganore. Analiza u bazua 
në ankesat e bizneseve të depozituara në Sekretariat (2015 – 2016). Më tej, një pyetësor i hapur u 
hodh online (plotësuar nga 23 kompani), u zhvilluan rreth 25 konsultime  me biznese, 
importuese dhe eksportuese dhe në rrethe, kompani konsulence, administratën doganore, 
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Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Ekonomisë. Ndërsa, më 20 Prill u zhvillua një 
konsultimi me ekspertë të fushës nga administrata doganore, tatimore dhe biznese për të 
diskutuar paraprakisht rekomandimet më të mundshme dhe të rëndësishme për t’u prezantuar në 
KI.  

Z. Elvis Zerva, Sekretariati i KI, vazhdoi prezantimin e gjetjeve dhe rekomandimeve kryesore, 
fokusuar në: i) Përgatitjen në kohë të legjislacionit sekondar doganor referuar hyrjes në fuqi të 
Kodit të Ri Doganor në 1 Qershor 2017 dhe konsultimi me biznesin; ii) Dokumentimi i qartë 
dhe gjurmimi në sistemin e brendshëm të DPD të mënyrave të llogaritjes së vlerës doganore 
(rishikimi të akteve/udhëzimeve të brendshme); iii) Përditësimi i listës së çmimeve të referencës;  
iv) nevojën për ndërgjegjësim për biznesin për të kërkuar nga administrata doganore informacion 
mbi klasifikim tarifor të detyrueshëm, kthim nga degët doganore bizneseve për rezultatet e 
laboratorit të doganës mbi klasifikimin tarifor; v) Institucionalizimi i konsultimit me biznesin 
nëpërmjet rritjes së komunikimit online dhe shkëmbimit të informacionit mbi autorizime dhe 
vërtetime të ndryshme të biznesit si në dogana dhe në institucione të tjera të lidhura, si tatime, 
Agjensia Kombëtare e Ushqimit (AKU), etj. Finalizimi i projektit “single window” në dogana do 
të lehtësojë koordinimin ndër-institucional. Materiali i përgatitur nga Sekretariati është punuar në 
bashkëpunim të ngushtë me Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave (DPD), me shoqata të 
biznesit, dhe 2 studio konsulence/ligjore. 

IV. Përmbledhje e Komenteve Kryesore të ngritura në Mbledhje  

Znj. Belinda Ikonomi, falenderon Sekretariatin për punën e kryer në bashkëpunim më DPD. Sfida 
më e madhe ka qenë përgatitja e dispozitave zbatuese të kodit. Dokumenti është përfunduar dhe 
tashmë është në Ministrinë e Financave. Është përgatitur nga DPD një plan i gjerë komunikimi 
me të gjithë aktorët dhe po zhvillohen takime intensive për të ndergjegjësuar biznesin për 
ndryshimet që sillen në Kodin Doganor. Znj. Ikonomi vuri në dukje se nga data 1 Maj 2017 ka 
filluar deklarimi/afishimi i të gjithë dokumenteve për deklarimin doganor online duke filluar me 
disa biznese pilot. Synimi është që nga viti 2018 të kalohet në një doganë paperless (pa 
dokumente), dhe deklarimi doganor online pritet të eliminojë shumë probleme ekzistuese. Në 
portali e-dogana, biznesi do të ketë informacion lidhur me tarifën, vlerësimet, klasifikimet, dhe si 
projekt pritet të jetë funksional rreth 6-mujorit të dytë të 2017.  

Z. Arben Shkodra, Shoqata e Prodhuesve, theksoi se pjesa e dispozitave të Kodit Doganor është me 
shumë rëndësi për Shoqatën e Prodhuesve. Propozoi që në Shqipëri, si në disa vende të 
Bashkimit Evropian të aplikohet kodi 12-shifror i nomenklaturës në vend të kodit aktual 10-shifror. 
Në lidhje me skanimin e kontenierëve, shumica e prodhuesve nuk e kanë mundësinë për të 
transportuar të gjithë mallin në një kamion, dhe për të përdoret grupazhi. Aktualisht, megjithëse 
skanimi bëhet një herë për kontenier, paguhet tarifa e skanimit për çdo deklaratë doganore. Në 
rastin e një ngarkesë mikse, me shumë deklarate doganore gjë që e hasim shumë shpesh, 
paguajmë tarifën e skanimit edhe për 7, 8, apo 10 deklarata në një kontenier. Z. Shkodra theksoi 
edhe rëndësinë e thjeshtimit të mëtejshëm të procedurave doganore me Kosovën. Ndër të tjera  
parashtroi si të nevojshme që përpara se të kalonte për miratim në Ministrinë e Financave, 
dispozitat zbatuese të kodit të ri doganor duhet të ishin konsultuar paraprakisht me biznesin. Ai 
bëri një sugjerim që Sekretariati i KI i mbështetur nga BERZH në bashkëpunim me dhomat e 
biznesit të ndërmarrë një workshop me pjesëmarrjen e gjerë të komunitetit të biznesit mbi 
dispozitat zbatuese të kodit doganor. Më pas secila nga shoqatat mund të vazhdojë dhe të krijojë 
tryezat sektoriale mbi procedurat doganore.  

Z. Matteo Colangeli, BERZH, vlerësoi rëndësinë e lehtësimit të mëtejshëm të proçedurave 
doganore në shkëmbimet tregtare në rajonin e Ballkanit. Iniciativat e kohëve të fundit për 
ngritjen e një sistemi tranzit me Kosovën dhe ngritja e një zyre të agjencisë doganore të Kosovës 
në Portin e Durrësit janë hapa të rëndësishëm në këtë drejtim. Z. Colangeli informoi që BERZH 
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po asiston në ndërtimin e një helpdesk për tatimpaguesit në ofrimin e informacionit për 
sipërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme dhe u shprehu se ky projekt mund të replikohet me 
një strukturë të ngjashme për të ofruar këshillim dhe informacion mbi proçedurat doganore për 
kompanitë që merren me tregti ndërkombëtare.  

Znj. Edlira Muka, Balfin Group, u shpreh dakord me raportimin në Notën Teknike të Sekretariatit 
të KI mbi nevojën për rishikimin e kritereve të subjekteve që kalojnë në kanalin jeshil. Janë disa 
kompani që vazhdojnë të kalojnë në kanalin e kuq pavarësisht se në praktikë të vazhdueshme ato 
nuk shprehin rrezikshmëri të lartë. Përsa i përket aplikimit të çmimeve të referencës, në 
mbështetje të luftës ndaj informalitetit, me qëllim monitorimin e çmimeve të faturave të shitjes 
në import, do të kërkojë në ardhmen një vëmendje më të madhe nga autoritetet doganore. Një 
tjetër problematikë e biznesit për tu marrë në konsideratë ka të bëjë me dallimin në zhdoganim të 
produkteve të përdorura me ato të reja. Gjithashtu, Znj. Muka rekomandoi një bashkëpunim më 
të fortë midis DPD dhe AKU, si psh. në lidhje me çertifikatat për produkte. Fokusi i AKU mund 
të zgjerohet më shumë, duke marrë më shumë përgjegjësi dhe shtrirje në kohë. 

Znj. Laura Qorlaze, IFC përgëzoi Sekretariatin për raportin e detajuar dhe përmbledhjen e qartë të 
problematikave të biznesit me doganën. Në lidhje me kriteret e riskut të DPD u shpreh se duhet 
të shikohet moduli për rastet kur biznesi është kontrolluar disa herë dhe ka dalë me sukses për ti 
reduktuar riskun për kontroll. Znj. Qorlaze iu drejtua DPD dhe DPT për disa sqarime në lidhje 
me: i) Si shikohet e ardhmja në përdorimin e cmimeve të referencës; ii) me hyrjen në fuqi të 
Kodit të ri Doganor si mendohet se do ecet me miratimin e udhëzimit të tij; iii) kur mendohet të 
dalin me shpalljen e  takspaguesit më të mirë?  

Znj. Elizabeta Katia, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT), u shpreh në lidhje me bashkëpunimin 
që ka filluar nga DPT me DPD dhe institucione të tjera për transmetimin dhe kanalizimin e 
informacionit në kohë reale, përfshirë kërkesën për vërtetime për detyrime fiskale. Konkretisht, 
DPT është në bashkëpunim  me bankat e nivelit të dytë që për urdhrat e bllokim/zhbllokimit të 
llogarive të kërkohet të aplikohet komunikimi online dhe jo më në formë shkresore. Gjithashtu, 
znj. Katia u shpreh se tatimet dhe doganat në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe zyrën 
e Kryeministrit po punojnë për listën e taksapaguesve më të mirë që mendohet të shpallet brenda 
tre muajve në vazhdim.  

Znj. Milva Ekonomi, Kryetarja e Këshillit, vlerësoi punën e DPD dhe sugjeroi angazhimin e 
Sekretariatit në bashkëpunim me Ministrine, DPD dhe shoqatat e biznesit për të shpjeguar gjithë 
bizneseve ndryshimet që po pëson Kodi Doganor dhe mundësitë e reja që ai ofron, si kërkesë e 
ardhur dhe në Komitetin e Lehtësimit të Tregtisë. Një nga ankesat e biznesit mbërritur pranë 
Këshillit të Investime lidhet me mënyrën e diferencuar të gjykimit të një ankese të biznesit në 
degë të ndryshme doganore. Kjo ndodh jo vetëm për fushën e doganës por edhe në përgjithësi 
në administratën shtetërore që nuk e uniformizon sjelljen ndaj biznesit dhe ndaj kërkohet  
adresim i qartë i standartizimit të sjelljes ndaj biznesit.  

Znj. Belinda Ikonomi, informoi që administrata doganore ka qenë tepër e ngarkuar gjatë periudhës 
së hartimit të dispozitave zbatuese të kodit të ri doganor, për shkak dhe të kohës së reduktuar. 
Në këto 2-3 javë ekziston mundësia të bëhen diskutimet përfundimtare. Znj. Ikonomi pohoi që 
komunikimi me biznesin është i rëndësishëm dhe pikërisht së fundmi janë ngritur 2 sektorë të 
rinj në DPD, të cilat merrem ekskluzivisht me komunikim me biznesin dhe ndërgjegjësimin e tij. 
Në plan është të ndërtohet një helpdesk, dhe shpreh gadishmërinë për bashkëpunim me grupe 
interesi në këtë aspekt. Gjithashtu, Znj. Ikonomi sqaroi se DPD ka manuale të qarta të 
disponueshme në cdo degë doganore dhe ka rëndësi dhe si zbatohen në terren nga doganierët. 
Shumica e procedurave është e qendërzuara megjithatë ka disa proçedura të deleguara në degë 
doganore, por gjithmonë në drejtim të lehtësimit të biznesit. Ndërsa në pikëpamjen e vlerës 
doganore që është shqetësim i vazhdueshëm i biznesit, qëllimi është që vitin tjetër nëpërmjet 
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deklarimit onlinë të krijojmë një qendër të madhe të vlerës ku të mos kemi ndryshime të vlerës 
dhe klasifikimeve nga një doganier në tjetrin por të jetë uniforme dhe standarte për gjithë 
territorin. Kjo do të shmangte edhe kontaktet me biznesin dhe do ti shërbente si uljes së 
korrupsionit dhe standartizimit të procesit dhe trajtimit të barabartë të biznesit. Kodi doganor ka 
përcaktuar metodat e vlerësimit ku çmimi i referencës është i gjashti, por fatkeqësisht është  
shkuar nga i para tek i gjashta në pamundësi të vlerësimit me metodat e tjera. Prandaj database i 
vlerës ku do të raportohet historiku i shitjeve të tre muajve të fundit do të sherbejë për krijimin e 
një bazë reale të të dhënave për vlerësim dhe minimizojë përdorimin e cmimeve të referencës. 
Në lidhje me skanimin e kontenierëve, administrata doganore vetëm ekzekuton dispozitat e 
parashtruara në kontratën konçesionare të skanimit. Znj. Ikonomi, komentoi në lidhje më një 
nga rekomandimet e Notës Teknike mbi publikimin e të dhënave të kontrolleve, duke 
konsideruar specifikat e veprimtarisë së autoriteteve doganore dhe aspekte të sigurisë të profileve 
të riskut, të mos përfshihet në rekomandim publikimi i gjetjeve të kontrolleve. 

Znj. Diana Leka, Sekretariati i KI përmendi konsultimin  me sektorin e mishit në kontekstin e 
problematikave mbi proçedurat doganore. U theksua  se ekzistojne kapacitetet prodhuese, me 
investime të konsiderueshme në sektor që dëshirojnë  të eksportojnë por ka ngërç pasi pengohen 
nga problematikat që lidhen me reformën veterinare, licencimin, AKU, etj.  

Kryetarja, u përgjigj se Ministria e Ekonomisë, nëpërmjet edhe Komitetin e Lehtësimit të Tregtisë 
ku merr pjese MBZHRAU po e ndjek këtë cështje. Kemi probleme për të tregtuar produkte 
bujqësore si në EU dhe në zonën CEFTA. Na duhet një AKU më e zhdërvjellët që të punojë në 
kuadër edhe të një plani masash kombëtare për të stimuluar eksportet e produkteve bujqësore 
dhe blegtorale por edhe për të mbrojtur produktin vendas. MZHETTS duhet të luftojë për tu 
hapur ndaj tregjeve të reja, dhe jemi duke konsideruar se me cilat vende të tjera të negociojmë 
marrëveshje të tregtisë se lirë, si për shembull me Ukrainën, vendet e Amerikës së Veriut,  
Afrikës Veriore, etj.  

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

1. Miratohet Nota Teknike dhe Rekomandimet e Sekretariatit me një editim të vogël tek 
publikimi i të dhënave mbi kontrollet.  

2. Sekretariati në bashkëpunim me MZHETTS, DPD, dhomat e tregtisë të organizojë një 
konsultim me bizneset mbi dispozitat e reja zbatuese të kodit doganor. 

3. Dokumentat finale të Mbledhjes së X-të do shpërndahen te anëtarët e KI dhe 
publikohen në faqen e internetit të KI. 

4. Mbledhja e radhës sugjerohet në Shtator 2017. Ndërsa temat që mbeten për tu trajtuar 
për vitin 2017, të miratuara paraprakisht nga anëtarët janë: 

- Analizë për e-leje 

- Analizë për inspektimet  

- Start up 

Për zgjedhjen e temës së radhës do komunikohet me email me anëtarët.  

5. Mbi problematikën e Kodit të Punës, e ngritur në mbledhjet e mëparshme nga dy anëtarë 
të KI, Sekretariati ka përgatitur një analizë të përfshirë në dosjen e mbledhjes. Nëse ka 
pyetje dhe sugjerime nga anëtarët jemi të hapur për ti diskutuar.   

 

V. Mbyllja e Mbledhjes -  Mbledhja u konsiderua e mbyllur në orën 16:30. 
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Lista e Pjesëmarrjes 

 

Përfaqësues nga Qeveria 

1. Znj. Milva Ekonomi, Kryetare e Këshillit të Investimeve/Ministre e Zhvillimit 
Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes 

2. Znj. Lorena Pullumbi, Shefe Kabineti, në mungesë të Z. Eduard Shalsi, Ministër i Shtetit 
për Çështjet Vendore/Koordinator Kombëtar i Strategjisë kundër Korrupsionit 

3. Z. Orald Lani, Këshilltar, në mungesë të Znj. Ermonela Felaj, Ministre e Shtetit për 
Marrëdhëniet me Parlamentin 

4. Znj. Elizabeta Katia, Zv/Drejtor i Përgjithshëm i Tatimeve, në mungesë të Znj. Vasilika 
Vjero, Drejtoreshë e Përgjithshme e Tatimeve 

5. Znj. Belinda Ikonomi, Drejtoreshë e Përgjithshme e Drejtorisë së Përgjithshme të 
Doganave 

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

Komuniteti i Biznesit 

1. Znj. Eniada Çupi, Specialiste Finance Sr., në mungesë Z. Shkëlqim Bozgo, Menaxheri i 
TAP-it për Shqipërinë 

2. Znj. Edlira Muka, CEO i Balfin Group 
3. Z. Arben Shkodra, Kryetar i Shoqatës së Prodhuesve 

 

Partnerë Ndërkombëtarë  

1. Z. Matteo Colangeli, Shef i Zyrës së BERZH-it në Shqipëri 
2. Znj. Laura Qorlaze, Përfaqësuese e Zyrës së IFC në Tiranë 

 
Nuk morën pjesë: 

1. Znj. Natasha Ahmetaj, Zv. Guvernatore e Bankës së Shqipërisë 
2. Z. Yngve Engstroem, Shef i Sektorit të Zhvillimit, Delegacioni i BE-së 
3. Z. Luan Leka, CEO i EH GmbH – dërgoi paraprakish komente me e-mail mbi sugjerimet e 

propozuara nga Sekretariati 
4. Z. Luan Bregasi, Kryetar i BiznesAlbania 
5. Z. Mark Craford, President i AmCham 
6. Znj. Hilda Shijaku, Ekonomiste, Banka Botërore 


