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Këshilli i Investimeve
- katalizator i debatit të hapur e konstruktiv biznes – qeveri
Këshilli i Investimeve (KI), një strukturë e ngritur për të lehtësuar dialogun
biznes-qeveri ka hyrë tashmë në vitin e tij të dytë. Duke lënë pas një
periudhë të ngjeshur me takime intensive, analiza dhe diskutime me
biznese dhe ekspertë të fushave, KI ka patur për vitin kalendarik 2016
një bilanc pozitiv. KI zhvilloi 5 mbledhje sipas axhendës së miratuar
paraprakisht nga anëtarët e tij.
Këshilli i Investimeve gjatë 2016 ka diskutuar mbi çështjet e mëposhtme:
1. Përmirësimi i Mekanizmave të Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve midis
Biznesit dhe Administratës Publike
2. Incentivat për Nxitjen e Investimeve: Shqipëria përballë vendeve të
Ballkanit Perëndimor
3. Formalizimi në Bujqësi: Mirëfunksionimi i Skemës së Kompensimit të
TVSH-së dhe Nxitja e Investimeve
4.Gjetjet paraprake të një studimi, financuar nga BERZH mbi sektorin e
Agropërpunimit
5. Mbi Rimbursimin e TVSH-së
Në total gjatë vitit 2016 u miratuan 42 rekomandime të cilat adresonin
nevojën për ndryshime ligjore, rritjen e transparencës dhe konsultimit
publik si edhe domosdoshmërinë për përmirësimin e komunikimit midis
biznesit dhe administratës publike.

“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,”
Ministër Milva Ekonomi

Gjatë këtij viti KI i kushtoi një rëndësi të veçantë monitorimit dhe statusit të realizimit të 17 rekomandimeve të
miratuara gjatë vitit 2015 për çështjet e kontrollit tatimor dhe informalitetit. Nga 37 masa lehtësuese të ndërmarra
në procedurat tatimore, 12 prej tyre reflektojnë rekomandimet e KI ku më kryesoret janë:
1.
2.
3.
4.

Riorganizimi i Apelimit Tatimor
Riorganizimi i Avokatit të Tatimpaguesve
Precedenti tatimor dhe komentarët
Buletinët informues dhe njoftimet paraprake për kontrollet tatimore
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Zgjidhje mosmarrëveshjeve biznes-administratë brenda strukturave
të apelimit administrativ

Mosmarrëveshjet ndërmjet institucioneve të administratës publike dhe biznesit janë konsideruar shqetësuese pasi
mbartin kosto të konsiderueshme për palët dhe njëkohësisht sjellin pasiguri dhe mosbesim në zhvillimin e aktivitetit ekonomik si tek bizneset vendase ashtu edhe ato të huaja.
Cili është profili i mosmarrëveshjeve më të shpeshta të biznesit me administratën?
A i garantohet biznesit efektivisht e drejta e ankimit në strukturat apeluese të administratës publike?
Këto dhe të tjera u diskutuan në mbledhjen e datës 2 Mars 2016 të KI.
Sekretariati evidentoi institucionet me mosmarrëveshjet më të shpeshta me biznesin mbi bazën e të dhënave të marra
nga gjykatat administrative për vitin 2014 dhe vitin 2015. Kështu, institucione si tatimet, doganat, inspektoriatet,
vendimet e të cilave kanë impakt financiar të konsiderueshëm për bizneset, rezultojnë të kenë numrin më të lartë
të padive të biznesit të regjistruara në Gjykatat Administrative të të gjitha shkallëve për vitin 2014 dhe vitin 2015.
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Gjetjet:
- mbi 75% e numrit total të regjistruar të ankimimeve administrative të biznesit, lidhen me tatimet, doganat, inspektimet dhe prokurimet publike.
- kushtet e vendosura për parapagimin e detyrimeve tatimore dhe doganore përpara apelimit, konsiderohen nga
biznesi si kufizime për ushtrimin efektiv të së drejtës së ankimit përpara organit administrativ.
- ankimimi administrativ në strukturat e apelimit vlerësohej nga bizneset si proces joefektiv, me dyshim dhe më
tepër si një kusht apo fazë paraprake e detyrueshme, që duhet të përmbushet me qëllim që më pas t’i drejtohen
gjykatave administrative.
- strukturat e apelimit, sidomos në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave dhe Inspektoriate nuk funksionojnë të
pavarura, kanë mungesë kapacitetesh dhe praktika të pa konsoliduara dhe jo të unifikuara në trajtimin e çështjeve
me biznesin.
A ia vlen ankimimi brenda administratës?

Rekomandime
DRT vs DAT
31.5%

Biznese vs Tatime
27.5%
24.2%

Biznese vs Dogana

21.6%

2015

2

2014

1. Lehtësim i Aksesit për Bizneset në procedurat
e apelimit
2. Krijimi i strukturave të pavarura të apelimit
3. Krijimi i një organi kolegjial i pavarur apelimi
në tatime dhe dogana
4. Forcimi i kapaciteteve të strukturave të apelimit
5. Publikimi i procedurave të apelimit
6. Krijimi i praktikave të unifikuara nga administrata
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Tërheqja e Investimeve të huaja direkte (IHD),
Shqipëria kundrejt vendeve të Ballkanit Perëndimor
Ndër flukset më të larta të investimeve të huaja në
rajon në pesë vitet e fundit, por ende larg projekteve
tërësisht të reja (green field) apo diversifikim i tyre në
sektorë të ndryshëm të ekonomisë.

investitorët e huaj, ndërsa politikat tatimore nuk bëjnë
dallim midis investimeve vendase dhe të huaja duke i
vendosur investitorët në kushte të barabarta. Megjithatë
paqëndrueshmëria fiskale në vend gjatë viteve të
fundit dhe veçanërisht skepticizmi mbi mënyrën si
administrata në përgjithësi dhe ajo tatimore në veçanti
zbatojnë legjislacionin, mund të vështirësojnë aplikimin
e incentivave në praktikë. Bizneset vlerësojnë si
inkurajuese angazhimet e Qeverisë për mosndryshime
në paketën fiskale, por edhe thjeshtimin e mëtejshëm
të procedurave tatimore.

“Shqipëria ofron mundësi të mëdha për thithjen e
investimeve të huaja krahasuar me vendet fqinje për
shkak të pozitës gjeografike, nivelit të kostos sociale
konkurruese, si edhe burimeve hidrike dhe ato natyrore.
Ndërkohë, e reja është roli i AIDA-s, i qartësuar më tej
me ligjin e Investimeve Strategjike i cili e bën vendin
tonë më konkurrues në krahasim me vendet e rajonit”.
Znj. Milva Ekonomi
Ministrja e Ekonomisë, Zhvillimit Ekonomik,
Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes
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Këshilli i Investimeve në Mbledhjen e tij në Prill 2016
trajtoi incentivat për investimet e huaja në Shqipëri, në
krahasim me vendet e tjera të Rajonit, për të nxjerrë
në pah avantazhet por edhe barrierat për tërheqjen
e investimeve në vend. Për këtë, një studim u përgatit
nga Sekretariati i KI në bashkëpunim me Agjencinë
Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve (AIDA).
Rajoni i Ballkanit Perëndimor shikohet me shumë
interes nga investitorët e huaj për avantazhet që mbart
si në aspektin politik ashtu dhe në kuadër të stabilitetit
makroekonomik, barrës fiskale, pozicionit gjeografik,
kostos së lirë të punës dhe fuqisë punëtore. Shqipëria
në rajon paraqitet ndër vendet me fluksin më të lartë
të investimeve të huaja në gjashtë vitet e fundit, si në
vlerë e renditur pas Serbisë dhe në raport me PBB-në e
renditur pas Malit të Zi (8.7% të PBB-së për 2015).
Vendi ka adoptuar një legjislacion liberal në fushën e
investimeve për të mundësuar rritjen e investimeve
të huaja direke. Legjislacioni në fuqi nuk diskriminon
Buletini Nr. 2, 2016

MSV

181

“Është e vërtetë që Shqipëria shihet si vend tërheqës
por duhet të vendosë disa kushte themeltare. Duhet të
vendoset mbi Reformën në Drejtësi në mënyrë që mos
të ketë pengesa për tërheqjen e investimeve,” u shpreh
Z. Yngve Engstroem,
Delegacioni i BE-së në Shqipëri
“Shqipëria mund të tërheqë industri me punë intensive
sikurse ajo automotive dhe të shfrytëzojë koston e
ulët të punës, pozicionin gjeografik, etj. Ka investitorë
në industrinë automotive me “punë intensive” të
interesuar për të investuar dhe interesi i Qeverisë për
këtë është më i madh nga sa pritej,” vuri në dukje ndër
të tjera
Z. Christoph Denk,
Drejtor i Zyrës së BERZH-it në Shqipëri
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FORMALIZIMI I
BUJQËSISË

- sfidë e vështirë
por e domosdoshme

Rekomandohet ngritja e një sporteli (platforme)
informacioni dhe asistence të veçantë për sektorin
e bujqësisë ku të mundësohet ofrimi i asistencës
fiskale dhe edukimi financiar.

Bujqësia përbën një nga sektorët kryesorë të ekonomisë
shqiptare duke kontribuar gjatë periudhës 1996–2014
në mesatarisht 25% të PBB-së si edhe duke punësuar
rreth gjysmën e fuqisë punëtore, por njëkohësisht
është edhe ndër sektorët më informalë.
Këshilli i Investimeve ka diskutuar në Mbledhjen e VItë problematikat e sektorit të bujqësisë me vëmendje
procesin e formalizimit dhe mundësitë për të zhvilluar
më tej këtë degë kaq të rëndësishme për ekonominë
e vendit. Konkretisht, u trajtuan, skema e kompensimit
të TVSH-së së fermerëve dhe mbështetja për nxitjen e
investimeve në sektor.
Njohja për qëllime kompensimi të TVSH-së së
produkteve bujqësore me 20% nga 6% që ishte më
parë për prodhuesit bujqësorë dhe grumbulluesit,
konsiderohet një masë e rëndësishme për incentivim
të sektorit, ruajtjen e njëtrajtshmërisë në aplikimin e
TVSH-së. Ndërkohë, ka një rritje të konsiderueshme të
fermerëve të regjistruar me ‘NIPT Fermeri’ pranë zyrës
së tatimeve edhe pse për shumë fermerë procedura
shikohet me rezerva dhe perceptohet si komplekse.

Z.Nikolin Jaka, Kryetari Dhomës së Tregtisë dhe
Industrisë Tiranë tha se skema aktuale e kompensimit
TVSH-së, është një iniciativë lokale dhe e fragmentuar,
e cila nuk siguron as standarde/cilësi dhe as siguri
ushqimore. Ai propozoi që skema duhet të shtrihet në të
gjithë zinxhirin e prodhimit, pasi për shembull fermat e
strukturuara, të cilat duhet t’iu përmbahen standardeve
dhe kërkesave për cilësi, kanë një kosto të lartë ndërsa
TVSH-ja nuk iu rimbursohet. “Për këtë arsye, për të nxitur
investimet në bujqësi dhe blegtori, duhet t’u ofrohen
këtyre investimeve, rimbursim TVSH-je apo prodhimi. Pra,
agro-përpunuesit duhet të marrin produktin me TVSH
të rimbursueshme, duke bërë të mundur konkurrencën e
drejtë në sektor”, tha z.Jaka.
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Çështje të tjera të lidhura me produktivitetin dhe formalizimin e bujqësisë vazhdojnë të mbeten parcelizimi
i tokës bujqësore, lejet e ndërtimit në agro-industri,
kontrolli i cilësisë së inputeve bujqësore, monitorimi i
tregjeve dhe inputeve, informimi, përgjegjshmëria dhe
kompetencat në kuadrin e reformës së pushtetit lokal.
Konsultim me fermerët

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Fondi i skemave të subvencioneve në bujqësi ndonëse
në rritje në vitet e fundit (me 50% në 2015 dhe 7% në
2016) akoma mbetet shumë i ulët (rreth 15 milionë
EUR) krahasuar me nevojat por edhe vendet e Ballkanit
Perëndimor (Maqedonia 150 milionë euro, Kosova rreth
60 milionë euro) duke e bërë bujqësinë shqiptare më
pak konkurruese në rajon.
Informimi dhe ndërgjegjësimi i fermerëve mbi
regjistrimin me NIPT por edhe përfitimet e formalizimit
mbeten të pamjaftueshme. Drejtoritë rajonale të
bujqësisë kanë kapacitete të kufizuara t’i përgjigjen
nevojave të fermerëve, informimit në kohë dhe të duhur
dhe bashkëpunimit ndër-institucional si me drejtoritë
rajonale tatimore.
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Bujqësia,

investimet ende në nivele të ulëta
Zhvillimi i sektorit të bujqësisë dhe agro-industrisë
është një ndër prioritetet e qeverisë për shkak të
peshës së rëndësishme që zë kjo degë në punësim
dhe ekonominë shqiptare në përgjithësi. Megjithatë,
sektori ka vuajtur nga mungesa e financimeve dhe
vështirësive në gjenerimin e projekteve të mundshme
dhe fitimprurëse. Në Mbledhjen e VII-të të KI-së u
prezantua një përmbledhje e gjetjeve fillestare të
analizës mbi Sektorin e Agropërpunimit1.

Qëllimi i studimit ishtë identifikimi i pengesave dhe
boshllëqet në sektorin e bujqësisë në kuadrin e
zinxhirit të vlerës të nënsektorëve kryesorë (mishi,
qumështi, fruta-perime, ulliri dhe bimët medicinale)
që do të çojnë në investime të qëndrueshme, rritje dhe
konkurrueshmëri të produkteve shqiptare por edhe
sugjerimi i mundësive për investime dhe financimin
nëpërmjet mekanizmave që do të ofrohen edhe nga
BERZH-i, fondet IPA të BE-së, dhe institucione të tjera
publike dhe private.
Z. Matteo Colangeli,
Kreu i Zyrës së BERZH-it në Tiranë,
u shpreh se BERZH po investon në sektorin e bujqësisë
nëpërmjet një Instrumenti Financiar të madh që po
zhvillohet me Qeverinë, në bashkëpunim me gjashtë
institucione financiare në Shqipëri. “BERZH do të
asistojë bankat pjesëmarrëse në këtë instrument në lidhje
me zhvillimin e produkteve të posaçme për këtë industri,
e cila historikisht ka vuajtur aksesin e limituar në kredi,
dhe për t’ia shitur me sukses fermerëve dhe kompanive
bujqësore në vend.”
Referuar gjetjeve paraprake të studimit, agroindustria
në përgjithësi në vend me gjithë përpjekjet e

vazhdueshme nuk është ende një sektor i konsoliduar.
Prodhimi parësor bujqësor apo blegtoral ende nuk
ofron standardet e kërkuara të cilësisë dhe sigurisë
për të qenë konkurrues si edhe nuk garantohen sasi të
mjaftueshme për kërkesat e tregut të huaj.
Me gjithë shembujt pozitivë, ka vështirësi për të arritur
marrëveshje midis prodhuesve dhe përpunuesve.
Kjo lidhet kryesisht me mungesën e shoqatave të
përpunuesve dhe prodhuesve për të krijuar marrëveshje
kuadër midis operatorëve.
“Vullneti i qeverisë vazhdon të mbetet, por problematik
mbetet konceptimi i qartë nga sektori që të furnizojë
pjesën fiskale me kërkesa të qenësishme të targetuara që
kanë impakt në terren. Rritja e rimbursimit të TVSH-së nga
6% në 20% ishte një hap i guximshëm dhe tepër i diskutuar,
i cili ka pasur vështirësi në praktikë,”
tha Z. Ervin Mete, Zv/Ministri i Financave.
Gjithashtu, ekziston nevoja për një sistem efikas
të informimit të tregut, pasi ende ka probleme me
orientimin e tregut si psh. nuk ka një informacion të
saktë se cili është potenciali, mundësitë, çmimet dhe
konkurrentët. Shikohet nevoja për asistencë teknike më
cilësore, të fokusuar dhe të pavarur ndaj operatorëve në
këtë sektor.
Ministri i Bujqësisë, Z. Edmond Panariti
i pranishëm në Mbledhje thekoi, se sfidat e bujqësisë
shqiptare dhe institucioneve përkatëse janë të lidhura
shumë me standardet e cilësisë dhe gjurmueshmërisë për
t’i bërë konkurruese në tregjet evropiane. Një model që
duhet promovuar për investitorët është agro-turizmi që
mund të jetë më rentabël dhe konkurrues sesa bujqësia e
ekonomisë së shkallës, ku mund të krijohen edhe markat
shqiptare dhe origjinale që mund të zgjerohen më tej, si
psh. tek vaji i ullirit.”
“Lufta ndaj informalitetit (si masë politike) dhe rishikimi i
ligjeve të cilat garantojnë sigurinë ushqimore, të cilat duhet
të jenë të njëjta me ato të vendeve të BE, duke mundësuar
konkurrueshmërinë në tregjet ndërkombëtare, janë të
domosdoshme në lidhje me rritjen dhe konkurrueshmërinë
e industrisë së përpunimit të produkteve bujqësore apo
blegtoriale,” sipas
Z. Luan Leka, administrator i kompanisë EHW.

1
Financuar nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH).
Studimi përbën një nga komponentët e projektit të BERZH-it për
Lehtësim të Agrobiznesit Shqiptar që synon nxitjen dhe ofrimin e
mundësive për financim të agrobizneseve Shqiptare.
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Rimbursimi i TVShsë është thjeshtuar,
por zbatimi i afateve
mbetet ende një
sfidë

Rimbursimi jo në kohë dhe i vonuar i TVSH-së, si edhe
procedurat burokratike kanë qenë një burim tensioni
ndërmjet administratës tatimore dhe biznesit deri në
2013. Sipas bizneseve rimbursimi brenda afateve i
TVSH-së duket se ka ndikim direkt në aktivitetin e tyre
sepse i jep frymëmarrje të mëtejshme me likuiditet
për operacione të përditshme dhe ulje të kostove
të investimeve. Nisur nga kjo problematikë Qeveria
Shqiptare ndërmori një sërë ndryshimesh ligjore dhe
institucionale gjatë 2014 - 2016 në funksion të adresimit
të shqetësimeve të ngritura në vazhdimësi nga biznesi.
Të gjitha këto ishin objekt i një analizës “Mbi
Rimbursimin e TVSH-së” gjatë periudhës 2015-2016
i diskutuar në Këshillin e Investimeve më 23 Nëntor
2016. Gjetjet dhe rekomandimet u bazuan mbi analizën
e ndryshimeve ligjore, mbi rezultatet e Anketës online
të plotësuar nga 77 biznese si edhe nga të dhënat
analitike të vendosura në dispozicion nga DPT.
54% e të anketuarve konfirmojnë se procedurat e
aplikimit për rimbursim të TVSH-së janë thjeshtuar,
ndërsa 72% e atyre që janë përgjigjur se kanë aplikuar,
konfirmojnë se ju është miratuar kërkesa dhe e kanë
marrë rimbursimin e TVSH-së
Anketa:

19%
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JO

9%

NË PROÇES
72%

Sipas analizës së Sekretariatit nga anketa si dhe nga takimet
direkte me biznese, Dhoma të Tregtisë dhe Industrisë në
rrethe, dhe me ekspertë të fushës rezultoi:
Vihet re një rritje e përgjegjshmërisë për rimbursimin (20152016), por respektimi i afateve të rimbursimit të TVSH-së
mbetet ende një sfidë për administratën. Konstatohet një
përgjegjshmëri më e madhe nga “ana e administratës për
të kryer rimbursimin e TVSH-së sipas afateve ligjore”.
GRAFIK 8 - RIMBURSIMI I TVSH-SË ËSHTË PËRFITUAR KUR:
Tjeter
Pas ankimimit tuaj
(në Drejtorinë e Apelimit apo Gjykatë)

7%
4%

Pas përfundimit të kontrollit
tatimor përkatës
Pas analizës së riskut në Drejtorinë e
Përgjithshme të Tatimeve
Automatikisht nga sistemi

87%
0%
5%
31%

mbi 90 ditë

23%

90 ditë

GRAFIK 6- PROCEDURA E APLIKIMIT PËR RIMBURSIM TË TVSH-së

34%

Brenda 60 ditësh

2%

Brenda 30 ditësh

23%
Është thjeshtuar
Komplikuar
Asnjë ndryshim
53%

Tjeter

21%

9%

Nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, konfirmohet se
për vitin 2016 janë vetëm 13 kërkesa të miratuara brenda
30 ditëve dhe 174 brenda 60 ditëve dhe në mjaft raste
vonesat lidhen me pamundësinë reale që ka administrata
për të realizuar kontrollin, mbyllur raportin brenda afateve
30 ditë apo 60 ditë, veçanërisht në rastet kur kontrolli
ushtrohet tek tatimpagues transaksionet e të cilëve kanë
një natyrë komplekse.
Administrata tatimore kryen pothuajse gjithmonë
kontroll tatimor për rimbursimin e TVSH-së.

54% konfirmojnë që është thjeshtuar;
23% nuk ka ndryshuar procedura;
21% mendojnë së është komplikuar formati në sistem,
dokumentacionin e kërkuar për t’u bashkëlidhur nga
tatimpaguesi.
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Vetëm një numër shumë i vogël, kryesisht fason, kanë
përfituar rimbursimin automatikisht, pra brenda 30
ditëve dhe pa kontroll. Të dhënat e DPT gjithashtu flasin
për një numër shumë të ulët të rasteve të rimbursimit
automatik, konkretisht 5 raste për 2015 dhe 11 raste për
2016.
Ka biznese që hezitojnë për të aplikuar për rimbursim
TVSH-së edhe në rastet kur kanë tepricën kreditore të
mjaftueshme për rimbursim. Arsyet jepen si më poshtë:
GRAFIK 9: TEJKALIMI I AFATEVE

Nga përgjigjet në Anketë lidhur me arsyet për mosaplikim
për rimbursim vërehet një mosbesim ndaj administratës për
marrjen e rimbursimit si dhe përmenden arsye të tjera, si psh.
praktikat korruptive.
Konstatohet një përmirësim në përgjithësi i mendimit të
biznesit mbi sjelljen e administratës tatimore jo vetëm në
kuadrin e rimbursimit të TVSH-së. Kështu sipas të dhënave
të Anketës, puna e administratës tatimore në lidhje me
kërkesat për rimbursim është vlerësuar “disi mirë” në 40% të
përgjigjeve dhe “mirë” në 31% të përgjigjeve.

Tejkalimi i Afateve

Mbi 30 dite
per eksportues 50 - 70%

71%

Shumë mirë

Mbi 30 dite
eksportues >70%

89%

Mbi 60 dite per
tatimpaguesit

Disi mirë
Të dobët

Kontrollet për Rimbursim

Tatimpagues te tjere

82%

Eksportues > 70%

88%

GRAFIK 11 - ARSYET PËR MOSAPLIKIM

Përse nuk keni aplikuar për rimbursim TVSH?
Tjeter

47%
32%

Për të mos iu nënshtruar kontrollit tatimor
Mungesë kapacitetesh tuaja për t’iu përgjigjur
kërkesave të administratës tatimore
Shumë dokumenta
Procedura e komplikuar në sistem

6%
3%
9%
15%

Burimi për Grafikët: Anketa e Sekretariatit për Rimbursimin e TVSh-së
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39%

Mirë

54%

Mungesë besimi për përfitimin e rimbursimit

4%

37%
20%

REKOMANDIME:
1. Planet buxhetore të mos kushtëzojnë vendimmarrjen
e administratës tatimore për vonesat në rimbursimin e
TVSH-së kreditueshme;
2. Lehtësimi i barrës proceduriale për administratën
tatimore dhe bizneset;
3. Bërja transparente e proçedurave të brendshme në
trajtimin e rasteve të rimbursimit të TVSH-së;
4. Strukturim i informacionit të DPT nëpërmjet një website
interaktiv, për biznesin në funksion të edukimit fiskal të
tatimpaguesve dhe rritjes së transparencës;
5. Reforma e nisur në 2015, të strukturohet më tej,
të forcohen përpjekjet për zbatimin e masave antiinformalitet;
6. Biznesi/Shoqatat duhet të ngrejnë më tej “kapacitetet
e veta” në drejtim të marrjes, informimit në kohë dhe në
mënyrë të saktë të çdo lloj ndryshimi që prek mjedisin
ku ai operon;
7. Integrimi dhe konsolidimi i shërbimeve të agjencive
qeveritare në Portalin e-Albania;
8. Trajnime periodike të vazhdueshme për administratën
tatimore specifike edhe për rimbursimin e TVSH-së.
Në Mbledhjen e fundit për 2016 (23 Nëntor) KI diskutoi dhe
miratoi temat për t’u analizuar për vitin 2017. Temat ishin
prezantuar dhe 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 këtë
kuadër u vendos.
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Votimi i temave për 2017

38%
13%
19%
38%
13%
44%
38%
31%
31%
38%

Këshilli i Investimeve dhe Sekretariati nderohen me
Business Award 2016
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë të Tiranës ka ndarë me 17 Dhjetor 2016, në një mbrëmje gala, çmimet e përvitshme
për personalitete të shtetit shqiptar, drejtues institucionesh por edhe kompani e ndërmarrje të rëndësishme. Këshilli
i Investimeve dhe Znj. Diana Leka, si përfaqësuese e Sekretariatit të Këshillit të Investimeve u nderuan me çmimin
e Dhomës së Tregtisë Tiranë për 2016 me motivacionin: “Për kontributin e ofruar në ngritjen e shqetësimeve te
biznesit dhe në standardin e vendosur në përqasjen për të zgjidhur këto problematika”.
Gjatë fjalimit në marrjen e çmimit, Znj.
Diana Leka u shpreh: “Është një kënaqësi
e madhe për ne të nderohemi me Çmimin
e Dhomës së Tregtisë së Tiranës për 2016.
Ky çmim i përket stafit të Sekretariatit dhe
ekspertëve për punën e madhe të kryer,
Kryetarëve të Këshillit të Investimeve për
përkushtimin dhe mbështetjen e tyre, dhe
sigurisht dhomave dhe bizneseve operuese
në vend të cilat besuan në punën tonë
dhe na ofruan bashkëpunimin e tyre. Kjo
do të na shërbejë si stimul për punën tonë
gjatë vitit 2017.” Çmimi është një tregues
i performancës së punës të Këshillit dhe
Sekretariatit arritur gjatë aktivitetit të tij
në 2016.

Mbledhjet e ardhshme të Këshillit të Investimeve për 2017

Mbledhja Nr . 9 - Shkurt 2017
Tema e diskutimit “Disponueshmëria e Fuqisë Punëtore të Kualifikuar në tregun e punës – “Business Case’ i sektorit
të BPO-ve që ofron Shqipëria për investitorët”
Mbledhja Nr. 10 - Maj 2017
Tema e diskutimit “Lehtësim i procedurave doganore në këndvështrimin sektorial”

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes,
dhe BERZH nëpërmjet Fondit të Bashkëpunimit Teknik Italian
Adresa: Blv. Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë
E-mail: info@investment.com.al Web: www.investment.com.al
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Shifra të rëndësishme të Këshillit
të Investimeve 2015-2016
Sekretariati ka zhvilluar takime me mbi 300 aktorë interesi
nga institucione publike, shoqata biznesi, biznese,
donatorë, ekspertë, etj.

8 takime

të KI

Në 2 vjet

6 Fokus
Grup

3 Anketa mbi:

Audienca e faqes
së interenetit
Vizitorë të rinj
Vizitorë
që kthehen

- Inspektimin tatimor
- Informalitetin në Ekonomi
- Rimbursimin e TVSH

297

Pjesëmarrës në Anketa
96
64
32
0

Vizita
në faqen e internetit

93% Pjesëmarrje
në Mbledhje të Këshillit të
Investimeve

54 Rekomandime
19 Rekomandime
të përmbushura
10 në proces diskutimi
8 në vlerësim
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