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OBJEKTI I ANALIZËS

1. Të nxisë dhe strukturojë debatin në

konsultim me biznesin

2. Të parashtrojë rekomandime konkrete 

dhe konstruktive (mosregjistrimi, evazioni, 

puna në të zezë).
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I. Metodologjia – Profilizimi i Problemeve

Desk 
research

• Deklarata zyrtare të Qeverisë Shqiptare dhe përfaqësuesve të Biznesit;

• Analiza për Informalitetin dhe studime të OECD-së dhe FMN-së, BB, BERZH, etj;

• INSTAT, etj.

Takime

• Zyrtarë të institucioneve ekzekutuese dhe vendimmarrëse;

• Përfaqësues të Shoqatave të Biznesit si FIAA, AAB, ATA, DhTI Tiranë;

• Fokus grup me 13 dhoma te biznesit dhe shoqata.

Anketa

• Anonime: 89 biznese përgjigjur online & 11 kompani nga takime në terren;

• Rreth 60% firma me mbi 8 milion lekë xhiro, 73% subjekt i TVSH-së, 20% B.VIP;

• Sektorët më të përfaqësuar: Shërbimet (36%,) Tregtia (35%), Industria (29 %).

• 2 Nëntor – 26 Nëntor 2015

Analiza 
Sektoriale

• Analizë Sektoriale në Nën sektorin e Qumështit.
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II. KONTEKSTI - Historiku

Studimi i OECD 2004

• Plan Veprimi për Reduktimin e 
Ekonomisë Informale 2005-2009

Objektivat e Qeverisë 2014

• Programi Eko. & Fiskal 2014-2016

• Plani i Veprimit për “Doing 
Business 2015”

• Strategjia “Për Punësim & Aftësi” 

• Strategjia “Për Menaxhimin e 
Financave Publike”

Veprimet e Qeverisë 2015

• Korrik 2015 - Deklarata Publike

• 31 Gusht 2015 - Prezantimi zyrtar 
ne KEK

• 1 Shtator 2015 - Nisja e aksionit

• Iniciativat Ligjore
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II. KONTEKSTI – Profili i Aksionit

“36.866 biznese të reja për 2015”

“156 mijë persona të regjistruar”

“3.614 biznese kanë kaluar me xhiro mbi 5 Mln”

“877 biznese kanë kaluar biznes i madh”

“Mbi 10 000 fermerë paisur me NIPT”

“Zerim i tatim mbi fitimin për 83 000 biznese të vogla”

“Normë fitimi 5% për bizneset 5 Mln-8 Mln”

Fushatë 
Mediatike

Ashpërsim i 
Penaliteteve

Verifikime
në Terren
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II. KONTEKSTI – Deklaratat Publike

12/17/2015 7

EKSPERTË

 Incentiva dhe përmirësimi i administrimit fiskal si parakushte për
formalizim

 Luftë efektive ndaj informalitetit, jo rritje të mëtejshme të taksave

 Gjobat në fushën tatimore shumë të ashpra; ndryshime në legjislacion pa
konsultim paraprak me biznesin

 Jo gjobave të paarsyeshme dhe dënimeve për biznesin

 Ulje e barrës fiskale

 Aksioni agresiv dhe masat ndëshkuese joproporcionale

 Lufta kundër informalitetit duhet të jetë e vazhdueshme/kujdes varfërinë

 Shmangie e dy standardeve në pasqyrat financiare dhe bilancet e
kompanive

FIAA

CCI

AmCHAM

KONFIN

DIHA

FMN/BB

BoA



KONVERGJENCA

• Reagim pozitiv dhe qytetar 
nga sipërmarrja

• Dakordësi per nevojën për 
masa kundër informalitetit

• Mbrotje të konkurrencës së 
ndershme

DIVERGJENCA
• Aksion dhe reagim ndaj biznesit

• Presion nëpërmjet kontrolleve 

• Luftë shifrash, regjistrime të reja, 
gjoba, të ardhura

• Mungesa dialogu me biznesin

• Nisma ligjore të pakonsultuara 

• Panik për bizneset, ambulantët, 
fermerët me ndryshimet ligjore

• Fokusi i aksionit: Biznesi i vogel, i 
mesëm apo i madh?!

8

II. KONTEKSTI – Debati Publik



III. GJETJET KRYESORE TË ANALIZËS
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QENDRUESHMËRIA E REFORMËS NË PARTNERITET TË 
NGUSHTË ME BIZNESIN & KONSULTIM

PËRGJEGJSHMËRIA E SISTEMIT TATIMOR – parakusht i 
suksesit

SISTEMI RREGULLATOR SI MBËSHTETËS I FORMALIZIMIT

AKSESI NË FINANCË - si incentiv i formalizimit



3.1 PERCEPTIMI I BIZNESIT – Faktorët më 
Problematikë në të Bërin Biznes 
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Përpunim i Sekretariatit 



3.2 PERCEPTIMI I BIZNESIT – shkaqet kryesore
që nxisin informalitetin

Shenim: Përpunim i Sekretariati bazuar në përgjigjet e pyetjeve të hapura nga bizneset

43%

39%

26%

16%

13%
11%

10%
9%

Korrupsioni/Ndikimi Politik

Kapacitetet e Administratës
Tatimore/Doganore

Taksat e Larta

Cilësia e Qëndrueshmëria e
Legjislacionit

Konkurrenca e pandershme

Fragmentizimi I Sistemit Tatimor

Niveli i ulet ekonomik

Te tjera



3.3 PERCEPTIMI I BIZNESIT – Stadi ku Shfaqet 
Informaliteti
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16%

8%

21%

15%

12%

17%

Shenim: Përpunim i Sekretariati bazuar në përgjigjet e pyetjeve të hapura nga bizneset.
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Bazuar mbi Përpunimin e Rezultateve të Anketës së Sekretariatit mbi 

Informalitetin

3.4 PERCEPTIMI I BIZNESIT – Përfitim Apo Kosto 
të Jesh Informal



Konsumi

rural

??%Tregut

Qumësht pa 

përpun/rurale

Grumbullues

Fermer

Furniz. 

Inpute

Ofrues

Sherbimi.

Fabrika

Mëdha

Punishte

Qumësht

paster., djath, 

kos, gjizë, gjalp, 

etc.

Konsumator

Final

RAST STUDIMOR

SEKTORI I QUMESHTIT – ZINXHIRI/AKTORET



3.5 ANALIZË SEKTORIALE – Sektori i Përpunimit të 
Qumështit
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•Mix aktorësh formal dhe jo 
formal –TVSH cikël i pa 
mbyllur 

•Volumi – cilësia – siguria
•Transaksionet
•Mungesë informacioni –

konfuzion, udhëzime jo të 
drejta

•Mungese Statistikash, 
regjistrimi i tokës, sistemi I&R 
kafshëve

Problematikat

•Karta Teknologjike
•Incentiva për fermerët, rimbursim 

i TVSH-së mbi vlerën e kuponave. 
•Skemat mbështetëse
•Gjurmim nga Autoritetet 

Shteterore të produkteve të 
zinxhirit

•Ndërgjegjësim dhe edukim
•Përmirësim i Statistikave të 

tregut të tokës, blegtorisë dhe 
prodhimit

Rekomandimet



IV. PARIMET BAZË
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a) Përqasje graduale për formalizim

b) Kujdes për radhën e masave që merren. Rregullat e forta
duhet të vijnë mbasi të jenë aplikuar rregullat e mira
(legjislacioni i qartë dhe i thjeshtë).

c) Ndërtimi i kapitali social. Edhe rregullat e mira mund të mos
funksionojnë nëse ka nivel të ulët të kapitalit social, mungesë
transparence, korrupsion dhe institucione të dobëta.



4.1 REFORMË FORMALIZIMI – PARTNERITET ME BIZNESIN

Mungesa e një dokumenti 
strategjik zyrtar 

Ndonëse ka disa deklarata 
publike (KEK, KPS, media, 
etj.) nuk ka një dokument 
zyrtar mbi platformën, 
afatet, sektorët dhe roli i 
biznesit dhe aktorëve të 
tjerë në këtë proçes. 

Outputet:
- Plan veprimi 
- Objektiva
- Shtrirje në kohë
- Indikatorë të matshëm
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GJETJE REKOMANDIME AFAT SHKURTER

Përgatitja dhe miratimi nga Këshilli i Ministrave i 
një Strategjie të Mirëfilltë kundër  ekonomisë 
informale mbi bazën e analizave sektoriale, që 
konsiston në punën e deritanishme  dhe krijon 
imazhin e një angazhimi serioz dhe afatgjatë.

Dokumenti të shoqërohet me një plan veprimi, 
me qasje sektoriale,  afate kohore dhe 
institucione përgjegjëse të mirëpërcaktuara, të 
konsultuara dhe bashkërenduara me 
përfaqësuesit e biznesit.



4.2 SISTEMI TATIMOR I PËRGJEGJSHËM NDAJ FORMALIZIMIT 
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Rivlerësim dhe analizë e sistemit 
fiskal: fragmentizimi i zinxhirit të TVSH-
së dhe tatim fitimit;

 Vlerësim i incentivave, p.sh. për 
bizneset e reja, subvencionet në 
bujqësi; kuponi tatimor, etj

 Thjeshtim i burokracive
administrative, si p.sh. Procedurat për 
SME, pagesat online, sistemin bankar;

 Rritja e përgjegjshmërisë së 
Administratës, si psh. Modernizimi i 
sistemit, specializim i administratës, 
apelim efektiv. 

Analize e Cmimeve te reference

Problematika e kasave fiskale

Cilët janë faktorët kryesorë që çojnë në 
Informalitet nga sistemi tatimor

Burimi: Anketa mbi Kontrollin Tatimor (Shtator 2015) 



4.3 SISTEMI RREGULLATOR MBËSHTETËS I FORMALIZIMIT 

Ngarkesa e lartë me 
inspektime – mungesë
koordinimi institucional

Inspektorë të pa 
specializuar

Barra administrative në nr.  
e licencave (verera, bime
medicinale ) dhe procedura 
si për agro – industrinë etj.

Mungesa e Kartave
Teknologjike sidomos ne 
agro-industri

Koordinim dhe shkëmbim informacioni ndërmjet 
institucioneve publike në marrdhëniet me 
biznesin sidomos ato rregullatore (AKU, Mjedis, 
Pune, etj)

Moduli i riskut duhet të replikohet nga te gjitha 
inspektoriatet dhe koordinohet me tatimet. 

Unifikim i Hetimit dhe Kontrollit Tatimor dhe 
Doganor

Njohja e Kartës Teknologjike

Tregu i shumicës/pakicës/ambulantit -
përcaktime të qarta ligjore

Lidhje elektronike te NUIS me karten e fermerit 19

GJETJE REKOMANDIME



4.4 AKSESI NË FINANCIM – INCENTIVUES I FORMALIZIMIT
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Vështirësitë në Kreditim

Burimi: Përpunim i Sekretariatit nga Përgjigjet 
në Anketën mbi Informalitetin

 Bashkëpunim me sektorin
bankar dhe institucionet
financiare jo-bankë për
strategjinë e formalizimit;

 Përfshirja e institucioneve të
mikrokreditit në reduktimin e
informalitetit në zonat rurale;

 Përcaktim i pragut për
fermerët që marrin pagesat
në bankë;

 Inkurajimi i transaksioneve
bankare dhe përcaktimi i
instruksioneve të qarta në
këto raste mbi përdorimin e
Kasës nga MF dhe DPT.



4.5 KONSULTIMI, TRANSPARENCA DHE NDËRGJEGJËSIMI

AKSESI NË INFORMACION

Vështirësi në gjetjen e të
dhënave dhe interpretimeve
të nevojshme, te unifikuara

NDRYSHIME TË SHPESHTA NË
LEGJISLACION

Konfuzion tek biznesi nga 
ndryshimet ligjore, të 
njëpasnjëshme, të nxituara, të 
pakonsultura dhe jo- të
harmonizuara.

RRITJA E TRANSPARENCËS - QËNDRUESHMËRI E 
LEGJISLACIONIT 

Të zbatohet Ligji Nr. 146/2014 “Për Njoftimin dhe
Konsultimin Publik”

Edukim, këshillim dhe incentivim i
taksapaguesve dhe konsumatorit

Strukturë këshillimi dhe asistence për
ndërgjegjësim të bizneseve të vogla, kryesisht në
bujqësi dhe zonat e thella

Promovim i Kodeve të Integritetit në Biznese

Zhvillimi i një programi vjetor komunikimi me
shoqatat e biznesit sipas sektorëve mbi
problematikat e legjislacionit dhe proçedurat
tatimore
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GJETJE REKOMANDIME



PO luftës kundër informalitetit:

 Më shumë incentiva, 

Proporcionalitet i penaliteteve,

 Ligje të qarta dhe të qëndrueshme,

 Transparencë në përdorimin e fondeve,

 Gjithëpërfshirje,

 Informim dhe edukim.
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MESAZHI KRYESOR I BIZNESIT



Sugjerime për Incentiva nga Biznesi për të reduktuar 
informalitetin në ekonomi  

Grafiku është përpunuar nga Sekretariati nga përgjigjet narrative të bizneseve në këtë pyetje.

36%

30%

22%

20%

17%

15%

12%
10% 10% 10% 10%

7% 7%
6% 6% 6%



FALEMINDERIT!

www.investment.com.al
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