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Fushat e GJETJEVE

 LEGJISLACION                   

 KAPACITETE INSTITUCIONALE & RREGULLATORE&KOORDINIM 

KONSULTIM PARAPRAK, INFORMIM DHE PUBLIKIM

 BARRA ADMINISTRATIVE

 MOSMARRËVESHJE BIZNES-ADMINISTRATE

 KONKURRENCA E PANDERSHME (informaliteti)

 SHËRBIME PËR INVESTITORËT

 CILESIA E TREGUT TE PUNES DHE INCENTIVAT E INVESTIMEVE



REKOMANDIMET E MONITORUARA 

POLITIKAT INCENTIVUESE PËR NXITJEN E INVESTIMEVE: SHQIPËRIA DHE VENDET E

BALLKANIT PERËNDIMOR

1. Ofrimi i incentivave të prekshme për investitorët dhe bizneset

Parashikime ligjore për t’u krijuar mundësinë efektive Bashkive të reja, për të hartuar plane dhe zhvilluar zonat e tyre

ekonomike në varësi të aseteve dhe burimeve që disponojnë në legjislacionin për TEDA.

2.   Krijimi i forcës punëtore të kualifikuar dhe të çertifikuar për procese teknologjike specifike

PËR FORMALIZIMIN NË BUJQËSI: MIRËFUNKSIONIMI I SKEMËS SË KOMPENSIMIT TË TVSH-së

DHE NXITJA E INVESTIMEVE

1. Ngritja e një grupi pune për studimin dhe analizën e thelluar të problematikës së formalizimit në sektorin e 

bujqësisë. 

2. Qartësimi i Vendimmarrjes dhe i Aksionit të Formalizimit

o Regjistrimi fermerëve

o E-Lejet 

3. Përmirësimi i kapaciteteve rregullatore dhe administrative 

o Regjistrimi tokës 
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ECURIA

POLITIKAT INCENTIVUESE PËR NXITJEN E INVESTIMEVE: SHQIPËRIA DHE VENDET E BALLKANIT

PERËNDIMOR

1. INCENTIVA PËR INVESTITORËT DHE BIZNESET

Në proces diskutimi :

- # VKM Nr. 646, datë 22.07.2015, “Për përcaktimin e procedurave e të kritereve të përzgjedhjes së zhvilluesit në zonën e

teknologjisë” – ku sugjerohet ti jepet e drejta e zhvilluesit të zonave edhe Bashkive.

- # VKM Nr. 54, datë 05.02.2014, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo

kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”- kontrata me tarifën simbolike 1 Euro me synim mbështetjen e investimeve në

sektorët prodhues, RPA etj.

- # në ligjin e Investimeve Strategjike – debat mbi mundësinë e shtrirjes së lehtesirave fiskale deri në 10 vjet, nga 5 që

parashikohet aktualisht.

- Draft raport me GIZ në lidhje me hartën e incentivave në Ballkan dhe Shqipëri (AIDA)

- 5 Fonde në mbështetje të biznesit - VKM 03.05.2017 – Krijohet edhe fondi ne mbeshtetje te sipermarjeve turistike (AIDA)
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ECURIA

POLITIKAT INCENTIVUESE PËR NXITJEN E INVESTIMEVE: SHQIPËRIA DHE VENDET E

BALLKANIT PERËNDIMOR

2. KRIJIMI I FORCËS PUNËTORE TË KUALIFIKUAR

 Rritja e numrit të programeve të punësimit dhe fondeve të akorduara për këto programme punësimi (MMRS):

• 2013- 90 Milion Lekë

• 2014- 270 Milion Lekë

• 2015- 450 Milion Lekë

• 2016- 490 Milion Lekë

 Iniciativa për “konsolidimin” e bashkëpunimit Universitete-Biznese-Qeverisje për nxitjen e interships, trajnime te

certifikuara me objekt rekrutimi nga kompanite psh në sektorin e BPO Inovation (Local Web) etj
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ECURIA

PËR FORMALIZIMIN NË BUJQËSI: MIRËFUNKSIONIMI I SKEMËS SË KOMPENSIMIT TË TVSH-së DHE NXITJA E

INVESTIMEVE

1. Regjistrimi i fermave dhe fermerëve. Të finalizohet sa më parë me mbështetjen e EUROSTAT procesi i nisur mbi

saktësimin e statistikave/të dhënave për sektorin e bujqësisë.

 INSTAT ka realizuar në Dhjetor 16' terrenin e Anketës "Kalibrimi i Censusit të Bujqësisë 2016". Po punohet për

përpunimin dhe pastrimin e të dhënave. INSTAT i ka ofruar mbështetjen metodologjike MBZHRAU lidhur me

implementimin e raportimit vjetor për 2016. INSTAT parashikon që në Dhjetor 2017 të ketë të disponueshme regjistrin

statistikor të fermave si dhe të dhënat e censusit (INSTAT)

2. Thjeshtimi i proçedurave dhe verifikimi online i të dhënave mbi fermerët nga agjencitë qeveritare

 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. Pjesë e këtij sistemi janë edhe institucionet shtetërore

të ndryshme, të cilat japin mendimin/konfirmim për projektin e propozuar, sipas sferës së veprimtarisë së tyre dhe

legjislacionit të posacëm, duke implementuar shërbimin me një ndalesë (one stop shop), në ndihmë të qytetarëve dhe të

bizneseve. Çdo dokument që më parë merrej nga vetë qytetarët, sot administrohet nëpërmjet sistemit on line nga bashkia.

(MZHU)
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ECURIA

PËR FORMALIZIMIN NË BUJQËSI: MIRËFUNKSIONIMI I SKEMËS SË KOMPENSIMIT TË TVSH-së DHE

NXITJA E INVESTIMEVE

3. Rol aktiv dhe bashkëpunim i aktorëve përgjegjës për të përshpejtuar proçesin e regjistrimit të tokës

 Procesi i regjistrimit fillestar të pasurive të paluajtshme ka perfunduar në 2967 ZK nga të cilat 2587 janë rurale dhe 110

ZK jane urbane. Numri i pasurive të regjistruara në total është 3,319,000 pasuri nga rreth 4 milion qe eshte totali. 340 ZK

(400 mije pasuri) nuk kane hyre ende në proces regjistrimi. Janë vendosur prioritete në lidhje me regjistrimin e ZK.

Konkretisht brenda 2017 do të përfundojë regjistrimi në 22 ZK (150 mijë pasuri) me intensitet të lartë ndërtimi. Për

periudhën 2017-2019 do të behet regjistrimi për 325 ZK të mbetura. (ZRPP/Bashki)
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TË TJERA  

MEMORANDUME BASHKËPUNIMI TË KI

 Universiteti EPOKA, Universiteti UET, Diskutime me Universitete të tjerë

KONSULTIM PUBLIK

 Publikime dhe seksione të vecanta për konsultimin publik

Konsultimi i Strategjisë Kombëtare Për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020 (MINISTRIA E FINANCAVE)

KRIJIMI I ZONAVE PËR INVESTIME NË TURIZËM ME PLANE ZHVILLIMORE EKONOMIKE DHE

URBANISTIKE.

 Investime në turizëm- projekte strategjike

 Shkalla e reduktuar e TVSH prej 6% për strukturat akomoduese
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TË TJERA  

KONTROLLI TATIMOR

 Implementimi i website të ri të DPT. Versioni në gjuhën angleze

 Info desk i DPT për bizneset e reja në QKB

 Aplikime për regjistrimin on-line të bizneseve në QKB

RIMBURSIMI I TVSH (Statusi deri më sot- i konsoliduar sipas afatit të rekomandimeve në Qershor 2017)

 Zbatohen afatet e parashikuara për eksportuesit për rimbursimin automatik brenda 30 ditëve (70% e eskportuesve).

Për pjesën tjetër zbatohet procedura me kontroll paraparak sipas sistemit të riskut.

 Një program trajnimi gjithë vjetor për AT është miratuar dhe po zbatohet. Janë planifikuar seanca të veçanta për

TVSH, ku përfshihet edhe rimbursimi.

- Rregullorja e Rimbursimit të TVSH përditësohet në varësi edhe të sistemit elektronik të tatimeve – (rekomandohet

publikimi i saj ne website të DPT)

ANALIZA E RISKUT (Statusi deri më sot- i konsoliduar sipas afatit të rekomandimeve në Qershor 2017)

 Analiza e riskut është bërë funksionale. Rreth 70% e kontrolleve të thelluara i nënshtrohen analizës. Janë

programuar edhe plane sektoriale për sektorët si: Shëndetësia, tregtia me shumicë, etj.

 Është në ndjekje rekomandimi për të evituar kontrollet e thelluara për subjektet të cilat janë kontrolluar një vit më parë.
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NUK JANË REALIZUAR  

o Ngritja e një grupi pune për studimin dhe analizën e thelluar të problematikës së formalizimit në

sektorin e bujqësisë.

o Thjeshtimi i Skemës së kompensimit të TVSH për fermerët (Amendim në Udhëzimin e MF Nr. 19 datë 

03.11.2014) :

• Verifikim elektronik i statusit të fermerit nga Drejtoritë Rajonale Tatimore;

• Akt-marrëveshja midis palëve (blerësit të prodhimeve bujqësore dhe fermerit) të mund të printohet në momentin 

real të kryerjes së transaksionit. 

o Për personat e punësuar rishtaz në sektorët labor intense dhe në zhvillim si BPO (kompani që ushtrojnë aktivitet 

për shërbimet outsourcing & call centers) kontributet për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për muajin 

e parë (periudha e trajnimit) të mbulohen nga shteti dhe jo nga sipërmarrësi.
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Important  IC Figures, 2015 –April 2017
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9 5

4 314
+ 23Surveys on:

- Tax Inspection
- Informality in 

Economy
- VAT Refund
- Labour Market 

Skills in the BPO 
Sector

Surveys’ 

Respondents

9 IC Meetings 5 Focus Group 

Meetings

44%

Website Audience

Returning Visitors

56%
New Visitors

11,600

Website visits

93%

Participation Level in 
IC Meetings 

72 + 17 (May 2017) 

Recommendations 
Approved

19 
Recommendations 
Accomplished

10 

Recommendations in 
process of evaluation

7 Technical Notes 

CONSULTED - 45 (Laws + Codes), 

6 National Strategies, 58 By-laws

IC recommendations tackles: - 7 Laws, 
10 By-laws 


