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PËRMBLEDHJE E MINUTAVE TË TAKIMIT 

KËSHILLI I INVESTIMEVE (KI) 

MBLEDHJA XI 

 

 Gjetjet e Vrojtimit mbi Disa Aspekte të Klimës së Investimeve 

Tiranë, 6 Dhjetor 2017, 15:30 – 17:00 

 

Takimi u mbajt pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë (MFE) dhe u kryesua nga Z. 
Arben Ahmetaj, Ministër i Financave dhe Ekonomisë. Në mbledhje morën pjesë 13 anëtarë. 
Gjithashtu të pranishëm si vëzhgues ishin përfaqësues të shoqatave të biznesit vendas dhe të huaj 
si UCCIAL, Confindustria, Dhoma Italiane e Tregtisë, Dhoma e Tregtisë Tiranë, Dhoma e 
Tregtisë Durrës, DIHA, etj. 

 

I. Hapja e takimit 

Kryetari i Këshillit të Investimeve, Ministri Arben Ahmetaj, hapi takimin duke shprehur 
kënaqësinë për rikthimin e tij pranë Këshillit të Investimeve pas pothuajse dy vitesh. Sipas Z. 
Ahmetaj, KI ka qenë gjithnjë një iniciativë e duhur e qeverisë shqiptare dhe BERZH, për të 
institucionalizuar komunikimin dhe bashkëpunimin e qeverisë me investitorët brenda një 
platforme konkrete, të një niveli tjetër përtej Këshillit Ekonomik Kombëtar. Sipas tij: “Sot, mund 
të konkludohet që Këshilli ka funksionuar si një instrument ndihmës për sipërmarrjen por edhe për qeverinë që të 
shohë të reflektuar punën e saj, aty ku duhet përmirësuar dhe aty ku ka gabuar”. 

Në vijim, Ministri Ahmetaj falenderoi sipërmarrjen e ndershme që në gjithë këto vite ka qenë 
motor i zhvillimit ekonomik dhe punësimit në vend. Por konkurrenca e pandershme, shmangia e 
taksave, punësimi në të zezë, janë ende të pranishme në ekonomi dhe për Ministrinë e Financave 
dhe Ekonomisë dhe të gjithë institucionet e përfshira në betejën anti-informalitet, kjo  ngelet një 
betejë e përditshme. Në vitin 2015, aksioni kundër informalitetit targetoi kryesisht regjistrimin e 
biznesit, deklarimin e punonjësve dhe pajisjen me kasë fiskale, dhe rezultatet e arritura në fazën 
e  parë bënë që në fazën e dytë të kalohej në një qasje të re në betejen anti-informalitet, një betejë 
e pajisur me instrumente më të zgjuar, të bazuar në teknologjinë e informacionit dhe modulin e 
riskut.  

Nga ana tjetër, roli i shërbimit të tatimpaguesve është përforcuar. Shërbimi i tatimpaguesit sërish 
mbetet shtyllë e rëndësishme e strategjisë së qeverisë. Sigurisht që faza e tretë, e gjen 
administratën tatimore, doganore apo edhe administratat e tjera që në mënyrë indirekte 
kontribuojnë në betejën anti-infomalitet më të maturuara, modulin e riskut më të avancuar duke 
ofruar mundësinë të shikohet në një nivel tjetër analize brenda biznesit të madh, i cili mbetet në 
fokus të kësaj faze. 

Ministri Ahmetaj përsëriti përvojën mjaft pozitive kur u amendua ligji i procedurave tatimore në 
fund të 2016, ku u mor parasysh shumica e propozimeve të sipërmarrjes, i cili në këndvështrimin 
e tij por edhe të sipërmarrjes, përbën një revolucion në marrëdhënien mes administratës dhe 
sipërmarrjes shqiptare. Me riorganizimin ligjor dhe institucional që pësuan falë ndryshimeve 
ligjore në fund të 2016, Drejtoria e Apelimit Tatimor dhe Avokati i Tatimpaguesve konsiderohen 
se duhet të japin më shumë garanci për mbrojtjen e të drejtave të sipërmarrjes në fushën e 
procedurave tatimore, pas fitimit të pavarësisë nga DPT dhe tashmë në autonomi nga MFE. 
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Derregullimi, është reforma kyçe që do të karakterizojë mandatin e dytë të qeverisë, me lehtësi të 
prekshme, të dukshme në afate, proçedura dhe kërkesa dokumentare, për reduktimin në 
maksimum të peshës së burokracisë mbi qytetarët dhe sipërmarrjen. Shumë shpejt do të kemi të 
materializuar brenda reformës së derregullimit iniciativën për heqjen e 10 liçencave që janë mbi 7 
mijë dokumente të kërkuara nga qytetarët dhe sipërmarrja, që është një hap më tej në 
marrëdhënien e administratës me qytetarët dhe sipërmarrjen.   

Në anketën e Sekretariatit, vihet re një përmirësim i situatës së rimbursimit të TVSH-së, i cili 
gjithsesi mbetet një problematikë e kahershme e biznesit. Ndërkohë informaliteti, vazhdon të 
pengojë përpjekjet e përditshme si të qeverisë, ashtu edhe të sipërmarrjës, dhe bën thirrje për 
bashkëpunim sa më të gjerë me bizneset dhe një falenderim për BERZH-in për gjithë 
mbështetjen e ofruar në ngritjen dhe mbarëvajtjen e KI.  

   

II. Prezantimi nga Sekretariati i Këshillit të Investimeve të Gjetjeve të Anketës së 
Biznesit mbi Klimën e Investimeve 2017  

Znj. Diana Leka, Sekretariati i KI, bëri një prezantim të objektit të vrojtimit, metodologjisë dhe 
gjetjeve përkatëse ndarë në 4 shtylla: i) Kontrolli Tatimor, ii) Rimbursimi i TVSH-së, iii) 
Marrëdhëniet me Administratën Tatimore, iv) Informaliteti. Pyetësori u krye online gjatë 
periudhës korrik – shtator 2017 dhe u plotësua nga 146 kompani, ndërsa më 25 tetor 2017 u 
mbajt një konsultim me ekspertë të fushës nga administrata doganore, tatimore dhe biznese për 
të diskutuar paraprakisht gjetjet e kësaj anketës.  

 

III. Përmbledhje e Komenteve Kryesore të ngritura në Mbledhje  

Z. Matteo Colangeli, BERZH, falenderoi Sekretariatin për punën e kryer dhe u shpreh se fushata e 
anti-informalitetit duhet të vazhdojë pa ndërprerje dhe të mos jetë pjesë e një aksioni të 
përkohshëm. Ai nënvizoi idenë e përgatitjes së një strategjie të mirëfilltë kombëtare kundër 
informalitetit, një rekomandim i mëparshëm i Këshillit të Investimeve, e cila sipas tij do t’i jepte 
një mesazh të qartë biznesit që lufta ndaj informalitetit do të jetë e qëndrueshme.  

Znj. Hilda Shijaku, Banka Botërore, falenderoi Sekretariatin për analizën e vlefshme e cila do të 

shërbejë për të parë se si e shohin bizneset çështjen e informalitetit, cilat janë pikat ku ato 

kërkojnë më shumë vëmendje për të luftuar informalitetin, i cili fatmirësisht shikohet nga ata si 

një kosto për aktivitetin e tyre. Disa nga rekomandimet janë shumë të vlefshme dhe shkojnë në 

linjë me luftën ndaj informalitetit, por për luftën në mënyrë të qëndrueshme jo thjesht në kuadrin 

e arritjes së rezultateve brenda një kohe të shkurtër. Disa nga arritjet pozitive shkojnë në linjë me 

gjetjet e Bankës Botërore në Doing Business si p.sh. lehtësia në pagimin e taksave, përmirësimi i 

transparencës dhe komunikimit në fushën e legjislacionit fiskal. Bizneset e shohin si të 

nevojshme jo vetëm lehtësimin e proçedurave, por edhe qëndrueshmërinë e legjislacionit fiskal 

që do të eliminonte edhe atë mos-konformitet të pavullnetshëm të bizneseve që vjen thjesht nga 

mosdija apo mos-orientimi me legjislacionin aktual. 

Z. Luan Leka, EHW, shprehu dakordësi me përfundimet e analizës të cilat janë të qarta dhe lënë 

pak vend për pyetje. Në rast se në të gjithë sektorët e tregtimit të produkteve do të jepej kupon 

tatimor, në këto sektorë informaliteti do të bëhej zero. Në lidhje me deklarimin e pagës është 

fillimisht në interes të punonjësit të evidentojë pagën reale sepse mbi këtë bazë do t’i llogaritet 

edhe pensioni i tij, edhe kjo është një betejë e fituar sepse punëdhënësi do të jetë i detyruar, me 

atë presion që i vjen nga poshtë.  
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Z. Leka shprehu dakordësinë që aksioni i anti-informalitetit të jetë i përhershëm dhenë anën 

tjetër duhen ndërthurur si  mjetet e duhura të komunikimit për ndërgjegjësimin e shoqërisë ashtu 

edhe forca ndëshkuese e shtetit kundrejt subjekteve informale. Fushata e informimit duhet edhe 

për blerësin për t’i treguar që ai kuponi tatimor që nuk i jepet i ka mohuar një të drejtë, 20% 

TVSH që duhet paguar në shtet. Aksioni nuk duhet të politizohet dhe të deformohet me pa të 

drejtë sikur ka objektiv biznesin e vogël. Anti-informaliteti është një kërkesë kryesore nga vetë 

biznesi i cili ka nënvizuar në shumë raste  ndihmën e shtetit për të punuar në një treg formal,  për 

të punuar me fatura të rregullta, pa qenë nevoja për dy bilance dhe për rrjedhojë të rritet.  

Z. Leka sugjeroi edhe disa masa me karakter teknik si më poshtë:   

- Rreth 42% e bizneseve të mëdha deklarojnë paga nën 30.000 Lek, duke u munduar të 

evitojnë tatimin mbi pagën dhe pagimin e kontributit në nivelin e duhur. Sipas tij, ka hapësirë 

edhe për të rritur pagën minimale për të patur më shumë fleksibilitet në sistemin e pagave. Për efekt të 

mospagimit të pjesshmëm të kontributeve, aktualisht nuk njihet puna e pjesshme. Edhe për një 

punonjës që punon 4 orë në ditë, punëdhënësi detyrohet të paguajë sigurimet për kohën e 

plotë të punës. Nëse të gjitha kompanitë deklarojnë pagën reale, nuk ka problem që të rritet 

paga minimale. Kërkesa jonë për njohjen e punës me kohë të pjesshme mundëson që pagat 

reale të rriten, dhe kjo vjen si një kërkesë e tregut sot. 

 

- Sa i takon përmirësimit të proçedurave tatimore, u hodhën hapa shumë të mirë për të patur një 

sistem tatimor të drejtë. Duhet të bëhet e njëjta gjë edhe për sistemin e proçedurave 

doganore si p.sh proçedura sipas të cilit subjekti duhet që të paguajë përpara për të patur të 

drejtën të ankohet për një detyrim të supozuar. Kjo është e rregulluar në sistemin e 

proçedurave tatimore, ndërsa në proçedurat doganore ngelet një trajtim jo i njëjtë. Ka edhe 

elemente dhe procedura të tjera të cilat mund të rishikohen me qëllim përmirësimin e 

mëtejshëm.    

Reforma e derregullimit konsiderohet nga biznesi si shumë e rëndësishme. Shihet me vend që të 

dëgjohet edhe zëri i bizneseve pasi ka shumë komente/sugjerime nga ana e tyre, në mënyrë që 

mos anashkalohen shumë gjëra. 

Znj. Belinda Ikonomi, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, pranoi se është e vërtetë që Drejtoria e 
Përgjithshme e Doganave ka një proçedurë tjetër për ankimin administrativ nga ajo e 
proçedurave tatimore. Ka qenë dhe në propozimet e KI që të kemi një qasje ndryshe në ankimin 
doganor. Jemi të hapur që bashkë me Këshillin dhe biznesin të bëjmë ndryshimet e duhura 
ligjore në këtë drejtim, edhe pse ka vështirësi sepse kemi të bëjmë me ndryshimin Kodit 
Doganor. Me hyrjen në fuqi të kodit të ri doganor ka shumë procedura doganore që janë më të 
lehtësuara. DPD po punon në kuadër të reformës së derregullimit që pjesa më të madhe e 
aplikimeve për proçedura për rregjime të caktuara doganore të bëhet online. Janë 6 proçedura 
autorizimi që do finalizohen për 2017 dhe pjesa tjetër prej 90% të autorizimeve do finalizohet në 
2018. Këto proçedura  do të lehtësojnë eleminimin e veprimeve korruptive nga ana e 
administratës.    

 

Znj. Enida Bezhani, Dhoma Amerikane e Tregtisë (Amcham), mbështeti iniciativën e Qeverisë në 
kuadër të fushatës kundër informalitetit për marrjen e mendimeve të biznesit, duke shprehur dhe 
angazhimin e AmCham me anëtarët e vet në ofrimin e sugjerimeve konkrete. Ajo kërkoi nga 
Qeveria një reagim vijues për rastet ku këto mendime janë marrë në konsideratë. AmCham 
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mbështet çdo përpjekje kundër informalitetit dhe përmirësimit të klimës së biznesit dhe 
konkretisht idenë e Ministrit Ahmetaj për reformën e derregullimit që vetë sipërmarrja të dërgojë 
komente. Në lidhje me administratën tatimore ka patur marrëdhënie shumë të mira dhe 
veçanërisht me drejtorinë e VIP-ave ku janë diskutuar në detaje të gjitha shqetësimet e anëtarëve. 
Ka patur një dialog të hapur me administratën, por mbetet e domosdoshme dhënia e përgjigjes 
nga administrata mbi komentet e ngritura nga grupet e interesit.  

Znj. Edlira Muka, Balfin Group, u shpreh dakord me sugjerimin për një strategji më afatgjatë që do 
t’i jepte zgjidhje strategjike çështjes së anti-informalitetin dhe do ishte një ndihmesë për bizneset. 
Ndoshta duhet të punohet përveç sensibilizimit të biznesit edhe me sensibilizimin e qytetarit për  
përfitimet që qytetari humbet nga shërbimet publike. Duhet të ketë komunikime të vazhdueshme 
nga institucionet shtetërore në media që të informohet shoqëria mbi këtë këndvështrim kundër 
informalitetit. Pra, një fushatë më e intensifikuar për qytetarin për sensibilizim mbi kuponin 
tatimor duhet të japë një shtytje në kuadër edhe të hartimit të një strategjie anti-informalitet. 

Znj. Vasilika Vjero, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, foli mbi projektin e DPT me BERZH që i 
drejtohet tatimpaguesit për të lehtësuar mënyrën e komunikimit, thjeshtimin e informacionit që 
është tejet teknik. Projekti është në fazën e hartimit të termave të referencës dhe ekziston 
mundësia të përfshihet në ofrimin e informacionit dhe qytetari. Gjithashtu, DPT duhet të ketë 
një angazhim më të mirë mediatik ku të evidentohet dhe roli i qytetarëve, pavarësisht fushatave 
të herëpashershme me tatimpaguesit.  

Znj. Natasha Ahmetaj, Banka e Shqipërisë, u ndal në dy momente përsa i takon informalitetit. Sot ka 
një ndërgjegjësim më të lartë që informaliteti është një fenomen që bën më shumë keq se mirë. 
Administrata Tatimore nuk mund ta bëjë vetë këtë ndërgjegjësim qytetar, por duhet të përfshihen 
tërë aktorët nga sistemi i arsimimit duke konsideruar këtu dhe rolin e Bankës së Shqipërisë. 
Administrata Tatimore mund të identifikojë në rastin e informalitet mbylljen e ciklit, por të gjithë 
aktorët e tjerë duhet të bëjnë rolin e vet që informaliteti të mos ketë frymëmarrje dhe të 
minimizohet si fenomen. Banka e Shqipërisë që në 2015 për nevojat e veta të analizës së sistemit 
financiar, konkretisht të situatës me kreditë e këqija, arriti në përfundimin se analizat e bankave 
për kreditim ishin bazuar në pasqyra informale dhe në shumë raste të mbivlerësuara. Për të 
evituar këtë në funksion të reduktimit të kredive të këqija, u njoftuan bankat e nivelit të dytë se 
nuk do të njiheshin më bilancet joformale duke u dhënë një kohë 3-vjeçare të konsolidimit të 
bilanceve formale në banka. Synimi është që në janar 2018 nuk do lejohej asnjë kredi me bilance 
joformale. Kjo do të jetë një platfomë shumë e mirë për të kufizuar informalitetin sepse bizneset 
nuk bëjnë dot pa mbështetjen e bankave dhe duhet të kenë bilance të shëndetshme por dhe 
individët për kredi duhet të kenë nivelin e duhur të pagave dhe do të ushtrojnë presion tek 
punëdhënësi për deklarim të pagave reale. Ndaj, është e nevojshme të evidentohet si sistemi 
bankar dhe të gjitha hallkat e tjera ku secili mund të luajë rolin e vet për të luftuar informalitetin, 
sepse kështu mund të arrihen rezultatet. Elementi i dytë shumë i vlefshëm është se analiza nga 
zyra duhet të zërë pjesën kryesore të punës së administratës tatimore. Sa më pak vizita dhe sa më 
shumë analiza nga zyra do të jenë më efiçente si për administratën dhe në frymëmarrjen e 
biznesit dhe besimin tek administrata.  

Znj. Alketa Knuti, Ministria e Mbrojtjes së Sipërmarrjes, u shpreh se sipërmarrja ka nevojë për 
instrumenta të vetë-korrigjimit dhe administrata shtetërore të ofrojë ndihmesë për formalizimin e 
tyre duke eliminuar të gjitha mbivendosjet ligjore që ekzistojnë të cilat e vështirësojnë 
sipërmarrjen që t’i  zbatojë të gjitha njëherazi për të qenë të formalizuar.    

Z. Arben Ahmetaj, Kryetar i KI, në përgjigje të diskutimeve të anëtarëve, mbështeti mendimin se 
anti-informaliteti nuk duhet të trajtohet si një fushatë, por si një betejë e përditshme. Kjo nuk 
është një fushatë që fillon e mbaron, po është një mënyrë e re jetese si për sipërmarrjen por edhe 
për administratën. Z.Ahmetaj ftoi BERZH-in të ofrojë ndihmë për të bashkëpunuar me 
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Qeverinë për hartimin e një strategjie anti-informaliteti të pacënueshme pavarësisht nga forcat 
politike në vend dhe fton Sekretariatin që si një aktivitetet i përbashkët të jetë Strategjia Anti-
Informalitet e fokusuar tek të gjitha shtyllat bazike të punës së Qeverisë, duke filluar që nga 
informimi i sipërmarrjes dhe i publikut, edukimi i tatimpaguesve dhe i administratës, lehtësimi i 
proçedurave dhe në fund instrumentat ligjorë penalizues si alternativa e fundit, pasi të jenë 
ezauruar të gjitha hapat e referuara më sipër.   

Ministri ra dakord për marrjen në konsideratë të komenteve mbi proçedurat doganore. Në këtë 
kontekst, deklaron se më 1 Shkurt 2018 do të jetë dita e fillimit të proçedurës së lehtësuar 
“Vlerësimi i përqëndruar i deklaratave doganore online”, që do të kursejë shumë kohë, shumë sorrollatje, 
patjetër që do të ulë konsiderueshëm korrupsionin dhe abuzivizmin në këtë segment. Nëse sot 
do të duhet të deklarosh nëpërmjet agjencive doganore me një set me dokumenta dhe vlerësimi 
të bëhet në pika të ndryshme doganore, nesër mundesh që nëpërmjet komunikimit dhe 
deklarimit online të bëhet një vlerësim i përqëndruar standard, duke rrëzuar njëherë e 
përgjithmonë atë përballjen që ka sipërmarrja me doganierin. Sikurse është reflektuar në ligjin e 
proçedurave tatimore, nevojitet që qeveria të ndërmarrë një iniciativë për të dëgjuar biznesin për 
derregullimin. Në rastin e përmirësimit të proçedurave tatimore, sipërmarrja hodhi dritë në disa 
prej tyre, ndërkohë e njëjta gjë mund të zbatohet edhe për derregullimin. Kryeministri vetë do të 
hapë një iniciativë të dëgjimit të sipërmarrjes për derregullimin. Kemi një platformë të 
bashkëqeverisjes me qytetarët dhe do ishte shumë me vlerë nëse sipërmarrja do të shkruante për 
derregullimin. Po kjo është dhe detyrë e qeverisë për ta “promovuar” më shumë këtë gjë.  

Në vijim, Kryetari shprehu dy propozime: e para, përgatitja nga MFE e një letre të hapur për 
derregullimin drejtuar bizneseve; dhe e dyta, të ndahen me sipërmarrjen rezultatet e deritanishme 
të fushatës kundër informalitetit. Është e rëndësishme të ketë një rakordim me sipërmarrjen, që 
kjo e fundit të kuptojë si ka ecur fushata, ku ka probleme, ku duhet më shumë ndërgjegjësim.. Ka 
nevojë akoma për përmirësime të proçedurave si për shembull rimbursimi i TVSH-së duhet të 
shkojë drejt rimbursimit automatik. Ministri Ahmetaj u shpreh se ndihej me tepër krenar tek 
komunikimi me 103.900 biznese në mënyra të ndryshme nga DPT, sesa tek fakti se qarkullimi në 
ekonomi është rritur me 12% në total krahasuar me të njëjtën periudhë të 2016. Gjithashtu 
vlerësoi punën e DPT mbi rritjen e gjetjeve nga zyra dhe jo nga harxhimi i një kohe të pafundme 
në kontroll, si p.sh. vetëm nga skanimi i bilanceve. Këto arritje janë mënyra më e mirë për të 
adresuar anti-informalitetin. Ka shumë punë për të bërë akoma. Vitin tjetër do të kemi një sistem të 
ri fiskaliteti, “busines-to-consumer” që do të mundësojë deklarimin online në kohë reale të 
blerjeve. Është e domosdoshme që MFE dhe departamentet përkatëse në Tatime dhe Dogana të 
bëjnë më shumë për ndërgjegjësimin e qytetarëve. Ministri deklaroi se në ditët në vijim, Ministria 
e Financave do të dalë në një deklaratë shtypi së bashku me Guvernatorin e Bankës së Shqipërisë 
që nga 1 janari 2018 fillon proçesi ku bankat do të detyrohen që të marrin parasysh vetëm 
bilancet e formalizuar të cilat rezultojnë në DPT. 

Znj. Diana Leka, Sekretariati i KI, prezantoi rezultatet e votimit për Axhendën e KI për 2018, me 
renditjen e poshtme: 

- Konsultimi në KI i projekt-ligjit të ri të investimeve (8 vota) 

- Informaliteti në turizëm (7 vota) 

- Inspektimet dhe kostott për biznesin (7 vota) 

- Bujqësia si sektor prioritar dhe nxitja e investimeve (7 vota) 

- Ofrimi i një force pune të kualifikuar (7 vota) 

Ndërkohë Sekretariati ka punuar edhe për temën “Mbi funksionimin e platformës e-leje dhe impakti i saj 
në përmirësimin e klimës së investimeve” votuar nga Anëtarët e Këshillit në fund të 2016, dhe 
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propozon që në fillim të muajit shkurt të 2018 të prezantohen gjetjet dhe rekomandimet 
përkatëse. Temat do të dërgohen tek anëtarët bashkë me minutat e takimit. Për zgjedhjen e temës 
së radhës do komunikohet me email me anëtarët.  

Z. Arben Ahmetaj, Kryetar i KI, sugjeroi që përfundimet e nxjerra nga tryeza të ndahen zyrtarisht si 
draft për t’u komentuar nga të gjithë anëtarët dhe më pas të dilet me një deklaratë konkluzion 
të tryezës. Pikë së pari, detyrat e të gjithëve për të reflektuar mbi anketimin, për problematikat që ekzistojnë 
pavarësisht përmirësimeve. Së dyti, të mendojmë për një strategji më të strukturuar anti-informalitet. Së treti, të 
hartohet një plan për intensifikimin e komunikimit me tatimpaguesit dhe qytetarët. Së katërti, një letër e 
hapur për derregullimin, për t’i bërë thirrje sipërmarrjes që të përdorë platformën e 
bashkëqeverisjes me qytetarin në mënyrë që kemi një reagim nga sipërmarrja por ndoshta edhe 
nga qytetarët për derregullimin. 

 

IV. Hapat në vijim: 

1. Përgatitja nga Sekretariati e Draft-Minutave të Mbledhjes Nr.11 dhe shpërndarja tek 
anëtarët e KI për komente të mundshme dhe për t’u miratuar. 

2. Të fillojë diskutimi gjithërfshirës i përgatitjes së një Strategjie Kombëtare Anti-
Informalitet. 

3. Ministria e Financave dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në bashkëpunim me 
komunitetin e biznesit të intensifikojnë fushatat ndërgjegjësuese për qytetarët dhe 
bizneset sa i takon masave anti-informalitet. 

4. Ministria e Financave të përgatisë dhe të shpërndajë për komunitetin e biznesit një 
letër të hapur për derregullimin për t’i bërë thirrje sipërmarrjes që të japë komente dhe 
sugjerime në lidhje me këtë reformë dhe njëkohësisht të ftojë të gjithë të interesuarit 
të shfrytëzojnë edhe platformën e bashkëqeverisjes me qytetarin. 

 

 

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

 

Përfaqësues nga Qeveria 

1. Z. Arben Ahmetaj, Kryetar i Këshillit të Investimeve/Ministër i Financave dhe 
Ekonomisë 

2. Znj. Natasha Ahmetaj, Zëvendës Guvernatore e Bankës së Shqipërisë 
3. Znj. Alketa Knuti, Shefe Kabineti, në mungesë të Znj. Sonila Qato, Ministër i Mbrojtjes 

së Sipërmarrjes 
4. Znj. Vasilika Vjero, Drejtoreshë e Përgjithshme e Tatimeve 
5. Znj. Belinda Ikonomi, Drejtoreshë e Përgjithshme e Doganave 

 

Komuniteti i Biznesit 

1. Z. Luan Leka, CEO, EHW Group 
2. Znj. Edlira Muka, CEO, Balfin Group 
1. Znj. Enida Bezhani, CEO, Dhoma Amerikane e Tregtisë, në mungesë të Z. Mark 

Crawford, President i AmCham 
3. Z. Arben Shkodra, Sekretar i Përgjithshëm i Shoqatës së Prodhuesve 
4. Znj. Bianka Petriti, Specialiste Finance Senior, TAP 

 

Partnerë Ndërkombëtarë  

1. Z. Matteo Colangeli, Drejtor i Zyrës së BERZH-it në Shqipëri 
2. Znj. Olga Anghelakis, Shefe e Seksionit II të Operacioneve, Delegacioni Evropian në 

Shqipëri 
3. Znj. Hilda Shijaku, Ekonomiste pranë Bankës Botërore në Shqipëri 

 
Nuk morën pjesë: 

2. Z. Luan Bregasi, Kryetar i BiznesAlbania 
3. Znj. Laura Qorlaze, Përfaqësuese e Zyrës së IFC në Shqipëri 


