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I. HYRJE 

Objektivi i Anketës:

Evidentimi i ecurisë së shqetësimeve kryesore të biznesit, krahasuar me gjetjet e 2015-
2016, me fokus :

• Inspektimin Tatimor dhe Marrëdhëniet me Administraten Tatimore

• Informaliteti 

• Rimbursimin e TVSH-së

Metodologjia:
• Pyetësorë të plotësuar rastësisht: 146

• Anketa anonime on-line/Pyetësor gjysëm i strukturuar

• Publikuar në Shqip dhe Anglisht në faqen e internetit të KI dhe Universitetit EPOKA 
(Korrik-Shtator 2017)

• Dërguar me e-mail në rreth 8000 adresa biznesi marrë nga QKB, DPT, Universiteti 
EPOKA. 

• Kontaktuar me telefon rreth 1000 biznese.

• Bashkëpunim me EPOKA për sensibilizim biznesesh, asistencë në përpunim të 
dhënash. 
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II. Profili i Bizneseve të Përgjigjura  
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III. Numri dhe Natyra e Kontrolleve Tatimore 
(2013-2016)

Rritje e numrit të kontrolleve 
gjatë 2016 (kryesisht tek biznesi 
mbi 8 million lekë).

Rritje të ndjeshme të numrit te 
inspektimeve në terren dhe më të 
lehtë të vizitave fiskale.
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III. Kontrolli Tatimor – sipas Sektorëve 

- Sektori i Shërbimeve dhe Tregtia kanë 
patur numër të lartë kontrollesh, sidomos 
inspektime në terren, 

- Sektori i Industrisë Përpunuese ku 
raportohet një rënie e theksuar e 
kontrolleve



III. Profesionalizmi i Inspektorit Tatimor 
& Qartësia e Raportit të Kontrollit 2015 – 2017 

Vërehet një rritje e dukshme e vlerësimit “profesional” në marrëdhëniet e biznesit, përsa i 
përket komunikimit dhe etikës. Por, bizneset shprehin rezerva mbi pajisjen “logjistike” që i 
jepet inspektorit.  

Gjithashtu, vërhet një rritje e dukshme e vlerësimit në tërësi të cilësisë së raportit të 
kontrollit, megjithatë ka akoma probleme të raportuara sidomos në lidhje me përmbajtjen e 
raportit dhe gjetjet/përfundimet e tij.
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III. Proçedura dhe Afatet për Rimbursimin e TVSH-së

- 32 % biznese eksportuese (53% e tyre mbi 70% eksportuese) janë përgjigjur në vrojtim;

- 22% ose 32 kompani të përgjigjura kanë aplikuar për rimbursim të TVSH-së;

- Rritje e konsiderueshme e përgjigjeve kundrejt 2016 që e kanë marrë automatikisht rimbursimin e 
TVSH-së për 2017;

- Përmirësim në respektimin e afateve të rimbursimit, ku është rritur numri i rimbursimeve brenda 60 
ditëve dhe zvogëluar numri në afate mbi 90 ditë;

- Raportohet nga bizneset për kontrolle pas rimbursimit automatik për eksportues mbi 70%.   12/22/2017 9



III. A ka ndikuar rimbursimi i TVSH në
vendimin e eksportuesve për të investuar?

Bizneset eksportuese duket se në 2017 janë më pak të ndjeshme në 
vendimin për të investuar të lidhur me rimbursimin e TVSH-së, kundrejt 
reagimit që është marrë në anketën e 2016 nga kjo kategori. Kjo mbetet 
per t’u analizuar më tej. 
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III. Qartësia e Informacionit të ofruar për 
Tatimpaguesit

Një përmirësim i ndjeshëm është konstatuar në përgjigjet e bizneseve në 
lidhje me informacionin e marrë nga Administrata Tatimore. Kjo besojmë 
se lidhet me përmirësimet në komunikimin dhe shërbimet ndaj 
tatimpaguesve në periudhën  2016 – 2017 (ende ka hapësirë për 
përmirësim 50% e informacionit mbetet problematik).
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III.Dijeni e biznesit mbi sistemin e riskut 
dhe trajnime të ofruara nga AT

Ka një rritje të ndjeshme të dijenisë së takspaguesve mbi sistemin e riskut dhe përzgjedhjen 
për kontroll në bazë të tij. Kjo lidhet dhe me fillimin e funksionimit të vetë sistemit të riskut 
dhe informimit që i është bërë taksapaguesve në 2 vitet e fundit.

Një rritje e lehtë e rasteve të trajnimit raportohet nga bizneset në Anketë, që i përgjigjet 
dhe një ndërveprimi më pozitiv me Administratën Tatimore. Trajnimet të cilat përmenden 
më tepër janë mbi raportimet nëpërmjet sistemit elektronik, TVSH, etj.12/22/2017 12



III. Vlerësim mbi kënaqësinë nga 
shërbimet elektronike të tatimeve

Kënaqësia nga shërbimet elektronike të tatimeve është dukshëm më e lartë në 
të tëra aspektet e vlerësuara, si aksesi, besueshmëria dhe saktësia e përpunimit 
të të dhënave. 
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III. A ndesheni me konkurrencë informale
në sektorin ku operoni dhe si shfaqet? 

Bizneset perceptojnë një rënie të lehtë të konkurrencës nga aktivitetet informale, që 
gjithsesi mbetet ende shqetësim për ekonominë. 

Bizneset raportojnë për 2017 se evazioni fiskal është natyra më e shpeshtë e shfaqjes së
informalitetit, e pasuar nga puna në të zezë. Puna në të zezë qendron në të njëjtat nivele si në
2015, ndërkohë ka rënë fenomeni i bizneseve të paregjistruara. Ka një ndryshim pozitiv të
perceptimit për korrupsionin/kontrabandën nga 2015 dhe pse sërish mbetet në nivele të larta.
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III. Në këndvështrimin tuaj a ka më shumë përfitim 
apo kosto të qënit informal?

Mbi 60% e bizneseve vlerësojnë (2015, 2017) si kosto të qënit informal, 
vecanërisht në afat të gjatë. Megjithatë, edhe pse shprehen që ndeshin 
konkurrencë informale, pjesa më e madhe nuk pranojnë se kanë informalitet 
në aktivitetin e tyre. 
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III. Propozime nga Bizneset për 
Incentiva për Formalizim ne 2017

Përvec uljes së taksave si incentivë, risi nga propozimet e vrojtimit 2015 është
kërkesa e biznesit për bashkëbisedim dhe partneritet të qendrueshëm me qeverinë.
Vazhdon t’i theksohet rritjes së eficencës së administratës, thjeshtimit të
legjislacionit dhe incentivave për investime.
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IV. KONKLUZIONE
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Ndryshim i natyrës dhe dinamikës së kontrolleve sipas sektorëve më me risk.

Përmirësim i profesionalizmit të inspektorit Tatimor dhe cilësisë së raportit të kontrollit. Por, ka nevojë për investime 
dhe ngritje kapacitetesh profesionale në administratën tatimore për t’ju përgjigjur sa më mirë kërkesave të 
biznesit.

Përmirësim i respektimit të afateve të rimbursimit, rritje të rimbursimeve automatike per eksportuesit por akoma 
mbetet për tu monitoruar konsolidimi i mëtejshëm i procedurës përsa kohë që raportohen ende kontrolle pas 
marrjes së TVSH-së. 

Kemi një rritje të transparencës dhe komunikimit me biznesin në drejtim të raportit, aksesit në kohë dhe cilësisë së 
informacionit. Mbetet sfidë rritja e njohurive të subjekteve për dinamikën e legjislacionit fiskal. Shumë e 
rëndesishme që të vazhdojë procesi i digitalizmit të shërbimeve ndaj tatimpaguesve.

Ka një perceptim në rënie nga bizneset mbi masën e fenomenit informalitet kundrejt 2015. Pragu i tatim 
fitimit/TVSH, marrëdhënia me administratën dhe zbatueshmëria e ligjit mbeten faktorët kryesorë që mund të nxisin 
informalitetin.

Reduktim i burokracive administrative, rritja e profesionalizimit të administratës por dhe incentiva për bizneset e 
ndershme dhe që investojnë janë disa nga kërkesat kryesore të biznesit për të nxitur formalizimin e shpejtë të 
ekonomisë dhe investimet private.



FALEMINDERIT !

www.investment.com.al
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