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PËRMBLEDHJE E MINUTAVE TË TAKIMIT 

KËSHILLI I INVESTIMEVE (KI) 

MBLEDHJA XII 

 

 Reforma e Derregullimit: Mbi Funksionimin e Platformës e-Leje  
dhe Impaktin e saj në Përmirësimin e Klimës së Investimeve 

 

Tiranë, 13 shkurt 2018, 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 të 
Këshillit të Investimeve. Gjithashtu të pranishëm si vëzhgues ishin përfaqësues të bizneseve dhe 
shoqatave të biznesit vendas dhe të huaj si Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, DIHA, ICC 
Albania, Dhoma Turke, subjekte projektuese, përfaqësues të bashkive si Tiranë, Durrës, si edhe 
të institucioneve si Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës, AZHT, AKPT, etj. 

 

I. Hapja e takimit 

Kryetari i Këshillit të Investimeve, Ministri Arben Ahmetaj, uron mirëseardhjen e anëtarëve të 

rinj të Këshillit të Investimeve nga komuniteti i biznesit duke përmendur parimin e rotacionit të 

Këshillit të Investimeve si edhe falënderoi BERZH-in për mbështetjen  duke theksuar se në gati 

3 vite ky Këshill e ka treguar veten si një institucion i përgjegjshëm, në të gjitha temat që janë 

lëvruar, tema tërësisht teknike, por edhe tema të politikave ekonomike, të cilat kanë qenë të 

vlefshme dhe në shumicën e rasteve janë marrë parasysh për të përmirësuar qoftë akte ligjore, 

qoftë procedura, qoftë ligje (p.sh. rasti i ligjit të administrimit të taksave dhe tatimeve), por edhe 

për të shtyrë qeverinë të bëjë gjënë e duhur. Ministri Ahmetaj informon anëtarët që disa gjetje të 

mëparshme të Këshillit të Investimeve janë ndarë në detaje me Drejtorinë e Përgjithshme të 

Tatimeve, p.sh. rekomandime per përmirësimin e procedurave të rimbursimit të TVSH-së. Më 

konkretisht, në kuadër të përmirësimit të procedurave tatimore por edhe për përshpejtimin e 

rimbursimit, Ministri Ahmetaj informon që në vitin 2017 është rimbursuar 56% më shumë se sa 

në vitin 2016. Viti 2016 u mbyll me rreth 90 milionë dollarë rimbursime, ndërsa viti 2017 u mbyll 

me rimbursime afërsisht 140 milionë dollarë. 

Tema e ditës e Këshillit të Investimeve është në harmoni të plotë me gjithë atë reformë shumë të 

rëndësishme që ka nisur Kryeministri, së bashku me ministritë që prekin derregullimin. 

Derregullimi konsiderohet nga Kryeministri dhe nga qeveria shqiptare si një reformë thelbësore 

për të përmirësuar të bërit biznes në vendin tonë, për të përmirësuar jetën e përditshme të 

qytetarëve në marrëdhënie me administratën, për të reduktuar në maksimum burokracinë dhe 

sigurisht për t’i kursyer kohë, para e punë sipërmarrjes në vazhdimësi.  
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II. Prezantimi nga Sekretariati i Këshillit të Investimeve të Analizës “Mbi 
Funksionimin e Platformës e-Leje” (Gjetje & Rekomandime) 

Znj. Diana Leka, Sekretariati i KI, bëri një prezantim të objektit të analizës, metodologjisë dhe 
kontekstit duke parashtruar disa nga komentet më kryesore të mbërritura në Sekretariat nga 
biznesi, si edhe zhvillimet më kryesore në kuadrin makro, ligjor, institucional, rregullator me 
fokus platformën e-Leje. 

Z. Elvis Zerva, Sekretariati i KI, vijon me prezantimin e gjetjeve përkatëse ndarë në 4 shtylla: i) 
Ligjore, ii) Institucionale, iii) Teknike, iv) Të Tjera.  

Znj. Leka në përfundim të prezantimit falenderoi bizneset si edhe të gjitha institucionet (AZHT, AKPT, 
Ministritë, Bashkinë e Tiranës, Bashkinë e Durrësit, Bashkinë e Korçës, Bashkinë e Shijakut). Ministri 
Ahmetaj shton një falenderim të veçantë edhe për ish Zv/Kryeministrin Niko Peleshi (aktualisht Ministër i 
Bujqësisë), i cili ka drejtuar këtë punë që një vit më parë.  

 

III. Përmbledhje e Komenteve Kryesore të Ngritura në Mbledhje  

Znj. Ledia Tota, AZHT, falenderoi Sekretariatin për punën e kryer. Nga fillimi i konceptimit të saj 
në 2015, platforma e-Lejet ka kaluar një periudhë disi të komplikuar për shkak të mungesës së 
planeve vendore, riorganizimit të njësive vendore (në kuadër të Reformës Territoriale) dhe për 
arsye se vihej nga një eksperiencë e munguar në letra. Disa nga gjetjet e Analizës së Sekretariatit 
(që kanë të bëjnë me aspektin ligjor dhe bashkërendimit me njësitë vendore) janë marrë parasysh 
dhe janë drejt rrugës së zgjidhjes duke mbetur gjithmonë një shërbim me një ndalesë. Megjithatë, 
në kuadër të decentralizimit apo të të drejtave të njësive vendore, në qoftë se këto të fundit kanë 
kërkesa të veçanta përsëri ato duhet të jenë të reflektuara brenda platformës së e-Lejeve. 

Znj. Ines Muçostepa, Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, informon që gjetjet e 

Sekretariatit janë konfirmuar edhe nga anëtarët e Bashkimit të Dhomave, si Shoqata e 

Ndërtuesve Tiranë, dhe Shoqata e Ndërtuesve të Shqipërisë. Vlerësoi maksimalisht prezantimin e 

Sekretariatit pasi përmbledh të gjithë vështirësitë e ndeshura. Bashkimi i Dhomave të Tregtisë 

dhe Industrisë propozon mundësinë e krijimit të një manuali përdorimi për çdo bashki, për  

interpretimin i planeve të përgjithshme vendore, të cilat janë aprovuar në tërësi, por nuk janë të 

qarta. Ky manual përdorimi mund të përfshijë elementet e mëposhtme: 

a) Kthimi i përgjigjes negative, në rastet kur mungon një dokumentacion i caktuar. Në këtë 

rast nuk duhet të kthehet një përgjigje negative, por duhet të kërkohet shtesë 

dokumentacioni 

b) Në këtë manual të përcaktohen saktësisht kriteret e marrjes së lejes së ndërtimit për 

shtesë kati. Deri më tani, kriteret ndryshojnë nga njëra bashki në tjetrën. 

c) Në aplikacion duhen shtuar disa pika të tjera, të tilla si: deklaratat noteriale për llojin e 

punimeve dhe policat e sigurimeve për licencat profesionale. 

d) Në manual duhen sqaruar qartë kriteret e punimeve pa leje ndërtimi. 

e) Në rastet kur përgjigjia është gjeneruar nga sistemi pasi ka kaluar afati i kthimit të 

përgjigjes, duhet gjeneruar e firmosur dhe e vulosur aprovimi i saj, duke marr në 

konsideratë faktin që policia bashkiake nuk i lejon ato leje që janë gjeneruar nga sistemi 

pas afatit. 
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f) Duhet shpejtuar ngarkimi i dokumentacioneve në aplikacion sepse shpejtësia është vërtet 

e ulët dhe ka raste kur duhen orë për të ngarkuar një dokument. 

g) Kthimi i përgjigjes duhet të bëhet e menjëhershme. 

h) Krijimi i mundësisë për një ndërlidhje sa më të mirë të aplikacionit e- Leje me celularët, 

ku të bëhet e mundur përgjigjia me një njoftim sa më të thjeshtë dhe një përgjigje nga 

celulari të menjëhershme. 

i) Të njoftohet nëpërmjet aplikacionit edhe kërkesa për rinovimin e licencave në formatin e 

ri. 

Përsa i përket aspektit financiar, Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë 

propozon mesatarizimin e tarifave në nivel kombëtar për taksat e infrastrukturës apo 

urbanizimit, sepse ato variojnë të ndryshme nga njëra bashki në tjetrën. Gjithashtu, në aspektin 

financiar, propozohet mesatarizimi i tarifës për aplikim në 0.1% të vlerës së investimit në të 

gjithë vendin. 

Z. Edmond Spahiu, Alb-Star sh.p.k., pranoi përfitimet e padiskutueshme nga platforma e-Lejet, dhe 

shprehet që për të arritur efiçencën maksimale duhet një shtytje në rritje nga gjithë faktoret të 

cilët janë të përfshirë në këtë platformë, kryesisht nga pjesa pritëse e aplikimeve e cila përbëhet 

nga institucionet shtetërore apo të pushtetit vendor të përfshira në platformë. Sfida është me 

kohën dhe qëllimi kryesor i kësaj platforme është të reduktojë kohën e dhënies së përgjigjes 

pozitive, d.m.th. të dhënies së lejes. Duhen bërë statistika mbi një kampion të përzgjedhur 

aplikimesh ku të tregohet që në një numër të caktuar aplikimesh p.sh. në 100 apo 1.000 aplikime 

të tregohet si është respektuar afati prej 45 ditë apo prej 60 ditë në total i dhënies së lejes. Kjo do 

të tregonte nëse ka efiçencë maksimale apo ekzistojnë artifica të natyrave nga më të ndryshmet, 

sidomos për ata të cilët trajtojnë aplikimin. Kampionët të jenë edhe me shtrirje gjeografike pasi 

ka dallime në efiçencën e kësaj platforme në Tiranë dhe në rrethe. 

Znj. Laura Qorlaze, IFC, pyeti në lidhje me  Bashkitë të cilat ishin marrë në analizë nga 

Sekretariati. Znj  Leka, Drejtore e Sekretariatit sqaroi se problematikat e platformës e-Leje ishin 

evidentuar ne konsultim me Bashkitë Tiranë, Durrës, Korçë dhe Shijak (bazuar edhe në numrin 

dhe shpërndarjen e lejeve të ndërtimit në nivel kombëtar). 

Shënim: Ministri Arben Ahmetaj në këtë moment zëvendësohet nga Zv/Ministrja 

Albana Shkurtaj. 

Z. Matteo Colangeli, BERZH, thekson se dixhitalizimi i bashkëveprimit midis biznesit dhe 
administratës publike është i mirë për shumë arsye, si p.sh. kursimi i kohës për biznesin. Një 
përfitim shumë i rëndësishëm është rritja e transparencës në bashkëveprimin midis biznesit dhe 
administratës publike dhe zvogelimi i hapësirave për praktika jo korrekte apo korruptive. Ky 
është një drejtim shumë i rëndësishëm për t’u ndjekur dhe dixhitalizimi i procesit të aplikimit për 
lejet e ndërtimit është një masë shumë e rëndësishme në këtë drejtim. Më tej, z. Colangeli pyeti se 
në çfarë mase sistemi i ri lejon aplikime të cilat janë direkte për t’u aplikuar, pa ndërveprim tjetër 
fizik apo personal me administratën publike? A mundet që një leje të mund të merret direkt 
online apo akoma jo? Nëse jo, çfarë është e nevojshme për t’u bërë për t’u arritur? 

Znj. Ledia Tota, AZHT, në përgjigje të çështjeve të ngritura nga z. Colangeli shprehet se në lidhje 
me transparencën, aplikimi kryhet online dhe ndërkohë aplikuesi ka mundësi që të shohë online 
edhe ecurinë e aplikimit. Në lidhje me pyetjen mbi gadishmërinë e platformës konfirmon që kjo 
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është arritur pasi të gjitha institucionet janë lidhur tashmë, gjithsej 146 institucione. Për shembull, 
në rastin e aplikimit për një magazinë, biznesi do të aplikojë vetëm për projektin teknik, të gjitha 
mendimet e institucioneve shtet për shtet merren nga njësia vendore. Sistemi ka disa afate 
kohore brenda tij dhe të gjitha veprimet kryhen nga institucioni dhe jo më nga aplikuesi. 
Megjithatë, gjithçka varet nga kapaciteti njerëzor dhe për këtë AZHT po luan rolin e një 
mbikëqyrësi të sistemit, duke mbikëqyrur të gjitha njësitë vendore n.q.s. këto të fundit apo 
institucionet të cilat janë të ndërlidhura në sistem kanë një përgjigje të bazuar në ligj apo jo. Më 
pas, mund të vijohet edhe me ankimimin administrativ. 

Z. Tom Kristian Larsen, Devoll Hydropower, thekson se platforma e-Leje, është një instrument shumë 
i mirë për të rritur transparencën dhe eficencën e procesit. Analiza e Sekretariatit është mjaft e 
plotë dhe jep një panoramë të vërtetë të situatës. Duke u nisur nga përvoja personale si një 
investitor i huaj, Mr. Larsen theksoi se disa institucione nuk janë ende të përfshira plotësisht në 
sistemin elektronik si p.sh. Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë dhe Instituti i Monumenteve të 
Kulturës. Kjo për kompani si p.sh. Devoll Hydrower ose TAP të cilat kryejnë shumë punë në 
terren përbën një kompleksitet të shtuar. Në lidhje me lejet e përdorimit, i gjithë kuadri është 
prapa me realitetin. Për shembull, projekte shumë komplekse, në sektorin e energjisë dhe 
projektet në ndërtesat e banimit mbulohen nga i njëjtë sistem, ndërkohë që në në realitet ka 
shumë dallim. Megjithatë ka patur një bashkëpunim të mirë me institucionet për t’i zbatuar gjërat. 
Ndërkohë, kemi edhe çështjen e kalimit të vendimeve pranë Këshillit të Ministrave, veçanërisht 
për kuadrin nën-ligjor. Një shembull tipik, është kategorizimi i tokave për marrjen e lejeve së 
ndërtimit, i cili nevojitet t’i nënshtrohet proçesit të VKM-së përpara marrjes së lejes së ndërtimit 
duke e stërgjatur shumë procesin dhe duke shkaktuar shumë vonesa, ndërkohë që mund të 
kryhet paralelisht. Për shkak të ndryshimeve në qeveri, dhe ri-organizimit të institucioneve, është 
e nevojshme që institucionet të ri-aplikojnë në sistemin elektronik. Në mënyrë ideale, nuk duhet 
të ketë bashkëveprim fizik me institucionet, dhe qeveria është duke punuar drejt kësaj. 

Znj. Ledia Tota, AZHT, procesi i derregullimit ka kaluar në disa faza. Faza e parë ka qenë 
inventarizimi dhe identifikimi i shërbimeve nga të gjithë ministritë. Faza e dytë, e zbatuar tashmë, 
ka qenë identifikimi i dokumenteve apo çertifikatave të cilat nuk kanë nevojë t’iu kërkohen më 
bizneseve apo individëve. Faza e tretë është ri-dizenjimi ose automatizimi i disa llojeve të tjera të 
dokumenteve dhe shërbime që iu kërkohen sërish bizneseve apo individëve kur ato aplikojnë për 
shërbime të ndryshme në zyrat e institucioneve. Paralelisht po punohet për pjesën e akteve 
ligjore apo nën-akteve ligjore të cilat do të mundësojnë zbatimin apo aplikimin në praktikë të 
këtyre ndryshimeve. Faza e katërt, do jetë AKSHI i cili do të punojë për zgjidhjen teknike të cilat 
do ta çojnë në një hap më tej dixhitalizimin e shërbimeve që ka marrë përsipër qeveria. Procesi i 
derregullimit është një proces i vazhdueshëm, që do të përfshijë më shumë shërbime.  

Në lidhje me lejet e ndërtimeve komplekse, ku kërkohet marrja e lejeve dytësore, në këtë rast 
mund të jetë KKA, IKM, apo KKU, apo Lejet e Mjedisit. Qeveria ka marrë iniciativën që edhe 
KKU, KKA, IMK, apo Leja Mjedisore të jenë përsëri një proces online.     

Z. Grigor Joti, BTSH, nga këndvështrimi i një bashkëpunëtori me kompaninë që ka bërë këtë 
proces shprehet se procesi i informatizimit i një procesi të vështirë manual ka qenë mjaft i 
vështirë. Gjithmonë, për raste të tilla informatizimi, përgatitet një version i parë, i cili asnjëherë 
nuk i realizon mirë të gjitha aspektet. Gjatë zhvillimit të sistemit, dolën në pah edhe shumë 
probleme që kishin të bënin me përmirësime ligjore, të cilat pasi zbatoheshin u integruan edhe në 
sistemin informatik. Ndoshta, ka ardhur momenti që të konceptohet versioni i dytë i platformës 
e-Leje dhe për këtë qëllim sugjeroi të ngrihet një grup pune për të adresuar këto ndryshime.  

Znj. Olga Anghelakis, Delegacioni Evropian, përgëzon për reformën e derregullimit, dhe shprehet se 
platforma e e-Lejeve është një nga rekomandimet e Këshillit të Çështjeve Ekonomike dhe 
Financiare (ECOFIN) pas rishikimit të Programit për Reformën Ekonomike për Shqipërinë 
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2016-2019, dhe tashmë po shihen rezultate konkrete. Kjo reformë është përzgjedhur për 
Programin aktual të Reformës Ekonomike 2018-2020 që po prezantohet tashmë në Bruksel për 
reduktimin e barrës rregullature për biznesin. Nga këndvështrimi i një donatori apo investitori të 
fondeve të BE-së në vend, lejet e ndërtimit janë të lidhura shumë edhe me çështje të tjera ndër-
sektoriale si ajo e disponibilitetit të sipërfaqeve të ndërtimit dhe të të drejtave të pronës, reforma 
e transparencës, dhe për këtë arsye çdo zhvillim në këtë drejtim është i mirëpritur.  

Znj. Albana Shkurta, Zv/Ministre e Financave dhe Ekonomisë, vijon me pikën tjetër të axhendës që ka 
të bëjë me lançimin e konsultimit për ligjin e ri të unifikuar të investimeve. Si Kryetare e Grupit 
të Punës, znj. Shkurta informoi Këshillin mbi fazën në të cilën ndodhet projekti. Po punohet me 
IFC dhe momentalisht është marrë drafti i parë nga Ministria, i cili është rikthyer me disa 
komente fillestare. Konsultimi i parë është me dt. 15 Shkurt, me grupin e ekspertëve të IFC. Znj 
Shkurta informoi se drafti  do te diskutohet me  grupet e interesit nepermjet nje procesi 
konsultimi. Sekretariati do të mbështesë me procesin e konsultimit dhe drafti do të paraqitet në 
mbledhjen e ardhshme të Këshillit të Investimeve, përpara se të kalohet në fazën tjetër. 

Znj. Laura Qorlaze, IFC, informon mbi kalendarin e konsultimeve. Brenda muajit shkurt do të 
mbahet mbledhja e grupit të punës dhe ndoshta edhe një workshop me ekspertë të IFC për 
lehtësimin e diskutimeve. Në muajin prill drafti do të hidhet për diskutim publik me biznesin, gjë 
që do të bëhet  nëpërmjet Këshillit të Investimeve. Synohet që në muajin maj të kalojë në Këshill 
të Ministrave për aprovim dhe në Qershor të kalojë në parlament për miratim. Ky projekt ka 
filluar nga IFC që në vitin 2015 dhe do të vazhdojë deri në vitin 2019, me mbështetjen e 
Sekretariatit Shtetëror të Zvicrës për Çështjet Ekonomike. Përveç politikës së investimeve, ky 
është produkti më kryesor i kësaj hallke. Gjithashtu, është punuar edhe për rregullat e biznesit si 
dhe për aksesin e lirë në treg ku fokusi ka qenë në procedurat doganore. Në lidhje me rregullat e 
biznesit, në kuadrin e një studimi, IFC ka përgatitur një inventar të të gjitha procedurave lejeve, 
autorizimeve me fokus frutat dhe perimet. Kjo i përket edhe iniciatës së derregullimit. 

Znj. Diana Leka, Sekretariat, jep një prezantim të shkurtër mbi statusin e rekomandimeve të 
mëparshme të KI me fokus mbi Kontrollin Tatimor, Rimbursimin e TVSH-së, Analiza e Riskut, 
Informacioni për Fermerët, Konsultimi Publik, duke u ndalur kryesisht tek hapat pozitive që po 
merren në sektorin e bujqësisë për të cilin ka një interes në rritje për investime. 

Disa rekomandime ende të parealizuara mbeten “Thjeshtimi i skemës së kompensimit të TVSH-së për 
fermerët”, “Mospublikimi i Rregullores Për Rimbursimin e TVSH-së”, “Mungesa e Vendimit të Këshillit të 
Ministrave për procedurat që duhet të ndiqen për zbatimin e duhur të rekomandimeve të lëna nga raportet e 
KLSH-së”, etj. 

 

IV. Mbyllja e Mbledhjes  

Tema e ardhshme e Këshillit të Investimeve do të jetë “Konsultimi i Draft Ligjit të Unifikuar të 
Investimeve” në maj 2018.  

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, zëvendësuar në gjysmën e Mbledhjes nga Zv/Ministrja e Financave dhe 
Ekonomis, znj. Albana Shkurta 

2. Znj. Belinda Ikonomi, Drejtoreshë e Përgjithshme e Doganave 
3. Z. Xhavit Curri, Zv/Drejtor i Përgjithshëm i Tatimeve, në mungesë të znj. Vasilika 

Vjero, Drejtoreshë e Përgjithshme e Tatimeve 
 
 

Komuniteti i Biznesit 

1. Z. Edmond Spahiu, CEO, Alb-Star Sh.p.k. 
2. Z. Isuf Ferra, CEO, Ferraco 
3. Z. Tom Kristian Larsen, Country Manager, Devoll Hydropower 
4. Znj. Marinela Jazoj, Drejtore Ekzekutive e FIAA, në mungesë të Z. Silvio Pedrazzi, 

President i FIAA 
5. Znj. Ines Muçostepa, Kryetare e Unionit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë 

(UCCIAL) 
6. Z. Grigor Joti, Kryetar i Shoqatës Bashkimi Tregtar i Shqipërisë 

 
 

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. Laura Qorlaze, Përfaqësuese e Zyrës së IFC në Shqipëri 
4. Znj. Hilda Shijaku, Ekonomiste pranë Bankës Botërore në Shqipëri 

 
 
Nuk morën pjesë: 

1. Znj. Natasha Ahmetaj, Zëvendës Guvernatore e Bankës së Shqipërisë 
2. Znj. Brisida Shehaj, Drejtore Ekzekutive, AIDA 


