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I. HYRJE 
 

Ky raport jep një përshkrim të aktiviteteve të ndërmarra nga Këshilli i 

Investimeve mbështetur nga Sekretariati Teknik gjatë periudhës janar – dhjetor 

2017. Qëllimi i punës së Sekretariatit ka qenë: 

i. Të identifikojë dhe nxjerrë në pah çështjet kryesore të biznesit mbi klimën e 

investimeve dhe të paraqesë rekomandime të realizueshme të konsultuara 

me aktorë; 

ii. Të konsolidojë më tej dialogun konstruktiv midis qeverisë dhe bizneseve; 

iii. Të avokojë miratimin nga ana e qeverisë të rekomandimeve të miratuara nga 

KI. 

Në këto tre vite që nga krijimi i tij, puna e Sekretariatit vazhdoi të mbështetet në 

parimet kryesore – transparencë, përfshirje dhe mbrojtje të të drejtave të biznesit, dhe 

mbështetje për iniciativat e ndërmarra nga qeveria për të përmirësuar klimën e 

investimeve në vend. Publikimi dhe shpërndarja në kohë e materialeve të punës tek 

partnerët përkatës mbetet një nga përparësitë kryesore të kësaj platforme. 

Zgjedhjet e përgjithshme parlamentare u mbajtën më 25 qershor 2017. Qeveria e 

re mori detyrën në shtator 2017 shoqëruar me ristrukturime të mëdha si për 

shembull krijimi i një Ministrie të përbashkët të Financave dhe Ekonomisë, apo 

institucione të rinj si ai i Ministrisë së Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes etj. Në 

njëfarë mënyre, fushata politike përpara zgjedhjeve, dhe proçesi i krijimit të një 

qeverie të re ndikuar punën e KI si në terma të mbajtjes së mbledhjeve plenare të KI 

ashtu edhe në zbatimin e rekomandimeve të KI. Në aspektin operacional, 

Sekretariati punoi me ekspertë dhe komunitetin e biznesit, për të përmbushur 

detyrat e tij nëpërmjet organizimit të mbledhjeve në nivel teknik dhe Notave 

Teknike “Gjetjet e Pyetësorit – Mbi Disa Aspekte të Klimës së Investimeve” dhe 

“Reforma Derregullatore: Funksionimi i Platformës së e-Lejeve.” 

Pas përfundimit me sukses të mandatit të parë tre-vjeçar (2015-2017), Qeveria 

Shqiptare i kërkoj BERZH të vazhdojë mbështetjen e tij për Këshillin e Investimeve.  
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Mbi Klimën e Investimeve në Shqipëri  

 
Gjatë viteve të fundit, treguesit kryesor të ekonomisë shqiptare kanë qenë 

inkurajues për investitorët. Rritja Ekonomike është parashikuar të arrijë 3.8 për qind 
në 2017. Shqipëria mori statusin e vendit kandidat për BE në qershor 2014, ndërkohë 
një Strategji Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020 u miratua në maj 2016.  

Ligji Nr.55/2015 “Mbi Investimet Strategjike” duket se ka kontribuar realisht 
duke tërhequr investime të reja veçanërisht në sektorë potencialë për rritje si 
turizmi. Që nga zbatimi i ligjit të mësipërm, Komiteti i Investimeve Strategjike pranë 
AIDA ka miratuar 5 Investitorë/Investime Strategjike ndërkohë 7 kërkesa të tjera 
për status të tillë janë në vlerësim. Incentivat e këtij ligji janë kombinuar gjithashtu 
me iniciativa të tjera si për shembull dhënia me qera e tokës bujqësore tek 
investitorë strategjikë me 1 Euro/metër katror.  

Pas VKM No.579/2016, “Mbi Miratimin e Udhëzuesit për Politikën e 
Investimeve”, Ligji i ri “Mbi Investimet” pritet të miratohet nga Qeveria brenda vitit 
2018. Ligji i ri do të konsolidojë në një, dispozitat e Ligjit të mëparshëm “Mbi 
Investimet e Huaja” dhe Ligjin “Mbi Investimet Strategjike”. 

Qeveria filloi në 2017 “planin një miliard euro”, si një plan investimesh për 
mandatin tjetër. Investimet një miliard euro do të përfshinin një rinovim të madh 
të infrastrukturës, më shumë se njëqind shkolla, dhe një spital, të gjitha këto do të 
zhvilloheshin nëpërmjet partneriteteve të reja publike-private (PPP). 

Qeveria e re po punon mbi axhendën e reformave, duke u fokusuar në 
adresimin e pesë prioriteteve kryesore për hapjen e negociatave të pranimit. 
Reforma territoriale dhe administrative dhe Ligji mbi Vetëqeverisjen Vendore 
përfaqësojnë një arritje të rëndësishme në proçesin e reformimit të vendit, ndërkohë 
ekziston nevoja për shërbime më të mira administrative (Raport i BE për 2015) për 
të garantuar aksesin për të gjithë qytetarët/bizneset pavarësisht distancës së tyre 
gjeografike nga bashkitë e reja. Në këtë kuadër, një arritje pozitive është ngritja e një 
sistemi elektronik me një ndalesë, i paraqitur në kuadrin e planifikimit të territorit.  

Në nëntor 2016, Shqipëria mori një rekomandim nga Komisioni Evropian 
(KE) për të hapur negociatat e pranimit në BE me kushtin kryesor të zbatimit të një 
pakete të reformës së gjyqësorit, e cila u miratua së fundmi nga Kuvendi dhe sapo 
ka filluar të zbatohet. Rruga e Shqipërisë për në BE ka treguar të jetë e gjatë dhe e 
vështirë për të rindërtuar jo vetëm rrugë dhe institucione, por fillimisht dhe më e 
rëndësishme kulturën e “Zbatimit të Ligjit dhe Përgjegjshmërinë”. Në prill 2018, KE do 
të paraqesë një raport ku pritet një rekomandim për të hapur bisedimet e pranimit.  

Sipas Raportit Botëror të Investimeve 2017, Shqipëria mbetet një nga aktorët 
kryesorë në Ballkan në lidhje me fluksin e Investimeve të Huaja Direkte (IHD-të), 
duke u renditur e dyta në rajon, duke tërhequr si investitorë tradicionalë ashtu 
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edhe të rinj. Interesi nga investitorë nga Kina është duke u rritur nëpërmjet IHD-ve 
dhe formave të tjera të angazhimit.  

Sipas Raportit Doing Business 2018, treguesit më problematikë për vendin 
konsiderohen: marrja e energjisë, lejet e ndërtimit, proçedurat fiskale dhe regjistrimi i 
pronës ndërsa ka një përmirësim të dukshëm në treguesit për mbrojtjen e 
investitorëve minoritarë, regjistrimin e biznesit dhe tregtia ndër-kufitare. 

Sipas Raportit të Tranzicionit 2017-2018 nga BERZH – nevojiten reforma të 
mëtejshme për mjedisin e biznesit – fushata kundër informalitetit ka dhënë rezultate 
të rëndësishme por nevojiten përpjekje të tjera për të adresuar problematika të 
rrënjosura thellë si p.sh. marrja e energjisë, regjistrimi i pronës dhe zbatimi i 
kontratave. 

 
Arritjet kryesore të KI – Deri në dhjetor 2017 

Sikurse përmendur më lart, një nga objektivat kryesore të KI ishte ngritja dhe 

qëndrueshmëria e dialogut të vërtetë midis qeverisë dhe komunitetit të biznesit dhe 

të ofrojë rekomandime për përmirësim të mëtejshëm ndaj pengesave të biznesit në 

vend. Gjatë muajve të fundit, kjo u arrit duke ngritur një sistem që merr parasysh: 

a) dëgjimin dhe identifikimin e shqetësimeve të biznesit, b) hartimin e axhendës 

nëpërmjet një procesi të strukturuar dhe konsultativ, c) ofrimi i rekomandimeve. 

Një nga sfidat kryesore, veçanërisht gjatë vitit 2017, për shkak të zgjedhjeve 

parlamentare, ka qenë puna për të siguruar angazhimin e Kryetarit të KI (dy ministra 

të rinj) sikurse edhe të anëtarëve të tjerë të KI nga pala e qeverisë, përfshirë 

gjithashtu edhe mbështetjen për përgatitjen në kohë të notave teknike, përfshirë 

avokimin nëpërmjet mbledhjeve kombëtare dhe ndërkombëtare apo intervistave.  

Gjatë vitit 2017, KI ka mbajtur tre mbledhje plenare dhe katër mbledhje në 

nivel teknik mbi temat e mëposhtme:  

- Cilësia e Forcës Punëtare – mundësi për investime të reja në sektorin e 

Nënkontraktimit të Shërbimeve të Nën-kontraktuara (BPO), 13 shkurt 2017 

- Mbi Lehtësimin e Procedurave Doganore, 9 maj 2017 

- Vrojtimi “Mbi disa Aspekte të Klimës së Investimeve – Administrimi 

Tatimor, Rimbursimi i TVSH-së dhe Informaliteti,” 6 dhjetor 2017 

Përvec kësaj, sipas Axhendës për 2017, Sekretariati kreu një analizë "Mbi 

Funksionimin e Platformës e-Lejet dhe Impakti i saj në Përmirësimin e Klimës së 

Investimeve" për t’u diskutuar nga KI në fillim të vitit 2018. Gjithashtu, u fillua të 

punohet në lidhje me “Inspektimin e Biznesit”.  

Gjatë vitit 2017, Sekretariati ka bashkëpunuar me shumë aktorë dhe ka 

mbajtur konsultime (nëpërmjet anketave online dhe konsultimeve të drejtpërdrejta) 
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me 178 biznese, 14 institucione publike (4 bashki) dhe 15 shoqata biznesi. Puna e 

Sekretariatit ka qenë gjithashtu zgjerimi nëpërmjet një sistemi të ri aktorësh  si p.sh. 

bashkëpunimi me institucione akademike (firmosje e Memorandumeve të 

Mirëkuptimit me dy universitete jo-publike në Shqipëri, përkatësisht Universiteti 

Epoka dhe Universtiti Europian i Tiranës).  

 
Funksione Kryesore (sipas VKM) Të përmbushura 

deri dhjetor 2017 
Koment 

Harton dhe propozon axhendën e 
mbledhjeve të Këshillit të Investimeve 
duke marrë në konsideratë propozime 
nga anëtarët dhe komuniteti i 
biznesit. 

 

 

  Përmbushur për të gjitha 
mbledhjet e KI.  Gjithashtu, 
Sekretariat inicioi si një 
instrument të ri, një proces të 
votimit online për anëtarët e KI 
për priotizimin dhe analizimin e 
shqetësimeve kryesore. Kjo 
është tashmë e formalizuar për 
të gjitha mbledhjet e KI. 

Organizon Mbledhjet e KI dhe fton 
anëtarët jo të përhershëm në 
mbledhjet e KI sipas nevojave të 
Këshillit. 

  Anëtarët jo të përhershëm 
emërohen çdo vit me Vendim të 
Kryetarit – Mbledhje I e KI (1 
Korrik 2015) 

Informon anëtarët e KI dhe të ftuarit 
10 ditë përpara në lidhje me datën dhe 
axhendën e mbledhjeve të KI dhe 
materialet për t’u diskutuar në 
mbledhje. 

  

Përmbushur për të gjitha 
mbledhjet e KI.  

Koordinon aktivitetin e KI përfshirë 
përgatitjen e mbledhjeve, hartimin e 
propozimeve për  ndërhyrje ligjore, 
konsultime me komunitetin e 
biznesit. 

  Përmbushur për të gjitha 
mbledhjet e KI (të gjithë 
dokumentet përkatëse 
publikuar në faqen e KI 
www.investment.com.al). 

Asiston KI në diskutimin dhe 
shqyrtimin e rasteve specifike 
sektoriale, procedurat ligjore dhe 
administrative të cilat i janë 
parashtruar Sekretariatit, sikurse 
edhe ankesa specific nga biznesi në 
lidhje me praktika të padrejta dhe 
diskriminizuese. 

  Sekretariati ka identifikuar dhe 
mbledhur fakte mbi çështje 
sektoriale (si p.sh. rasti në lidhje 
me industrinë e qumështit - 
Informaliteti në Bujqësi; rasti i 
lidhur me industrinë e 
hidrokarbureve,  problematika e 
bankave për kreditë write-off, 
zgjidhja e mosmarrëveshjeve, 
rimbursimi me vonesë i TVSH-
së për sektorin e shërbimeve 
apo eksportuesit (regjimi i 
përpunimit aktiv), vonesa për 
lejet e ndërtimit për sektorin e 
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bujqësisë  apo investitorët e 
energjisë, etj.) 

Trajtimi i ankesave të biznesit. 
Një bazë të dhënash me 
problematika të biznesit është 
ngritur dhe konsoliduar tashmë 
nga ekspertët e Sekretariatit. 
Deri më sot, Sekretariati ka 
listuar rreth  88 çështje të 
biznesit). 

Kryen kërkime dhe analiza 
ekonomike sipas objektivit të KI dhe i 
raporton KI gjetjet përkatëse. 

  Përmbushur pothuajse për të 
gjitha mbledhjet e KI. Për 
sektorin e BPO-ve, analiza u 
krye në bashkëpunim të 
ngushtë me projektin svicerian 
Risi Albania. 

Përgatit axhendën e detajuar, me 
raportet përkatëse dhe minutat e 
mbledhjeve të KI. 

  
Përmbushur për të gjitha 
mbledhjet. 

Mbështet dhe monitoron procesin e 
zbatimit të KI, vlerëson rezultatet dhe 
impaktin në efektivitetin e klimës së 
investimeve. 

Në vazhdimësi 
Rekomandimet janë publikuar 
në faqen e KI dhe monitorohen 
çdo vit. 

Raporton anëtarëve të KI, si dhe 
palëve të tjera të interesuara mbi 
progresin e arritur. 

  Statusi i rekomandimeve të 
mëparshme të KI raportohet në 
fillim të çdo mbledhje të KI. 

Informon publikun rreth aktiviteteve 
të KI. 

  Përditësim i vazhdueshëm 
përmes faqes së KI, 
publikime në media, etj. 

Harton draft rregulloren e brendshme 
të funksioneve të KI. 

  Miratuar në Mbledhjen e I të 
KI (1 korrik 2015). 

  

II. Kontributi i KI në Progresin Kombëtar të Reformave    
 

Disa nga kontributet kryesore të KI kanë lidhje me: 

1. Një konsultim më të mirë paraprak publik të akteve qeveritare – 
nëpërmjet një seksioni të ri të veçantë konsultimi në faqet e internetit të 
ministrive. Përmirësim i cilësisë së dialogut publik-privat. Në vijim të 
përmirësimeve të vitit të kaluar me miratimin nga qeveria të “modelit të 
detyrueshëm për konsultimin publik të akteve të qeverisë për të gjitha 
institucionet publike,” shumica e Ministrive  tashmë kanë filluar të ndajnë 
projekt-ligjet në faqet e tyre të internetit në një seksion dedikuar 
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transparencës dhe konsultimit paraprak.” Gjithashtu, nga nëntor 2017 
Regjistri Elektronik për Njoftimet dhe Konsultimet Publike është zbatuar 
plotësisht nga pikëpamja teknike (në vitin 2015, asnjë nga të mësipërmet nuk 
ishte funksionale, ndërsa ligji u miratua në fund të 2014). Sekretariati po 
monitoron nga afër këtë proces konsultimi përsa i përket ligjeve/akteve që 
kanë të bëjnë me biznesin, publikuar në këtë Platformë. 
  

2. Rritje të përfshirjes duke parashtruar shqetësimet kryesore të biznesit 
përmes përdorimit të instrumente bazuar në fakte (si p.sh. anketat online) në 
fushat e administrimit tatimor, rimbursimit të TVSH-së dhe informaliteti. 
Sekretariati ndërmori në 2017 katër anketa: i) “Mbi Disponueshmërinë e 
Forcës Punëtore në Sektorin e BPO-ve” (17 të anketuar), ii) “Mbi Lehtësimin 
e Procedurave Doganore” (23 të anketuar); iii) “Mbi Disa Aspekte të Klimës 
së Investimeve” (146 të anketuar); iv) “Mbi funksionimin e Platformës e-
Lejet” (10 të anketuar). Anketa e fundit (tetor 2017) u plotësuar nga 146 
kompani, duke treguar një rritje të besimit në punën e KI dhe metodën e tij 
në trajtimin e çështjeve që kanë të bëjnë me klimën e biznesit. Një tjetër 
metodë për identifikimin e shqetësimeve ka qenë konsultimi i drejtpërdrejtë 
me aktorët përkatës.  
 

3. Avokatimi për një reformë sistematike kundër informalitetit – 
përforcoi nevojën për hartimin e një strategjie gjithëpërfshirëse kundër 
informalitetit (rekomandim i KI). Megjithëse, rekomanduar në 2015, vetëm 
në Mbledhjen e fundit të KI për 2017 (6 dhjetor 2017), Kryetari i KI pranoi 
hartimin e një strategji afat-gjatë me përfshirjen e të gjithë aktorëve.   
 

4. Influencimi i veprimeve të qeverisë në transparencën përsa i përket 
incentivave të investimeve. Ka veprime në vazhdimësi të cilat ndjekin 
rekomandimet e ngritura nga KI si p.sh.: 
a. Informacion në rritje në “procedurat e aplikimit për kontratat e qerasë 1 

Euro për biznesin – përmes disa ndryshimeve të iniciuara (Rekomandimi 
i KI në Mbledhjen V). Është ndërtuar një portal i ri pronat.al, tashmë i 
administruar nëpërmjet faqes së Ministrisë së Financës dhe Ekonomisë. 
Portali (ngritur në qershor 2017, ende në ndërtim) ofron informacion të 
rëndësishëm dhe publik për bizneset potenciale të interesuara për 
marrjen në qera të pronave shtetërore dhe private, ndonëse ka nevojë 
ende për përmirësim. Paketa ligjore (DCM 54/2014,) u vonua kryesisht 
për shkak të ristrukturimit të Qeverisë. 

b. Një debat kombëtar për “përdorimin” e një pakete transparente të 
incentivave si një instrument për tërheqjen e më shumë investimeve në 
vend, jo si një subvencion për efikasitet (Mbledhja IV e KI – prill 2016). 
Që prej vitit 2016, një debat i fokusuar mbi incentivat e mundshme, 

http://www.konsultimipublik.gov.al/
http://aida.gov.al/pronat/qytete
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përfshirë priotizimin e sektorëve, dhe krahasimi me vende të tjera të 
Ballkanit ka filluar me disa masa të vërteta (paketa e fundit fiskale). 

 Në nivelin e politikave, paketa fiskale 2018, parashikon incentiva 
të qarta fiskale për sektorët e Turizmit dhe IT, ndërsa konsultimi 
i mëparshëm rreth modaliteteve të zbatimit nevojitet të ndiqet 
më tej. 

 Një ligj i ri i harmonizuar mbi investimet ka filluar të hartohet nga 
IFC (një grup pune është ngritur nga Qeveria Shqiptare dhe IFC). 
Propozimi i KI në lidhje me sa më sipër konsiderohet si pjesë e 
Ligjit të Ri të Investimeve. Sekretariati ftohet në rolin e ekspertit 
“vëzhgues” në Grupin e Punës ngritur nga Qeveria dhe ndoshta do 
drejtojë procesin e konsultimit.  

 Transparencë mbi incentivat – Një inventar rreth incentivave mbi 
investimet në Ballkan dhe Shqipëri, është finalizuar pothuajse me 
ndihmën e GIZ. 
 

c. Avokimi për aftësi më të mira të forcës punëtore me nevojat e sektorit të 
biznesit dhe potencialet për investime të tjera (sektori i BPO-ve). Çështja 
mbetet një problem i vërtetë i sektorit privat për konkurrueshmërinë e 
ekonomisë së vendit. Një rekomandim i KI ishte analizimi i urës midis 
rinisë dhe tregut të punës nëpërmjet ngritjes së platformave të reja të 
bashkëpunimit apo forumeve. “Aftësitë e përparuara” janë elementët kyç 
për performancën e sektorit, ndërkohë që ekziston një hendek në 
cilësinë e kurrikulave në nivele të caktuara të arsimit me fokus në: 
aftësitë analitike (problem solving), gjuhët e huaja, aftësitë kompjuterike, 
aftësitë komunikuese. Në momentin që është shkruajtur ky raport,  
raportohet nisma për një studim kombëtar mbi aftësitë e punës sipas 
sektorëve nga Qeveria Shqiptare dhe UNDP/SWISS Contact, i cili pritet 
të lançohet së shpejti. Për më shumë, kliko këtu. 

 
5. Konsolidimi i rolit të Sekretariatit si një platformë e besueshme dhe e 

balancuar për monitorimin e perceptimit të tatimpaguesve dhe ofrimin e 
rekomandimeve përkatëse në çështje të ndryshme të administrimit tatimor - 
konfirmuar nga aktorë të ndryshëm përfshirë ekspertë të FMN (dy misionet 
e fundit) të cilët morën mendimin e Sekretariatit mbi një konsultim në 
çështje që kanë të bëjnë me administrimin tatimor/informalitetin/TVSH. 
Është sugjeruar nga aktorët të vazhdohet me anketat perceptuese ndërsa 
strategjia e re e DPT ka përfshirë tashmë disa rekomandime të fundit të KI. 
 

6. Kontribut në përmirësimin e transparencës & llogaridhënien e agjencive 
qeveritare kryesisht ato të cilat punojnë me komunitetin e biznesit përsa i 
përket:  

 

https://www.investment.com.al/sq/per-perqasjen-e-akademise-me-sipermarrjen/
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a. Administrata Tatimore dhe Doganore kanë ndërtuar faqe të reja 
interneti (Rekomandime të KI 2015) me informacion interaktiv, të 
strukturuar mirë dhe të lehtë për t’u aksesuar nga biznesi, në gjuhën 
shqip dhe angleze. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka futur 
gjithashtu  bashkëbisedimin online dhe zyrën e informacionit për të 
ndihmuar bizneset. Gjithashtu, zyra të informacionit mbi tatimet po 
ngrihen gjashtu brenda Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe Qendrës të 
Shërbimeve të Integruara (ADISA) ku biznesi regjistrohet fillimisht 
(Rekomandim i KI 2015). Bazuar në parimet e Reformës së Derregullimit, 
Drejtoritë e Taksave dhe Doganave kanë thjeshtuar procedurat për 
biznesin në lidhje me lëshimin e Vërtetimeve/Autorizimeve dhe 
Certifikatave. 9 Vërtetime që kanë të bëjnë me tatimet dhe 2 Vërtetime 
në lidhje me doganat i lëshohen tashmë biznesit në mënyrë elektronike 
dhe në linjë me rekomandimet e KI për këto drejtori për përmirësimin e 
shërbimeve elektronike ndaj biznesit dhe konsolidimin e databazës së 
tyre. 

b. Rritje të aksesesit të informacionit për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme 
nëpërmjet mbështetjes së BERZH në ngritjen e një sporteli për 
tatimpaguesit.  Për më shumë, kliko here. Memorandumi i 
Mirëkuptimit, DPT, BERZH dhe ADISA. 

c. Sekretariati në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, 
Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës dhe Shoqatën e Prodhuesve 
organizuan një mbledhje konsultimi me biznesin mbi risitë dhe avantazhet 
e Kodit të Ri të Doganave. Në përfundim të mbledhjes, Sekretariati u 
sugjerua të përgatiste dhe të propozonte një plan konsultimi me DPD 
për 2017-2018. Pas këtyre konsultimeve, në nëntor të 2017-s, Qeveria 
miratoi Vendimin “Mbi Rregullat për Zbatimin e Kodit Doganor”. 
 

7. Avokatimi i KI dhe rekomandimet specifike mbi Bujqësinë 2015-2017  
janë tashmë pjesë e programit të ri të qeverisë për reformë - formalizim, me 
elementë të tillë si lehtësimi i skemës së rimbursimit të TVSH-së, lehtësimi 
i aksesit të fermerit në skemat subvencionuese të Agjencisë për Zhvillimin 
Bujqësor dhe Rural (AZHBR), duke sqaruar përkufizimin e fermës (VKM e 
fundit, janar 2018), monitorimi i inputeve bujqësore si pjesë e formalizimit 
dhe gjurmueshmërisë për të marrë funksione shtetërore rregullatore, apo 
madje për të konsideruar Agro-tourism si një nën-sektor të mundshëm për 
investime, përfitues të incenticave fiskale. Gjithashtu, platforma të reja për 
informimin e fermerëve po ngrihen për t’i ofruar fermerëve të gjithë 
informacionin e duhur mbi skemat mbështetëse dhe financuese – një 
rekomandim i mëparshëm i KI.  

https://www.investment.com.al/sq/nje-sherbim-i-ri-per-tatimpaguesit-krijohet-platforma-informuese-dpt-berzh-dhe-adisa-firmosin-marreveshjen/
https://www.tatime.gov.al/c/6/219/marreveshje-kombetare
https://www.tatime.gov.al/c/6/219/marreveshje-kombetare
file:///C:/Users/User/Desktop/ShareFolder/SECRETARIAT/ACTIVITY%20REPORT/2017/Annual%20Report%202017/(https:/www.investment.com.al/meeting/ic-meeting-no-7-access-to-finance-in-agribusiness/)
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III. MBLEDHJE TË KI, JANAR – DHJETOR 2017  

3.1 Mbledhja IX – Gadishmëria e Tregut të Punës Kundrejt Potencialit 
të Investimeve në Sektorin e Shërbime të Nënkontraktuara (BPO)  

 

Mbledhja IX e KI u mbajt më 13 shkurt 2017, pranë Ministrisë së Zhvillimit 
Ekonomik. Objekti i mbledhjes ishte shqyrtimi i sfidave të aftësive të punës nga 
këndvështrimi i potencialit për investime të reja apo përmirësimi i produktivitetit 
i investimeve aktuale. U analizua sektori i BPO-ve si një nga aktivitetet me rritje 
të madhe gjatë viteve të fundit dhe eksportues të shërbimeve në vendet e BE, 
kryesisht Italinë. Gjithashtu, gjatë mbledhjes së KI, u prezantua një studim mbi 
potencialet e sektorit përgatitur nga kompania AVASANT, kontraktuar nga 
projekti Risi Albania mbështetur nga Qeveria Sviceriane.   

 

 
Foto 1. Mbledhja IX e Këshillit të Investimeve, 13 shkurt 2017 

Faza Përgatitore 

Kombinimi i aftësive të forcës punëtore me nevojat e sektorit të biznesit 
mbetet një shqetësim për konkurrueshmërinë e ekonomisë shqiptare. Tema e 
analizës së aftësive ishte votuar nga anëtarët e KI si një nga temat për t’u prekur 

Koment mbi punën e Sekretariatit të KI 
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gjatë vitit 2017. Sekretariati shënjestroi sektorin e shërbimeve si një nga 
kontribuesit kryesorë të ekonomisë shqiptare, duke konsideruar në veçanti 
sektorin e BPO-ve i cili ka përjetur një rritje të konsiderueshme gjatë viteve të 
fundit. Kompanitë BPO punësojnë njerëz relativisht të rinj, kryesisht studentë 
apo sapo të diplomuar. Përllogaritet se sektori ka rreth 25,000 – 30,000 të 
punësuar, por ka potencial të shkojë rreth 50,000 punonjës. Numri i kompanive 
të regjistruara si call centre raportuar nga INSTAT për 2016 është 804.   

 

Metodologjia & Konsultimi 

Sekretariati ka patur diskutime intensive me Risi Albania dhe AVASANT në 
lidhje me studimin e tyre, ndërkohë mbajti intervista më të thelluara me 33 
aktorë (shiko Grafikun 1) me një pyetësor të detajuar, i postuar gjithashtu edhe 
online. 17 CEO të kompanive BPO (me rreth 10,000 punonjës) plotësuan 
pyetësorin.  

 

Grafiku 1. Konsultime me Aktorë në kuadër të Mbledhjes IX të KI 

 

Disa nga gjetjet kryesore të analizës së aftësive të punës në sektorin e BPO-
ve kanë lidhje me faktin se tregu nuk e zgjidh problemin e "cilësisë" por thjesht 
e nxjerr në pah, ndërkohë që "vuan” nga kjo. Fokusi i analizës: 

- Informaliteti është një problematikë e sektorit e cila pengon imazhin e 

sektorit;  

- Mungesa e analizës sistematike mbi nevojat aktuale dhe të ardhshme të 

biznesit (sector) mbi “aftësitë” dhe nevoja për një vizion dhe një platformë 

e cila ruan një bashkëpunim të qëndrueshëm midis biznesit dhe shtetit; 

- Nuk ka bashkëpunim të strukturuar midis Universitetit-Biznesit; 

https://www.investment.com.al/publications/how-to-promote-the-sector-to-reach-50-thousand-jobs/
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- Nuk ka informacion mbi mangësinë e aftësive praktike dhe nevojave të 

tregut, veçanërisht Teknologji Informacioni (TI). Zbatim i ulët i modelit 

të praktikave të punës: praktika detyruese (internship) konsiderohen si 

formale si nga biznesi ashtu edhe studentët; 

- Mungesa e incentivave për profesione të caktuara, si p.sh. në fushën e TI; 

- Lëvizje e shpeshtë i punonjësve, kosto të larta trajnimi për sektorin e 
BPO-ve. 
 

Sektori ka potenciale për investime (të cilat mund të shndërrohen në histori 
suksesi) por të kufizuara në "madhësi”. Nevojitet të investohet në cilësinë që 
krijon "vlerë të shtuar" në segmete të caktuara apo profesione të tilla si TI. Kosto 
e ulët e punës nuk duhet të jetë një "faktor" në vendim-marrje. Përsa i përket 
potencialit për investime të reja, grupe kryesore të Investimeve të Huaja Direkte 
të orientuara drejt eksporteve në shërbime, ku Shqipëria mund të konkurrojë 
potencialisht, analiza e BPO-ve sugjeron se qendrat për kujdesin e klientëve dhe 
qendrat e shërbime të ndara (përpunim të dhënash), kanë të ngjarë të ofrojnë 
mundësitë më të mira për Shqipërinë. Një studim i mëtejshëm, veçanërisht 
kahasimor midis potencialeve të qyteteve të Shqipërisë kundrejt ofertës së 
qyteteve të tjera konkurruese për ofrimin e shërbimeve të caktuara, është i 
nevojshëm për të përcaktuar cilët segmente Shqipëria duhet të shënjestrojë.  

Organizimi i Mbledhjes së KI  

Mbledhja u mbajt në ambjentet e MZHETTS dhe u kryesua nga znj. Milva 
Ekonomi. Në mbledhje morën pjesë të 16 anëtarët (6 përfaqësues qeverie, 4 
partnerë ndërkombëtarë, dhe 6 anëtarë nga biznesi). Të pranishëm në mbledhje 
si vëzhgues ishin mbi 30 përfaqësues të shoqata të biznesit dhe kompanive 
private në sektor.  

Rekomandime të Miratuara 

Gjithsej, 13 rekomandime u përgatitën për institucione qeveritare, 
institucione akademike dhe sektorin privat dhe u miratuan nga Anëtarët e KI. 
Rekomandimet u fokusuan në dy shtylla kryesore: i) në nivel të sektorit të BPO-
ve për tu zgjeruar dhe ofruar më shumë shërbime të kualifikuara; ii) në nivel 
firme për kompanitë BPO për të mundësuar rritjen e tyre. Përsa i përket planeve 
të investimeve, anketa dhe konsultimet nxorën në pah se shumica e kompanive 
synojnë të zgjerojnë investimet e tyre në sektor (shiko Grafikun 2) në vend të të 
investuarit në mundësi për tregje të rinj. 
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Grafiku 2. Përgjigje mbi planet për investime për 12 muajt e ardhshëm, Anketa e Sekretariatit 
të KI – shkurt & mars 2017 

 

Disa nga rekomandimet kryesore:  

 Informaliteti – Forcimi i rolit të Shoqatës Shqiptare të  Shërbimeve të 

Nënkontraktuara (AOA) dhe shoqata të tjera në luftën kundër informalitetit; 

 Mungesa e të Dhënave për Sektorin – Të ngrejë një grup pune (INSTAT, AIDA, 

AOA, MASH etj.) për analizuar sektorin, statistika rreth tij, model 

bashkëpunimi me VET (Trajnime të Arsimimit Profesional) dhe biznesi. 

 Krijimi i platformave të reja të bashkëpunimit. Rritja partneritetit midis 

universiteteve, sektorit privat dhe Zyrave të Punës nëpërmjet forcimit të 

Zyrave të Karrierës në praktika pune dhe punësimin e studentëve; këshillim 

i hershëm i karrierës në universitete. 

 Kurrikulat e universiteteve të konsiderojnë industritë specifike – shembuj 

praktikë nëpërmjet zbatimit të projekteve dhe temave për zhvillim nga 

biznesi vendas. 

 Mbështetje për iniciativat e bizneseve për krijimin e qendrave të trajnimit të 

vazhdueshëm në teknologji dhe inovacion (Digital Academy), sikurse edhe 
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një software house për krijimin e një grupi me ekspertë të certifikuar të 

Teknologjisë së Informacionit. 

Pas Vendimit të KI mbi aprovimin e rekomandimeve, ato iu paraqitën 

zyrtarisht Kabinetit të Kryeministrit, Ministrit të Arsimit, Ministrisë së Punëve 

Sociale, Ministrit të Financave, etj.  

 Për më shumë informacion, kliko në likun përkatës: 

Axhenda e Mbledhjes IX 

Prezantim PTT nga Drejtoresha e Sekretariatit 

Prezantim PPT nga AVASANT/RisiAlbania 

Notë Teknike “Udhërrëfyes për Promovimin e Integruar të Investimeve në sektorin 
e BPO-ve në Shqipëri” nga AVASANT/RisiAlbania  

Matricë e Rekomandimeve  

Minutat e Mbledhjes IX 

Vendim i Kryetares së KI 

 

3.2 Mbledhja X – Mbi Lehtësimin e Procedurave Doganore 
 

Mbledhja X u mbajt më 9 maj 2017 në ambjentet e MZHETTS. Tema e 

Mbledhjes X ishte Lehtësimi i Procedurave të Doganave. Qëllimi i mbledhjes 

ishte të sillej në vëmendjen e vendim-marrësve disa nga problematikat më të 

ndjeshme me të cilat ndeshet biznesi – në lidhje me praktikat doganore për 

import apo eksport – sikurse edhe të ofrojë rekomandime të nxjerra nga 

konsultimet, në përpjekje për të lehtësuar konkretisht procedurat. Ndonëse 

Shqipëria ka bërë progres në lidhje me lehtësimin e mëtejshëm të tregtisë dhe 

procedurave doganore për të ulur kohën dhe koston e procedurave, biznesi 

sërish pret nga administrata publike, t’i përgjigjen mundësive për rritje të 

mëtejshme dhe për të trajtuar aspektet proçeduriale të cilat lehtësojnë më tej 

barrën administrative dhe kostot përkatëse direkte dhe indirekte. 

https://www.investment.com.al/wp-content/uploads/2015/08/AL_Agenda-of-IC-Meeting-IX_13.02.2017F.pdf
https://www.investment.com.al/wp-content/uploads/2015/08/AL_Prezantimi-13_2_17.pdf
https://www.investment.com.al/wp-content/uploads/2015/08/AL_BPO-Industry-Presentation-to-Albania-Investment-Council-compressed.pdf
https://www.investment.com.al/wp-content/uploads/2015/08/AL-Technical-Note-BPO.pdf
https://www.investment.com.al/wp-content/uploads/2015/08/AL-Technical-Note-BPO.pdf
https://www.investment.com.al/wp-content/uploads/2015/08/AL_Matrica-e-Rekomandimeve-3.pdf
https://www.investment.com.al/wp-content/uploads/2015/08/EN_Minutat-Mbledhjes-se-KI_IX.pdf
https://www.investment.com.al/wp-content/uploads/2015/08/Mbledhja-Nr.-9-Vendim-i-Keshillit-te-Investimeve-Alb.pdf
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Foto 2. Mbledhje X e Këshillit të Investimeve, 9 maj 2017 

Faza Përgatitore 

Që prej prill 2015, Sekretariati ka konsultuar me rreth 400 biznese 

(ngritur nga Sekretariati një bazë të dhënash për përdorim të brendshëm) 

dhe shumë çështje janë parashtruar në lidhje me procedurat doganore 

kryesisht në lidhje me: përdorimin e të dhënave të disponueshme për 

përcaktimin e vlerës doganore (në vijim  “çmimet e referencës”); numrin e lartë 

të kontrolleve; burokracitë e pajustifikuara në lidhje me dorëzimin fizik të një 

numri dokumentesh (mungesa e një sporteli të vetëm); klasifikimi tarifor i 

mallrave; mos lëshimi i garancive doganore brenda afatit ligjor, mungesa e 

një mekanizmi efiçent për trajtimin e apelimeve administrative pranë DPD; 

tarifa e skanimit, apo zbatimi i praktikave të ndryshme nga doganat për të 

njëjtat problematika të biznesit etj.  

Metodologjia & Konsultimet 

Hapat e ndërmarrë nga Sekretariati për të identifikuar mendimin e 

biznesit mbi procedurat doganore dhe për të hartuar rekomandimet 

përkatëse të konsoliduara me një grup aktorësh janë listuar si më poshtë: 

 Punë kërkimore mbi legjislacionin, dokumente strategjike dhe raporte të 

institucioneve ndërkombëtare të tilla si BE, OECD, UNECE, RCC, etj.  

 Shqyrtim të të dhënave të import/eksportit sipas sektorit publikuar nga 

INSTAT dhe Doganat, për të identifikuar dhe paraqitur më mirë rëndësinë e 

çështjeve doganore dhe të identifikojë përfaqësuesit kryesorë të biznesit. 

 Bazuar në sa më sipër si dhe në bazën e të dhënave të Sekretariatit mbi 

problematikat e biznesit, u përgatit një list me pyetje të hapura, publikuar 

online dhe diskutuar gjatë intervistave të drejtëpërdrejta me biznesin.  
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 25 takime (36 persona) me kompani importuese dhe eksportuese, firma 

konsulence, administratë doganore, Ministria e Financave dhe Ministria e 

Ekonomisë. Takime u mbajtën gjithashtu me biznese nëpër rrethe si Korçë, 

Durrës dhe Tiranë. 

 23 biznese pjesëmarrëse në pyetësorin e Sekretariatit nëpërmjet faqes së KI. 

 Konsultime në nivel teknik me specialistë të administratës doganore dhe 

tatimore (18 pjesëmarrës) në tryeza të rrumbullakëta për të diskutuar gjetjet 

paraprake dhe rekomandime potenciale për t’u paraqitur në Këshillin e  

Investimeve. 

 Gjithashtu, një identifikim të problematikave sipas specifikave të sektorit, me 

fokus sektori i bujqësisë dhe ndërtimit në veçanti, për peshën që ato mbajnë 

në nivelin e shkëmbimeve komerciale eksport ose import dhe kontributi në 

industrinë vendase. Biznese importuese dhe ekportuese në këto sektorë u 

njoftuan me e-mail për të plotësuar online në faqen e internetit të KI. 

 

 Grafiku 3. Konsultime me aktorë në kuadër të Mbledhjës X të KI, mars-prill 2017 
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Foto 3. Mbledhje në nivel teknik, 19 prill 2017 

 

Organizimi i Mbledhjes X e KI 

Mbledhja u mbajt në ambjentet e MZHETTS dhe u kryesua nga znj. 
Milva Ekonomi, Ministër e MZHETTS. Të pranishëm në mbledhje ishin 11 
anëtarë të KI. Gjithashtu, në mbledhje ishin të pranishëm 20 vëzhgues 
përfaqësues të shoqatave vendase dhe të huaja, si ICC Albania, Dhoma e 
Tregtisë dhe Industrisë Durrës, Zyra Ekonomike e Ambasadës Greke, SECO 
– Ambasada Sviceriane, Shteti Web, etj.  Mbledhja u raportua në disa media 
vizive dhe shtypi si dhe lajm në faqen e MZHETTS dhe KI.  

 

Rekomandime të Miratuara 

Gjetjet dhe Rekomandimet e paraqitura në Mbledhjen e KI reflektojnë 
aspektet më të rëndësishme në lidhje me çmimet e referencës, kontollet 
doganore, klasifikimin tarifor, dhe janë grupuar në rekomandime të cilat: 

a) Kërkojnë përmirësimin e kuadrit ligjor sekondar;  

b) Nuk kërkojnë ndryshime ligjore dhe nën-ligjore, por kërkojnë që 
administrata doganore të zbatojë parashikimet doganore në fuqi;  

c)  Kërkojnë investime dhe ndryshime operacionale/teknike. 

Në total, 17 rekomandime u paraqiten për miratim nga anëtarët e KI, duke 

adresuear kryesisht:  

- Konsultim urgjent të legjislacionit sekondar mbi doganat dhe 

harmonizimi në kohë; 
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- Regjistrim të qartë dhe gjurmim në sistemin e brendshëm të DPT si 

llogaritet vlera doganore, minimizimi i përdorimit të të dhënave të 

disponueshme, përditësim të shpeshtë të listës së të dhënave të 

disponueshme; 

- Udhëzimet mbi Informacionin e Detyrueshëm Tatifor duhet të jenë më 

të dukshme në faqen e DPT dhe të publikohen të gjitha vendimet e marra 

mbi kërkesa të tilla nga biznesi për informacionin  e detyrueshëm. 

Bashkëpunimi me shoqatat e biznesit duhet të përmirësohet pasi roli i 

tyre është të inkurajojë përdorimin e këtij mjeti (një projekt i ri nga GIZ 

është tashmë në mbështetje të kësaj).   

- Të konsiderohet reduktimi i përqindjes së inspektimeve fizike nëpërmjet 

përditësimit të vazhdueshëm të indikatorëve të riskut, investimi në 

sistemet të Inteligjencës dhe Teknologjisë së Informacionit dhe 

koordinimi i inspektimeve me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve 

(përdorimi i kanalit blu).  

- Standartizimi i komunikimit midis Administratës Doganore dhe biznesit, 

duke përfshirë edhe Sekretariatin e KI, për të mundësuar një komunikim 

të shpejtë dhe efikas midis palëve.  

 

Dorëzimi i Rekomandimeve të KI pranë Institucioneve Shtetërore  

Të gjitha rekomandimet u miratuan nga Anëtarët e KI për t’iu dërguar 
autoriteteve përkatëse si p.sh. Kryeministri, Ministri e Financave, Drejtoria e 
Përgjithshme e Doganave.  

Për më shumë informacion, kliko: 

Axhenda e Mbledhjes X 

Prezantim PPT nga Drejtoresha e Sekretariatit 

Notë Teknike përgatitur nga Sekretariati mbi Lehtësimin e Proçedurave Doganore 

Matrica e Rekomandimeve 

Minutat e Mbledhjes X 

Mbi Kodin e Punës 

 

3.3 Mbledhje XI – Vrojtim “Mbi Disa Aspekte të Klimës së Investimeve”  
 

Më 6 dhjetor 2017, u mbajt Mbledhja XI e Këshillit të Investimeve kryesuar 
nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë, z. Arben Ahmetaj. Në axhendën e 
mbledhjes ishte prezantimi dhe diskutimi i Vrojtimit të KI kryer nga Sekretariati 

https://www.investment.com.al/wp-content/uploads/2015/08/AL_Agenda-of-IC-Meeting-X_09-May-2017.pdf
https://www.investment.com.al/wp-content/uploads/2015/08/AL_Prezantimi.pdf
https://www.investment.com.al/wp-content/uploads/2015/08/AL_TN-Mbi-Lehtesimin-e-Procedurave-Doganore.pdf
https://www.investment.com.al/wp-content/uploads/2015/08/AL_Matrica-e-Rekomandimeve-5.pdf
https://www.investment.com.al/wp-content/uploads/2015/08/AL_Minutat-Mbledhjes-se-KI_X.pdf
https://www.investment.com.al/wp-content/uploads/2017/06/Mbi-Penalitetet-e-Kodit-te-Punes-Alb-1.pdf
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me 146 biznese, në bashkëpunim me Universitetin Epoka, gjatë korrik – shtator 
2017. Qëllimi i vrojtimit “Mbi Disa Aspekte të Klimës së Investimeve” ishte të 
identifikojë ecurinë mbi shqetësimet kryesore të biznesit mbi tre shtylla 
kryesore: i) Kontrolli Tatimor dhe Marrëdhëniet me Administratën Tatimore; ii) 
Rimbursimi i TVSH-së, dhe iii) Informaliteti. Këto çështje ishin trajtuar gjatë 
2015 – 2016 në mbledhje të dedikuara të KI në të cilat rekomandime konkrete iu 
parashtruan institucioneve përkatëse. Ka qenë rekomandim i Anëtarëve të KI për 
të ndjekur një monitorim dhe vlerësim periodik të shqetësimeve të biznesit mbi 
çështje të ndryshme të trajtuara nga kjo platformë. Gjatë dy viteve të fundit, ka 
patur një metodë proaktive nga Ministria e Financave për të shndërruar në masa 
konkrete disa nga rekomandimet e biznesit ngritur nga Këshilli i Investimeve për 
të lehtësuar procedurat doganore. 

Faza Përgatitore 

Bazuar në sa më sipër, Sekretariati mori parasysh anketat e 
mëparshme, mbi: i) Kontrollin Tatimor, ii) Informalitetin, dhe iii) 
Rimbursimin e TVSH-së (2015-2016) për qëllime të analizës, sikurse edhe për 
grupet e të përgjigjurve në anketa. Një pyetësor gjysëm i strukturuar u hartua 
për të marrë sa më shumë të dhëna të mundshme cilësore. Pyetësori u 
konsultua me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe u testua me disa 
kompani. Pyetësori i ri u vendos online në faqen e Këshillit, ndërsa u publikua 
edhe në median sociale si dhe u dërgua me e-mail tek rreth 8,000 biznese 
dhe 20 shoqata biznesi.     

Metodologjia & Konsultimet 

Anketa u krye nga Sekretariati nëpërmjet faqes së KI dhe u plotësua 
në mënyrë rastësore dhe anonime nga bizneset. Të gjitha përgjigjet dublikatë 
u eliminuan nëpërmjet verifikimit të adresave IP. Qëllimi i këtij Pyetësori 
ishte të gjenerojë më shumë rezultate cilësore sesa sasiore.  

Vrojtimi u mbajt i publikuar online gjatë periudhës 15 korrik – 15 
shtator 2017. Në bashkëpunim me Universitetin Epoka u kontaktuan me 
telefon rreth 1,000 biznese për të rritur pjesëmarrjen në vrojtim, ndërsa 
Universiteti mbështeti gjithashtu në gjenerimin dhe përpunimin e të 
dhënave sasiore dhe cilësore, ndërsa për disa çështje të veçanta krahasimin 
me rezultatet e anketave të mëparshme. Gjithashtu, nëpërmjet modeleve 
statistikore u testua edhe besueshmëria e të dhënave cilësore të gjetjeve.   

Më 5 tetor 2017, u mbajt një mbledhje në nivel teknik me ekspertë 
fiskalë dhe përfaqësues të shoqatave të biznesit për të konsultuar gjetjet 
paraprake të vrojtimit. Komentet dhe sugjerimet e ngritura u konsideruan 
gjithashtu gjatë përpunimit të të dhënave të vrojtimit. Në vijim, 5 mbledhje 
konsultuese u mbajtën edhe me kompani në Tiranë dhe nëpër rrethe për të 
konsoliduar gjetjet e anketës.  
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Foto 4. Mbledhje në nivel nivel, 5 tetor 2017 

 

78% e të anketuarve përfaqësojnë biznese me xhiro vjetore mbi 8 
milionë ALL. Bizneset vendase zënë 74% të përgjigjeve, 32% janë kompani 
eksportuese, ndërsa 54% prej tyre janë eksportues me mbi 70% të shitjeve.   

Nota Teknike e përgatitur u shpërnda si draft me të gjithë Anëtarët e 
KI dhe BERZH për komente përpara Mbledhjes së KI.  

 

 

Grafiku 4. Sektorët përfaqësues në Anketë (Të dhëna të përpunuara nga Sekretariati) 

 

Organizimi i Mbledhjes XI të KI 

Mbledhja u mbajt në ambjentet e Ministrisë së Financave dhe 
Ekonomisë (MFE) dhe u kryesuar nga z. Arben Ahmetaj, Ministër i Financave 
dhe Ekonomisë. Të pranishëm në mbledhje ishin 13 Anëtarë të KI, ndjekur 
gjithashtu nga përfaqësues të shoqatave të biznesit vendas dhe të huaj, si 
p.sh. Confindustria Italia, Dhoma Italiane e Tregtisë, Dhoma e Tiranës, 
Dhoma e Durrësit, DIHA, etj. Në fjalimin e tij, Ministri Ahmetaj vlerësoi 
arritjet e Këshillit të Investimeve në trajtimin e shqetësimeve të biznesit 
sikurse edhe pranoi përpjekjet e vazhdueshme të bëra nga administrata 
tatimore në intensifikimin e komunikimit me tatimpaguesit dhe qytetarët në 
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kuadër të luftës kundër informalitetit dhe në thjeshtimin e mëtejshëm të 
procedurave në kontekstin e reformës derregullatore.   

 

 

Foto 5. Mbledhje XI e Këshillit të Investimeve, 6 dhjetor 2017 

 

Sekretariati prezatoi gjetjet kryesore të vrojtimit, përmbledhur si më poshtë: 

 Rritje në numrin e inspektimeve, kryesisht për bizneset me xhiro vjetore 
mbi 8 milion ALL, identifikuar më shumë në formën e vizitave fiskale dhe 
vizitave në terren sesa kontrolle të plota, veçanërisht në sektorët e tregtisë 
dhe shërbimeve.   

 Përmirësime në Profesionalizmin e Inspektorit Tatimor, veçanërisht në 
lidhje me komunikimin, sjelljen, dhe etikën ndaj biznesit. Megjithatë, 
biznesi percepton ende se ka nevojë për investim në rritjen e kapaciteteve  
të inspektorëve tatimorë për t’iu përgjigjur më mirë nevojave të tij.  

KI ka qenë nisma 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 Shqiptar. Këshilli i Investimeve u krijua për të detajuar një hap më tej punën që bën në makro  

Këshilli Ekonomik Shqiptar dhe rekordet e këtij Këshilli, puna e detajuar, temat e ngritura, kanë qenë 

jashtëzakonisht shumë të përputhura me nevojat e tregut në këndvështrimin e sipërmarrjes dhe në 

këndvështrimin e qeverisë. Sot, pas disa vitesh kemi një konkluzion të thjeshtë, por të rëndësishëm, 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, aty ku ka gabuar apo aty ku është realisht përmirësuar. 

 

Arben Ahmetaj, Kryetar i KI/Ministër i Financave dhe Ekonomisë, 6 dhjetor 2017 
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 Një rritje të konsiderueshme në vlerësimin e përgjithshëm të raportit të 
kontrollit tatimor, ndonëse raportohen probleme veçanërisht në lidhje 
me përmbajtjen e raportit dhe gjetjet/përfundimet e tij.  

 Përmirësime të konsiderueshme në lidhje me afatet e rimbursimit të 
TVSH-së veçanërisht për kompanitë eksportuese mbi 70%, ku numri i 
rimbursimeve raportohet të jetë rritur konsiderueshëm brenda 60 ditëve 
sikurse edhe rimbursimi automatik, ndërkohë që raportohen ende raste 
të rimbursimit përtej 90 ditëve.    

 Një përmirësim identifikohet në transparencën dhe komunikimin me 
biznesin përmes shërbimit elektronik të tatimeve dhe informacionit të 
ofruar nga Administrata Tatimore, sikurse edhe ndërgjegjësim mbi 
aplikimin e sistemit të riskut në përzgjedhjen e kontrollit tatimor. Është 
shumë e rëndësishme që të vazhdohet me dixhitalizimin e shërbimeve 
për tatimpaguesit.   

 Mbetet sfidë edukimi i tatimpaguesve mbi dinamikat e legjislacionit 
fiskal, por edhe për të rritur gjithashtu profesionalizmin e administratës 
tatimore në dhënien e sqarimeve më të sakta për tatimpaguesit.   

 Ka një rënie në perceptimin e biznesit në lidhje me shkallën e 
informalitetit krahasuar me 2015, ndërkohë, pragu i tatim të të 
ardhurave/TVSH-së, marrëdhënia me administratën dhe zbatimi i ligjit 
mbeten faktorët kryesore që nxisin informalitetin. 

 

 

Grafiku 5: Mesatarja e perceptimit të biznesit mbi Administrimin Tatimor, 2015 – 2017 (Të 
dhëna të përpunuara nga Sekretariati) 
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Rekomandime 

Fokusi kryesor i mbledhjes ishte prezantimi dhe diskutimi i 
rezultateve të vrojtimit me synim ruajtjen e fokusit të debatit mbi çështjet 
kryesore të biznesit sikurse identifikuar gjatë 2015-2017 për një ndryshim 
sistematik. Disa hapa për të cilat u ra dakort të ndërmerren në vazhdim janë:  

i) Të konsiderohet përgatitja e një Strategjie Kundër Informalitetit në 
bashkëpunim me Ministrinë e Financave, BERZH dhe Këshillin e 
Investimeve. 

ii) Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e 
Tatimeve në bashkëpunim me komunitetin e biznesit të intensifikojë 
fushat për rritjen e ndërgjegjësimit për qytetarët dhe bizneset në 
lidhje me masat kundër informalitetit. 

iii) Ministria e Financave dhe Ekonomisë të përgatisë dhe të shpërndajë 
për komunitetin e biznesit një letër të hapur për derregullimin për t’i 
bërrë thirrje sipërmarrjes që të japë komente dhe sugjerime në lidhje 
me këtë reformë. 

 

Për më shumë informacion, kliko: 

Axhenda e Mbledhjes XI 

Prezantimi PPT – Gjetje të Vrojtimit 

          Prezantim PPT nga Drejtoresha e Sekretariatit  

Notë Teknike përgatitur nga Sekretariati mbi Gjetjet e Vrojtimit  

Minutat e Mbledhjes XI 

 

3.4 Portali elektronik i Lejeve të Ndërtimit – Impakti i tij në rritjen e 
transparencës dhe përmirësimin e klimës së investimeve në vend  

Paralelisht me proçesin e finalizimit të materialeve për Mbledhjen XI, 
Sekretariati u angazhuar në një proces intensiv në lidhje me temën “Portali 
Elektronik i Lejeve të Ndërtimit – Impakti i tij në rritjen e transparencës dhe 
përmirësimin e klimës së investimeve në vend”, temë për diskutim në Mbledhjen XII 
planifikuar për t’u mbajtur në shkurt 2018. Në këtë kontekst, u ndërmorrën 
aktivitetet e mëposhtme. 
 

Faza përgatitore  
 

Punë kërkimore në shtyllat e mëposhtme: 
 

a) Legjislacioni i zbatueshëm për lejet e ndërtimit fokusuar në sa më poshtë: 
o Afatet kohore & proçedurat për t’u ndjekur për lejet e ndërtimit; 

https://www.investment.com.al/wp-content/uploads/2017/12/AL_Agenda-of-IC-Meeting-XI_2017.pdf
https://www.investment.com.al/wp-content/uploads/2017/12/AL_-Survey-Findings.pdf
https://www.investment.com.al/wp-content/uploads/2017/12/AL_Prezantimi-IC_Survey.pdf
https://www.investment.com.al/wp-content/uploads/2017/12/AL_TN-Survey-on-some-aspects-of-Investment-Climate.pdf
https://www.investment.com.al/wp-content/uploads/2017/12/AL_Minutat-Mbledhjes-se-KI.pdf
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o Institucionet rregullatore përgjegjëse për sistemin e-Lejet –
kapacitetet administruese; 

o Transparenca dhe informimi i biznesit mbi sistemin e-Lejet. 
 
b) Identifikimi i gjetjeve dhe përmbledhja e çështjeve në 3 shtylla: 1) 

Aspektet ligjore; 2) Aspektet institucionale; 3) Aspektet teknike; 
c) Identifikimi i partnerëve (biznese, shoqata biznesi, ekspertë, institucione 

dhe donatorë të interesuar për këtë temë) dhe mangësitë e hasura në 
lidhje me legjislacionin/institucionet. Përmbledhje e rekomandimeve për 
përmirësimin e procedurave aktuale. 

 
Metodologjia & Konsultimi  

 
Pas identifikimit të partnerëve, Sekretariati organizoi rreth 36 takime 

të drejtpërdrejta, me më shumë se 65 aktorë/individë nga sektori privat dhe 
institucione publike si në nivel të pushtetit qendror ashtu edhe atij vendor, 
përfshirë 3 bashki. 
 

 
Grafiku 6. Konsultime me Aktorë në kuadër të Mbledhjes XII, gusht-shtator 2017 

 
Mbledhje në nivel teknik  
  
Një mbledhje në nivel teknik u mbajt më 25 tetor 2017. Mbledhja u 

ndoq nga më shumë se 20 përfaqësues nga studio arkitekturore, Agjencia e 
Zhvillimit të Territorit (AZHT), Agjencia Kombëtare e Planifikimit të 
Territorit (AKPT), Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit 
(AKSHI), Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Bujqësisë, 
Bashkia e Tiranës, investorë, ekspertë si dhe organizata/shoqata të tjera 
përfaqësuese të biznesit vendas dhe të huaj. Qëllimi i mbledhjes ishte 
diskutimi i gjetjeve dhe rekomandimeve paraprake të hartuara nga 
Sekretariati mbi performancën dhe impaktin e portalit e-Lejet për aktorët 
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përkatës sikurse edhe nxitjen e investimeve. 
 

 
Foto 6. Mbledhje në nivel teknik, 25 tetor 2017 

 

Hartimi i Notës Teknike mbi e-Lejet e Ndërtimit  
 

Drafti i Notës Teknike (NT) është pothuajse i përfunduar. Analiza e 

Sekretariatit mbi e-Lejet, përgatitur në konsultim me biznesin, AZHT dhe 

aktorë të tjerë, është e para në llojin e saj. Reforma filloi në shtator 2016 për 

shkak të renditjes së ulët të Shqipërisë në raportin Doing Business 2015 përsa 

i përket afateve për marrjen e lejeve të ndërtimit. Deri më sot, gjetjet dhe 

rekomandimet kryesore prekin afatet kohore për miratimin e lejeve të 

ndërtimit dhe zbatimin në praktikë të tyre, dokumentacionin e kërkuar, 

çështje në lidhje me koordinimin institucional dhe aspekte të tjera teknike 

për mirë-funksionimin e portalit dhe çështja të tjera në lidhje me sektorin e 

ndërtimit. Gjatë muajit janar 2018, Nota Teknike do të rishikohet dhe 

përditësohet përpara se t’i paraqitet Anëtarëve të KI për komente të 

mëtejshme. 

 

IV. PËRDITËSIMI I BAZËS SË TË DHËNAVE TË 
SHQETËSIMEVE KRYESORE NGA BIZNESI 

 

Si pjesë të punës së tij, Sekretariati mbledh dhe përpunon shqetësime nga 

biznesi në lidhje me klimën e investimeve në vend.  Deri në fund të 2017, 

Sekretariati ka identifikuar, mbledhur dhe përpunuar rreth 88 shqetësime 

konkrete të biznesit. Këto shqetësime i janë përcjellë Sekretariatit të KI 

drejtpërsëdrejti nga biznesi, apo identifikuar si të tilla nga Sekretariati gjatë 

takimeve dhe intervistave. Të gjitha problematikat i janë nënshtruar një verifikimi 

fillestar si nga pikëpamja dhe impakti ligjor ashtu edhe ai ekonomik. Lista e 

problematikave të biznesit shërben si një “inventar” për përpunimin e një 
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Axhende realiste dhe të qëndrueshme për Mbledhjet e ardhshme të Ki gjatë 2018. 

Deri më sot, shumë nga problematikat e biznesit kanë lidhje me: 

 Administrimin tatimor & zbatimin e procedurave doganore, 

 problematika që kanë lidhje me sektorin e ndërtimit (sektorin bujqësor dhe 

të energjisë), 

 aftësitë e forcës punëtore, konkurrenca e pandershme, informaliteti, 

administrimi etj.  

Në vijim jepet një grafik i cili tregon më specifikisht të dhënat në lidhje me 

shqetësimet konkrete të biznesit:  

 

 

Grafik 7. Baza e të dhënave në lidhje me Problematikat e Biznesit të agreguara sipas fushës/sektorit, 

përpunuar nga Sekretariati gjatë 2015-2017  

V. AKTIVITETE TË VEÇANTA  

5.1  Sekretariati merr pjesë në Konferencën e Këshillave të Investimeve 
të mbështetur nga BERZH  

Sekretariati i Këshillit të Investimeve merr pjesë në Konferencën e Këshillave 

të Investimeve të mbështetur nga BERZH në Londër më 2 – 3 mars 2017. Qëllimi 

i kësaj konference ishte paraqitja e Arritjeve Kryesore për 2016 të këtyre 

Këshillave, sfidat për 2017, por për të diskutuar gjithashtu mënyra për të forcuar 

klimën e investimeve përmes dialogut efikas publik – privat. 
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Foto 5. Kryetarja e KI, znj. Milva Ekonomi duke mbajtur një fjalim në Konferencën e 
Këshillave të Investimeve të mbështetur nga BERZH, Londër (MB), 2 mars 2017 

 E ftuar në panel në seancën plenare ishte edhe Kryetarja e Këshillit të 

Investimeve në Shqipëri, Ministrja e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe 

Sipërmarrjes, Znj. Milva Ekonomi. Në fjalën e saj në këtë konferencë, Ministrja 

Ekonomi tha se BERZH ka një rol të rëndësishëm në Shqipëri, midis të tjerash 

edhe me mbështetjen që i jep Sekretariatit të Këshillit të Investimeve. Ministrja 

Ekonomi theksoi se sot sfida kryesore e vendit tonë, lidhet me tërheqjen e 

investimeve të huaja dhe Këshilli i Investimeve nëpërmjet komunikimit të 

vazhdueshëm me biznesin, ka ndihmuar në përmirësimin e klimës së biznesit. 

“Këshilli i Investimeve ndihmon qeverinë në dialogun me biznesin, dëgjon, 

analizon dhe rekomandon zgjidhje për problemet  e tyre. Por nga ana tjetër edhe 

qeveria mbështet punën e Këshillit të Investimeve duke i adresuar, ndjekur dhe 

zgjidhur shqetësimet e biznesit,” u shpreh Znj. Ekonomi në fjalën e saj. 
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5.2  Sekretariati kontribuon në Forumin e Shoqërisë Civile Tiranë në 
kuadër të Forumit të ‘Procesit të Berlinit’ (prill & nëntor 2017) 

 

Sekretariati ftohet të kontribuojë në Forumin e Shoqërisë Civile në kuadër të 

Forumit të Proçesit të Berlinit, i cili u mbajt in Tiranë në datat 26-28 prill 2017, 

në bashkëpunim me Institutin për Bashkëpunim dhe Zhvillim (CDI). 

Në sesionin e punës “Mjedisi i Biznesit & Potenciali i Inovacionit në 6 Vendet 

e Ballkanit Perëndimor”, Drejtorja e Sekretariatit të KI, znj. Diana Leka theksoi 

që bizneset e reja/start-up kanë ide shumë të mira krijuese por nuk kanë 

informacion të mjaftueshëm mbi incentivat, prandaj platformat e 

bashkëpunimit janë të nevojshme për të ndarë informacionin përkatës dhe të 

përditësuar. Ndërsa në Konferencën Rajonale “Nga Trieste në Londër: Vlerësim 

mbi ecurinë dhe të ardhmen e Procesit te Berlinit” organizuar në Tiranë, më 10 

nëntor 2017, znj. Leka nënvizoi se: “Stimulimi i investimeve të reja, private apo 

publike, mbetet thelbësor për një rritje të qëndrueshme në Shqipëri/krahasuar me 

Ballkanin. Në këtë kontekst, një vëmendje e veçantë mund t’i jepet formulimit të 

politikave mbi nxitjen e investimeve sikurse edhe rritjes të aksesist, konsultimit 

dhe transparencës së informacionit për sektorin privat për të maksimizuar 

përfitimet duke konsideruar edhe afatin kohor të mandati politik.” 

 

 

Foto 8. Pjesëmarrja e Sekretariatit, përfaqësuar nga znj. Diana Leka, në Forumin e 

Shoqërisë Civile të Tiranës në kuadër të Proçesit të Berlinit, 27 prill 2017 
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Kontribut i veçantë për Dhomën e Tregtisë Durrës në Mbledhjen 

Konsultuese mbi “Shqetësimet e Biznesit në lidhje me rimbursimin e 

TVSH-së dhe procedurat e Kontrollit Tatimor” 

Mbledhja u mbajt më 5 maj 2017, organizuar nga DHTI Durrës mbi 

“Shqetësimet e Biznesit në lidhje me rimbursimin e TVSH-së dhe Procedurat e 

Kontrollit Tatimor”. Drejtoresha e Sekretariatit, u ftua nga Dhoma e Tregtisë 

Durrës, si paneliste së bashku me ekspertë të DPT për të lehtësuar dialogun dhe 

komunikimin me biznesin mbi qartësinë në lidhje me rimbursimin e TVSH-së 

dhe çështje të tjera përkatëse mbi kontrollin tatimor.    

 

 
Foto 9. Mbledhje konsultuese organizuar nga DHTI Durrës me biznesin (Durrës, 5 

maj 2017) 

 

5.3 Mbledhje konsultuese midis biznesit dhe administratës doganore 
mbi Kodin e ri Doganor  

 

Sekretariati i Këshillit të Investimeve në bashkëpunim me Drejtorinë e 

Përgjithshme të Doganave, Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës dhe 

Shoqatën e Prodhuesve organizuan një mbledhje konsultuese me biznesin mbi 

risitë dhe përparësitë e Kodit të Ri Doganor. Kjo mbledhje u propozua nga 

biznesi në Mbledhjen e Këshillit të Investimeve “Mbi Lehtësimin e Procedurave 

Doganore” (9 maj 2017). Kodi është hartuar në përputhje me direktivat e BE dhe 

sjell një sërë procedurash të thjeshtuara për bizneset eksportuese dhe 

importuese, procedurat sekondare të tij nuk u konsultuan fillimisht apo të 
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ndaheshin me komunitetin e biznesit (diskutuar kjo në Mbledhjen X të KI, 9 maj 

2017). 

Drejtoresha e Sekretariatit nënvizoi rëndësinë e konsultimit paraprak si një 

hap i domosdoshëm që rrit transparencën por edhe lehtëson zbatimin e 

rregullave për të dyja palët si edhe rolin që ka luajtur Këshilli i Investimeve në 

këtë drejtim. 

 

 
Foto 10. Mbledhje konsultuese midis biznesit dhe administratës doganore (Tiranë, 

31 maj 2017) 

 
 

5.4  Pjesëmarrja e Sekretariatit në Mbledhjen e KEK  

Më 26 tetor 2017, u mbajt mbledhja e parë e Këshillit Ekonomik Kombëtar në 
mandatin e dytë të qeverisë. Kryeministri Edi Rama, i cili drejton mbledhjen, u 
shpreh se dialogun me sipërmarrjen është një prioritetet e qeverisë gjatë 
mandatit të dytë, dhe do të jetë detyrë e Ministrit të Shtetit për Mbrojtjen e 
Sipërmarrjes. Këshilli u mblodh për të diskutuar me biznesin, Buxhetin e Shtetit 
për 2018 dhe lehtësimin e procedurave administrative për sipërmarrjen gjë e cila 
nuk ishte organizuar më parë me partnerët.  

5.5  Avokatim në bashkëpunim me donatorë të tjerë mbi klimën e 

investimeve     

Më 17 nëntor 2017, Banka Botërore mbajti një takim informimi në lidhje me 

Raportin e Rregullt Ekonomik për Ballkanin Perëndimor nr. 12 (WB RER), ku 

komuniteti i biznesit u ftua të fliste në lidhje me sfidat dhe prioritetet që çojnë 

Shqipërinë në konvergjencë me standardet e BE-së. Drejtoresha e Sekretariatit 

ngriti çështje specifike në lidhje me aksesin në financim, ligjin e prokurimeve 

https://www.investment.com.al/sq/meeting/mbledhja-nr-10-mbi-lehtesimin-e-procedurave-doganore-2/
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dhe zbatimin, etj. për përfaqësuesit e Bankës së Shqipërisë, Kryetarin e Bashkisë 

së Tiranës sikurse edhe Zv/Ministrin e Financave.  

 

VI. KONTRIBUTE TË TJERA TË RËNDËSISHME 
 

Bashkëpunim midis Akademisë dhe Sipërmarrjes – 
Memorandume Mirëkuptimi lidhur me 2 universitete  

Një nga rekomandimet e KI për 2016 ishte mbështetja për të nxitur 
bashkëpunimin për avokatimin e politikave dhe debatin midis KI dhe akademisë 
përmes Memorandumit të Mirëkuptimit. Në këtë kuadër, dy MM janë firmosur me 
Universitetin Epoka dhe UET, përkatësisht në mars dhe qershor 2017, me objektivin 
për të bashkëpunuar ngushtë për shkëmbimin e të dhënave statistikore, debate dhe 
rekomandime të mundshme përfshirë analiza ekonomike; për ofrimin e mundësive 
të shkëmbimit dhe praktikave për studentë dhe shkëmbim të asistencës teknike dhe 
profesionale sikurse edhe praktikat më të mira. Si një hap konkret për ngritjen e 
platformave/forumeve të bashkëpunimit of midis aktorëve përkatës, përshirë të 
rinjtë,  më 6 prill 2017, Sekretariati në bashkëpunim të ngushtë me Qendrën e 
Inovacionit, organizuan një konsultim të parë me përfaqësues të Universitetit 
Epoka, Ministrinë e Ekonomisë dhe Ministrinë e Shtetit për Inovacion dhe 
Administratën Publike fokusuar mbi bërjen e qendrës së inovacionit të 
qëndrueshme nga ana ligjore si dhe sjelljen e një modeli tek ku të rinjtë, biznesi dhe 
universitetet bashkëpunojnë.  

Një nismë e parë në kuadër të MM me Universitetin Epoka ishte kryerja e 
vrojtimit mbi disa aspekte të klimës së investimeve gjatë periudhës korrik – shtator 
2017. U ra dakort në një plan specifik veprimi i cili konsistonte në:  shpërndarjen e 
linkut të pyetësorit tek bashkëpunëtorë të Universitetit Epoka sikurse edhe ndarja e 
lajmit në faqen dhe median sociale të universitetit; angazhimi i studentëve për të 
asistuar në kontaktimin e bizneseve me telefon dhe asistencën në lidhje me 
përpunimin e të dhënave; dhe kryerjen e testeve statistikore për të konfirmuar 
përputhjen e rezultateve sasiore të anketës.  

Pas këtij bashkëpunimi të suksesshëm, në dhjetor 2017, Kryetari i KI-së i 

kërkoi Sekretariatit dhe Universitetit Epoka për të konsoliduar aktivitetet nëpërmjet 

leksioneve të hapura mbi çështje kryesore që kanë të bëjnë me klimën e investimeve 

dhe kërkime të mëtejshme akademike. 

 

 

https://www.investment.com.al/sq/per-perqasjen-e-akademise-me-sipermarrjen/
https://www.investment.com.al/sq/per-perqasjen-e-akademise-me-sipermarrjen-firmosja-e-memorandumit-te-mirekuptimit-me-uet/
https://www.facebook.com/innovationhubtirana/
https://www.facebook.com/innovationhubtirana/
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Konsultim i mbyllur mbi impaktin e ligjit të ri italian mbi call 
centres në Shqipëri 

Në vijim të Mbledhjes mbi aftësitë për punë në sektorin e shërbimeve nën-
kontraktore në Shkurt 2017, Sekretariatit iu kërkua nga Kryetarja e KI të mundësonte 
një mbledhje të veçantë mbi impaktin e ligjit italian mbi punësimin në sektorin e 
shërbimeve nën-kontraktore në Shqipëri. Takimi u mundësua nga Kryetarja e KI dhe 
ndihmoi në krijimin e një panorame më të mirë të situatës dhe influencës së 
mundshme të qeverisë. 

Punë Përgatitore për Lehtësimin e Procedurave të Inspektimit për 
të Ulur Barrën Administrative për Bizneset 

Procedurat e Inspektimit kanë qenë një nga temat e votura nga Anëtarët e KI 
për t’u trajtuar gjatë vitit 2017. Sekretariati filloi punën në korrik 2017 duke rishikuar 
kuadrin ligjor dhe institucional sikurse edhe të takojë aktorë të ndryshëm nga 
Inspektoriati Qendror dhe Inspektoriati i Mbikëqyrjes së Tregut, GIZ dhe IFC. 
Sekretariati përgatiti një listë me biznese për t’u takuar dhe pikat përkatëse të 
diskutimit. Gjithashtu, një panoramë mbi modelet e inspektimit institucional u 
përgatit nga Sekretariati. Ndërsa, me ngritjen e qeverisë së re në shtator 2017 filluan 
diskutimet mbi ristrukturimin e inspektoriateve sikurse edhe ndryshimi i ligjit 
ekzistues mbi inspektimet. Në lidhje me këtë, Sekretariati e konsideroi si të 
përshtatshme për të vazhduar analizimin e kësaj teme kur situata institucionale do 
të sqarohej për të gjithë palët e interesuara. Procedurat e Inspektimeve u votuan 
sërish nga Anëtarët e KI për t’u analizuar gjatë vitit 2018 dhe është përfshirë në 
axhendën përkatëse të KI.   

Memo mbi Zbatimin e Penaliteteve gjatë Inspektimeve të Punës  

Anëtarë të biznesit në KI ngritën disa shqetësime mbi marzhin dhe 
diapazonin e gjerë të penaliteteve të parashikuar në Kodin shqiptar të Punës dhe 
arbitrariteti në zbatimin e tyre nga inspektorët e punës. Pas vendimit të kryetares së 
KI për të ndjekur dhe analizuar shqetësime të tilla, Sekretariati përgatiti raporte të 
shkurtra në Mbledhjet 9 & 10 në lidhje me: Dispozitat Ligjore të Kodit Shqiptar të 
Punës në një këndvështrim krahasues ndaj vendeve të tjera të Ballkanit dhe vendeve 
të BE; Qasja e inspektorëve të punës kur vendosin gjoba dhe hapat që ndiqen nga 
organet rregullatore (Inspektoriati Qendror & Inspektoriati i Punës) për të ndaluar 
vendimet arbitrare. Gjetjet kryesore të analizës ligjore u ndanë me KI.  

Përmbledhje Ekonomike për 2017  

Sekretariati ka monitoruar performancën ekonomike të vendit për dy vitet e 
fundit në disa prej treguesve kryesorë makro-ekonomikë. Një përmbledhje e 
përditësuar çdo 6-muaj e treguesve ekonomikë përgatitet nga Sekretariati në shqip 
dhe anglisht, publikuar edhe në faqen e KI. Disa prej këtyre treguesve janë: rritja e 
GDP-së, kontributi në sektorë i IHD-ve, statistikave për ndërmarrje, etj. Disa 

https://www.investment.com.al/wp-content/uploads/2017/06/Mbi-Penalitetet-e-Kodit-te-Punes-Alb-1.pdf
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treguesë krahasuar me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Përmbledhja është e 
synuar për investitorët e interesuar për të patur një informacion mbi ecurinë 
ekonomike të Shqipërisë. Të dhënat e përdorura janë gjeneruar nga informacione të 
mbledhura nga faqet zyrtare të Institutit të Statistikave, Bankës së Shqipërisë, 
Bankës Botërore, Fondit Ndërkombëtar Monetar, etj. Raporti do të vazhdojë të 
përditësohet në faqen e KI çdo 6 muaj – kliko këtu.  

Mundësi për Praktika Pune 

 Për shkak të përvojës pozitive të fundit, Sekretariati hapi këtë vit një thirrje 
në faqen e internetit për të tërhequr të rinj me profil arsimor në biznes, ekonomik, 
juridik, informatikë apo fusha të tjera të ngjashme. Një interes i lartë është treguar 
në përfitim e një përvoje profesionale.   

 

VII. Axhenda e KI për 2018  
 

Në dhjetor 2017, Anëtarët e KI votuan online Axhendën e KI për 2018. 

Votimi i Axhendës së KI për 2018   
      

Nr. Tema Vota 

1 Projekt Ligji mbi Investimet 8 

2 Informaliteti në Turizëm 7 

3 Inspektimet 7 

4 Investimet në Bujqësi 7 

5 Mungesa e Forcës së Punës të Kualifikuar 7 

7 Rregjistrimi i pronave - kolateralit për bankat. 6 

6 Transparencë mbi incentivat dhe mbështjetje për start-up  5 

8 Zbatimi i kontratave  5 

9 Incentivat për kompanitë vendase dhe të huaja 5 

10 Vlerësim mbi Rimbursimin e TVSH-së 4 

11 Marrja e Energjisë  2 

12 Vlerësim të Apelimit Administrativ 2 

Morën pjesë në votim 12 Anëtarë të KI. 

 

Dy temat e mëposhtme do të diskutohen nga Këshilli i Investimeve gjatë 
gjysmës së parë të 2018. 

 

https://www.investment.com.al/wp-content/uploads/2018/01/EN_Economic-Outlook-Presentation-2017-12.pdf
https://www.investment.com.al/wp-content/uploads/2018/01/EN_Economic-Outlook-Presentation-2017-12.pdf
https://www.investment.com.al/sq/praktike-pune/
https://www.investment.com.al/sq/praktike-pune/
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1. Derregullimi – Lejet e Ndërtimit në Kontekstin e Reformës Vendore – 

votuar në dhjetor 2016. 

Në kuadër të reformës së derregullimit, Shqipëria ka filluar aplikimin online për 
lejet e ndërtimit. Analiza e Sekretariatit do të shqyrtojë problematikat e 
biznesit përsa i përket aplikimit të sistemit me shërbimet e tjera publike si 
energji, ujë dhe rregjistrin e pronave. Ndërkohë planet urbanistike nuk janë 
miratuar në të gjitha bashkitë duke shkaktuar pengesa në lëshimin online të 
lejeve në disa raste. 

 

2. Konsultimi në KI i Projekt Ligjit të Ri mbi Investimet – votuar në dhjetor 
2017.  

Në vijim të Udhëzuesit të Politikave të Investimeve të Qeverisë Shqiptare 
miratuar në 2016, një ligj i unifikuar “Mbi Investimet” duhet të përgatitet. Ligji 
i ri do të integrojë dispozitat e Ligjit “Mbi Investimet e Huaja” (1993) dhe 
dispozitat e Ligjit “Mbi Investimet Strategjike” (2015) dhe pritet të hyjë në fuqi 
brenda 31 dhjetor 2018. Ligji i ri i integruar po hartohet me mbështetjen e IFC. 
Iniciativa e hartimit të këtij Ligji të integruar “Mbi Investimet” u soll në 
vëmendjen e Anëtarëve të KI në Mbledhjen Nr. XI datë 6 dhjetor 2017. Për shkak 
të interesit të lartë të anëtarëve treguar gjithashtu edhe gjatë procesit të 
votimit të temave për t’u diskutuar në KI gjatë vitit 2018, projekt ligji “Mbi 
Investimet” është planifikuar të trajtohet si një temë e veçantë në një Mbledhje 
të dedikuar të KI në maj 2018. Roli i Sekretariatit do të jetë organizimi i 
mbledhjeve konsultative me palët e interesuara dhe të sjellë në tryezën e KI 
risitë e ligjit të ri. 
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VIII. KOMUNIKIMI DHE VIZIBILITETI  

Faqja e Këshillit të Investimeve 
 

Faqja e KI menaxhohet nga Sekretariati që nga korrik 2015. Ajo ofron 

informacion të rëndësishëm rreth Këshillit të Investimeve si p.sh. mbledhjet 

e KI (axhenda, minutat e mbledhjeve, prezantimet PPT, notat teknike, etj.), 

njoftime shtypi pas çdo mbledhje të KI, aktivitete të KI & Sekretariatit si p.sh. 

takime me aktorë dhe mbledhje në nivel teknik, publikime në media, etj.    

 Audienca kryesore e faqes së KI është tashmë e konsoliduar, pasi 

shumë institucione dhe aktorë vizitojnë shpesh faqen, veçanërisht në lidhje 

me materialet e mbledhjeve të KI. Megjithatë, vërehet një ulje e lehtë në 

numrin e klikimeve gjatë gjysmës së dytë të 2017, kjo për shkak të zgjedhjeve 

politike. 

 

Këshilli i Investimeve në Facebook 
 

 Faqja e KI në Facebook menaxhohet nga 

Sekretariati dhe aktualisht ka një audiencë prej 

rreth 915 ndjekës (dhjetor 2017). Faqja 

përditësohet vazhdimisht rreth aktiviteteve të 

Këshillit dhe me artikuj me interes mbi klimën e 

investimeve dhe biznesit, rritjen ekonomike etj. 

nga portale me emër. Gjithashtu, komunikimi 

nëpërmjet Facebook ka qenë një mjet i 

rëndësishëm për reklamimin e anketave të 

Sekretariatit mbi tematika të ndryshme. Gjatë 

vitit 2017, rreth 25,000 përdorues të Facebook u 

njoftuan mbi dy Anketa: 1) “Mbi Lehtësimin e 

Procedurave Doganore”, mars-prill 2017, 2) “Mbi 

Disa Aspekte të Klimës së Investimeve,” korrik 

2017. 

 

 

 



 

FAQE | 38 
 

 Buletini i KI për 2016 

  
Buletini i KI për 2016 është i botimi i dytë 

i Sekretariatit, shpërndarë tek mbi 100 aktorë me 

postë të thjeshtë dhe mbi 300 me e-mail. Ky 

buletin shërben si një instrument shumë i mirë 

për të informuar të gjithë aktorët mbi rezultatet 

kryesore të Këshillit, dhe për të arritur një publik 

i cili ka pak njohuri mbi Këshillin. Përmban 

informacion relevant mbi mbledhjet e KI dhe 

mbi konsultimet me biznesin. 

 

Publikime në Median e Shkruar 
  

Disa intervista të Drejtores së Sekretariatit janë publikuar në media 
dhe janë ndarë me shoqatat e biznesit  

“Si të nxitet sektori për të rritur vendet e punës në 50,000” 

Një intervistë e Drejtores së 

Sekretariatit, znj Diana Leka, mbi 

perspektivave e ardhshme të tregut 

të punës në sektorin e shërbimeve 

nën-kontraktore publikuar në 

Revistën Monitor më 3 prill 2017. Për 

më shumë, kliko këtu. 

 

Intervistë në Buletinin e FIAA-s, qershor 2017 

“Si një ekonomi e vogël, pavarësisht se me 

vendndodhje tepër strategjike, stabiliteti mbetet 

tepër i rëndësishëm në të gjitha aspektet, por më 

specifikisht përsa i përket ligjeve dhe institucioneve” 

është mesazhi kryesor i intervistës së Drejtores së 

Sekretariatit, publikuar në buletinin e FIAA-s në 

qershor 2017. Për më shumë, kliko këtu. 

Kjo intervstë u publikuar gjithashtu në Revistën 

Monitor me disa ndryshime të vogla. Për më shumë, kliko këtu.

https://www.investment.com.al/publications/how-to-promote-the-sector-to-reach-50-thousand-jobs/
https://www.investment.com.al/sq/publications/interviste-e-znj-diana-leka-drejtore-e-sekretariatit-te-keshillit-te-investimeve-nga-fiaa/
https://www.investment.com.al/sq/publications/sfidat-e-shqiperise-per-investimet/
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IX. PROGRAMI I PUNËS PËR GJYSMËN E PARË TË 2018  
 

1. Portali për e-lejet e ndërtimit në kuadër të Reformës Territoriale  
Veprimi Rezultatet e synuara Institution/Organization 

Përgjegjës për Koordinim 
Inst./Org. të 
tjera 

Periudha e propozuar 

a) Notë Teknike;  

b) Rekomandime për 
përmirësime ligjore 
dhe institucionale 

 Analiza do të synojë:  
1) Analizimin e impaktit të portalit e-lejet për 
lehtësimin e investimeve në nivel administrativ 
kombëtar dhe lokal administrative level (si p.sh. 
Bashkia e Tiranës) nëpërmjet: 
a) Mbledhjes së informacionit mbi: nr. e lejeve, 

periudhën mesatare për marrjen e një leje, llojet 
e lejeve për sektor (si p.sh. agroindustri, 
agrikulture, magazina), nr. e pritshëm të 
punonjësve apo planin e investimeve nëse ka, 
fusha ku jepet leja etj.  

b) Konsiderime të Bashkisë/Ministrive mbi 
aplikimin online dhe procedurat për tu ndjekur, 
mangësitë e hasura dhe rekomandimet për 
përmirësimin e ndonjë procedure aktuale.   

c) Rishikim i legjislacionit aktual, politikat dhe 
procedurat përkatëse nga pikëpamja e reformës 
administrative dhe territoriale;  

2) Vlerësim i mendimeve dhe shqetësimeve të 
biznesit mbi procedurat e lejeve të ndërtimit në disa 
sektorë;  
3) Adresimi institucionalisht i shqetësimeve të 
biznesit. 

Bashkia e Tiranës, 
Ministria e Zhvillimit 
Urban, Ministria e 
Çështjeve Vendore, 
Donatorëve (USAID & 
GIZ), Shoqata e 
Ndërtuesve dhe Kompani 
Private sipas listës së ofruar 
nga Bashkia e Tiranës. 

Shoqata e 
Ndërtuesve 

Shkurt 2018 
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2. Konsultimi i Ligjit të Konsoliduar “Mbi Investimet” 

 

Veprimi Rezultatet e synuara Institution/Organization 
Përgjegjës për Koordinim 

Inst./Org. të tjera Periudha e 
propozuar 

a) Drejton procesin e 
konsultimit në 
bashkëpunim me IFC 
dhe MFE (për t’u 
konfirmuar) dhe të 
tjerë. 
 
b)Rekomandime për 
parashikimet për t’u 
përfshirë në Ligj  

Përmbledhja do të synojë të sjellë:  
1) Shqyrtim të legjislacionit aktual shqiptar mbi 

investimet dhe mangësitë e tij mbi politikat dhe 
procedurat të cilat shënjestrojnë investimet e reja. 

2) Përvoja të vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor 
të cilat kanë trajtuar investimet e reja dhe 
mekanizmat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në 
ligjet e tyre përkatëse. 

3) Praktika më të mira nga modelet e BE.   
4) Vlerësim të mendimeve dhe shqetësimeve të 

biznesit mbi çështje të cilat nuk janë prekur nga 
legjislacioni aktual. 

5) Trajtimi në mënyrë institucionale të shqetësimeve 
nga biznesi të cilat kanë si synim t’i reflektojnë ato 
në Ligjin e ri, dhe shqetësime të tjera të mbledhura 
nga Sekretariati i KI gjatë 2015-2017. 

6) Konsultim më të gjerë të mundshëm me publikun.              
                                                                                                       

Ministria e Financave dhe 
Ekonomisë 

Shoqata Biznesi/Ministria 
e Financës dhe 
Ekonomisë/AIDA/IFC 

Mars  - Maj 
2018 
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ANEKSE 
 

Shtojca 1. Masa/Rekomandime të KI me Natyrë Ligjore deri në fund të 
2017  

Në vijim, paraqesim masa/rekomendime konkrete me natyrë ligjore, përfshira në 
lehtësimin e proçedurave tatimore (37 gjithsej) të ndërmarra nga Qeveria kryesisht 
në Ligjin Nr. 9920 datë 19.05.2008 dhe legjislacioni sekondar. Sigurisht, ka edhe 
rekomandime të tjera të realizuara po në shifrën 12/37 kemi patur parasysh këto të 
proçedurave tatimore.  
 

1. Rritje e transparencës për treguesit kryesorë të riskut të përdorur nga sistemi 
elektronik i riskut për të identifikuar bizneset me risk dhe që rrjedhimisht 
janë objekt kontrolli. (Plani Vjetor Administrativ i Menaxhimit të Riskut të 
Pajtueshmërisë 2016 - fq. 12-14) 
 

2. Njoftimi paraprak i tatimpaguesve për kryerjen e kontrollit tatimor. 
Legjislacioni duhet të parashikojë një afat kohor prej minimalisht 10 ditësh 
kalendarike për të njoftuar paraprakisht tatimpaguesin në rastet e 
kontrolleve të plota tatimore (me përjashtim të rasteve të kontrolleve në 
terren, të cilat mund të kryhen pa bërë ndonjë njoftim apo paralajmërim 
paraprak. (Adresuar plotesisht madje me nje standard me te larte se ai i 
rekomanduar nga 10 dite ne 30 dite afati per njoftimin paraprak. Neni 81 i Ligjit 
Nr. 9920 date 19.05.2008 dhe Udhezimi Nr. 24 i MF)  

3. Njoftimi për kontroll tatimor i dërguar tatimpaguesit duhet të jetë më i 
detajuar (Adresuar pjeserisht nga Ligji- ne njoftimin e kontrollit do te 
parashikohet dhe afati i perfundimit te kontrollit, data dhe ora e saj. Ligji Nr. 
9920 date 19.05.2008 dhe Udhezimi Nr. 24 i MF) 

4. E drejta e ankimit efektiv per tatimpaguesit- garantimi i pavarësisë së DAT- 
ndryshime strukturore te apelimit tatimor (Ligji Nr.9920 date 19.05.2008; 
VKM Nr. 11.date 1101.2017 dhe Udhezimi Nr. 24 i MF) 
 

5. Krijimi i një organi kolegjial apelimi në vend të DAT me ligj të veçantë, në 
trajtën e një “quasi gjykate” në kuadër edhe të planeve për bashkimin e 
administratës tatimore dhe administratës doganore për të shqyrtuar ankimet 
administrative (duke filluar nga një shumë e caktuar) (Ligji Nr.9920 date 
19.05.2008; VKM Nr. 11.date 1101.2017 dhe Udhezimi Nr. 24 i MF) 
 

6. Shfuqizimi i paragrafit 3,  Nenit 109, në Ligjin Nr. 9920. Vendimet e Drejtorisë 
së Apelimit Tatimor (DAT), në cilësinë e njësisë më të lartë administrative 
për të marrë vendime mbi rastet e apelimit, duhet të jenë automatikisht 
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detyruese për Drejtoritë Rajonale Tatimore (DRT). (Ligji Nr.9920 date 
19.05.2008, Udhezimi Nr. 24 i MF dhe VKM Nr. 11 date 11.01.2017) 
 

7. Vendimet e Apelimit Tatimor nuk duhet të jenë objekt i apelimit të 
mëtejshëm në Gjykatën Administrative nga DRT (Ligji Nr.9920 date 
19.05.2008, Udhezimi Nr. 24 i MF dhe VKM Nr. 11 date 11.01.2017) 
 

8. Forcimi i rolit të Avokatit të Tatimpaguesve (ndryshime ne pozicionimin e AT 
ne raport me Administraten Tatimore- VKM, Nr.10, Date 11.01.2017) 
 

9. DPT-ja dhe DAT-ja duhet të marrin në konsideratë rritjen e kapaciteteve për 
analiza ligjore dhe për njësimin e praktikave të tyre, si dhe të pasqyrojnë 
vendimet përfundimtare të gjykatave për raste të ngjashme (Ligji Nr. 9920 
date 19.05.2008- Neni 10 dhe Neni 28 paragrafi 3); 

Unifikimi i interpretimeve nga administrata tatimore - precedenti tatimor 

(Ligji Nr. 9920 date 19.05.2008- Neni 10 dhe Neni 28 paragrafi 3) 

 

10. DPT-ja duhet të përgatisë dhe të publikojë Komentarin Vjetor të Rasteve në 
faqen e saj zyrtare të internetit. (Law No. 9920 dated 19.05.2008 Article 10 
point 3 and Article 28 paragraph 1). 
 

11. Ndryshimi i percaktimeve ligjore lidhur me afatet e pagimit të tatimit mbi 
fitimin dhe tatimi i thjeshtuar mbi fitimin (Ligji Nr. 9920 date 19.05.2008 Neni 
10 pragrafi 3 dhe Neni 28 paragrafi 1). 
 

12. Miratimi i Projektligjit Mbi Falimentimin- Fillimi i procedurës së 
falimentimit në gjykatë nga administrata tatimore bëhet në përputhje me 
ligjin për falimentimin jo nga tatimet (Ligji Nr.9920 date 19.05.2008 Neni 104). 
 

Ndërkohë, janë disa çështje që janë nën diskutim dhe janë konsideruar për 
periudhën raportuese fund të 2017: 

1. Qeveria duhet të garantojë një sistem krejtësisht transparent të kontrollit 
tatimor duke publikuar treguesit kryesorë të riskut që përdoren nga sistemi 
elektronik i riskut për të identifikuar bizneset me risk dhe që rrjedhimisht 
janë objekt kontrolli. 

 

2. Treguesit e përdorur duhet të përshtaten dhe të rregullohen sipas industrisë 
(turizmi, shërbimet, sektori bankar, sektori i tekstileve, etj.) dhe madhësisë 
së biznesit. Ndërkohë, është e qartë se formula e përdorur nga sistemi për 
përzgjedhjen e tyre duhet të mbetet rreptësisht e fshehtë. (Kjo eshte 
diskutuar dhe ka patur publikime/intervista mbi 6 kategorite e bizneseve te 
identifikuara si me risk). 
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3. Planifikimi dhe miratimi duhet të jetë në nivelin më të lartë prej 90% të 
sistemit elektronik të riskut, për të gjitha llojet e kontrolleve, dhe jo vetëm 
për rimbursimin e TVSH-së. Për përzgjedhjen automatike, sistemi elektronik 
i riskut duhet të mos fokusohet vetëm tek TVSH-ja, por edhe tek llojet e tjera 
të taksave (p.sh. tatimi mbi të ardhurat dhe tatimi mbi fitimin). 

 

4. Inspektorët tatimorë duhet të caktohen në bazë të profilit të tatimpaguesit 
(tatimpagues të vegjël, të mesëm dhe të mëdhenj) dhe në bazë të specifikave 
sektoriale. (risktruktuimi i organigrames se DPT). 

 

5. Kufiri për transaksionet cash për efekt të skemës së kompensimit të TVSH 
për fermerët mbetet ende objekt diskutimi dhe debati midis aktorëve, 
institucioneve dhe sektorit privat. 
 

6. Unifikimi i strukturave te hetimit dhe kontrollit të Administratës Tatimore 
dhe Doganore. 
 

7. Informatizim (e-filing, online statements, shkëmbim informacioni  etj.) i 
sistemeve midis institucioneve të Administratës dhe shkëmbim online të 
informacionit, si p.sh Tatime, Dogana, ZVRPP, Drejtoritë e Transportit etj. 
 

8. Organizimi i programeve të trajnimit të përbashkëta midis bizneseve dhe 
administratës do të parandalonin mosmarrëveshjet midis palëve. 
Njëkohësisht sugjerohen edhe trajnime të vazhdueshme dhe të përbashkëta 
midis Gjykatave Administrative, Administratës Tatimore dhe Doganore 
nëpërmjet shkollës së Magjistraturës me ndihmën edhe të shoqatave të 
biznesit si psh, Shoqata e Shqiptare e Bankave. Kjo do të ndihmonte edhe në 
unifikimin e praktikave si për administratën ashtu edhe për Gjyqësorin. Të 
parashikohen në programet vjetore të punës së Shkollës së Magjistraturës 
dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe Doganave (Diskutime te 
perbashketa ne vazhdimesi Biznes-Inspektoriat Qendror-DPT) 
 

9. Avokatura e Shtetit, nëpërmjet rolit të saj aktiv me interpretime për çështje 
ligjore me karakter përgjithësues për të gjithë administratën publike. Për këtë 
janë të nevojshme edhe ndryshime ligjore në Ligjin Nr. 10018 datë 13.11.2008 
“Për Avokaturën e Shtetit” (drafti ende pezull). 
 

Ofrimi i incentivave të prekshme për investitorët dhe bizneset.  (Miratuar me 
VKM Nr.579 date 03.08.2016 Udherrefyesi i Politikes se Investimeve – me synim, 
hartimin e ligjit të unifikuar të investimeve i cili do të ketë edhe listën e incentivave 
për bizneset vendase apo te huaja deri shkurt 2018. 
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NË 30 MUAJ, KONSULTUAR:  

 

 53 Ligje + Kode,  

 8 Strategji Kombëtare,  

 78 Akte nën-ligjore 

Rekomandimet e KI, adresojnë:  

 11 Ligje,  

 13 Akte nën-ligjore  
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INDIKATORË TË TJERË MBI PERFORMANCËN E KI, 2015-2017 
 

 

Përshkrimi Numri 

Prezantime në aktivitete publike 15 

Konsultime me Kompani & Shoqata 188 

Konsultime me institucione shtetërore  93 

Pjesëmarrja në mbledhjet në nivel teknik 118 

Intervista në media 7 

Lajme në faqen e internetit mbi aktivitetet e KI & 
Sekretariatit 

50 

Shikime të faqes së internetit 54,748 

Përdorues të faqes së internetit 9,874 

Çmime 1 

Audienca në e-newsletter 430 

Kompani të kontaktuara me e-mail Rreth 10,000 

 


