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II. KONTEKSTI – KOMENTE NGA BIZNESI
MBI INFORMALITETIN - Informaliteti është në çdo sektor dhe qelizë, meriton diskutim rrënjësor dhe të posaçëm. Tregun e zotëron evazioni dhe

informaliteti. Hera e parë që dikush interesohet për sezonin turistik menjëherë pa u mbyllur sezoni. Ka konkurrencë të paligjshme. Problemi i

formalizimit është për të vegjëlit (mungesë kulture, informacioni dhe kosto e lartë formalizimi)

MBI KONTROLLIN TATIMOR. Kontrollet tatimore kanë qenë shumë problematike, penguese, arrogante dhe në orare të papërshtatshme. Madje edhe

nga punonjës të paidentifikuar. Shteti godet ata që janë të regjistruar dhe jo ata që janë të paregjistruar fare. Hetimi tatimor ka ardhur në momentet e

pikut të punës. Nuk e kuptoj përse nuk merren inspektorët e terrenit. KEMI MBETUR NË DORË TË INSPEKTORËVE. Ka përmirësime por niveli

professional i tatimoreve është i ulët. Vendosin gjoba për shkelje të papërfillshme. Biznesi i vogël nuk e ka kuptuar se si teknikisht të përfitojnë nga 20

%, hetimi tatimor mjaft problematike, si për oraret, sjelljen, profesionalizmin.

MBI BURIMET NJERËZORE. KEMI TURISTË E S’KEMI KAMARIER???- Mungon stafi i specializuar dhe i trajnuar me kulturë pune.

MBI INFRASTRUKTURËN  - Ndërkohë që 6% ka qenë super incentive duamqe per ata qe paguajne te kete investime ne uje, drita, apo lidhje me TAP . 

MBI KLIMËN E INVESTIMEVE . Reduktimi i TVSH në 6% superincentive kryesisht  - përfitim i madh vetëm për hotelet me katër ose pesë yje. Është 

rritur sezoni sivjet me 20 ditë, por akoma konkurrojmë me çmim. Oferta turistike e qytetit dëmtohet nga problematika si zhurmat dhe mungesa e 

zbatimit të funksioneve inspektuese ndërkohë ka promovim të vendit pa kritere, p.sh. Valbona nuk ka më kapacitete. Ka pasur investitorë norvegjezë që 

kanë ardhur por janë larguar sepse ka pasur problem me ligjin 7501.

Taksat lokale janë mjaft të larta dhe nuk përmbushin shërbimet bazike që janë të rëndësishme për sektorin e turizmit që ndërthuret me mjaft 

komponentë si infrastruktura, energjia elektrike,uji i pijshëm. 
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Konkurrueshmëria në Turizëm nëpërmjet stimulimit të investimeve 
dhe formalizimit të sektorit – fokus dinamikat ligjore dhe evidentim i 
perceptimeve të biznesit 

Objekti i Analizës

Punë kërkimore

• Strategji, ligje/akte 
nënligjore, 
krahasime rajonale, 
BE 

Anketa

• Anketë online

• Përzgjedhje 
rastësore

• Kampion kombëtar,  
nivel besimi 95%

• Të huaj 2%

Konsultime

• Takime me 15 
aktorë (biznese, 
shoqata biznesi, 
dhoma tregtie, 
institucione publike, 
ekspertë, donatorë)

Tryeza 
Konsultimi

• 3 tryeza rajonale 
konsultimi me 65 
biznese (Durrës, 
Gjirokastër, Korçë)

• Mbledhje në nivel 
teknik (Focus 
Group) me 
Ekspertë/ 
Dhoma/Shoqata

METODOLOGJIA



ANKETIMI – TË DHËNA
• Anketim online anonim, 20 Korrik - 20 Shtator 2018

• Anketa fokusuar në tre shtylla – Kontrolli Tatimor, Informaliteti, 
Klima e Investimeve

• Anketa u plotësua nga 156 bizneseve, shpërndarja në përputhje 
me shpërndarjen kombëtare (numrin e bizneseve, 
xhiron/punësimin).

• Kampioni u dizenjua në nivel kombëtar dhe përfaqëson 5.6% të 
bizneseve të regjistruara (95% besueshmëri statistikore).

49%

14%

6%

30%

Bregdetare Rajone kulturore

Tiranë Rajone të tjera

1.9%

41.0%

26.9%

12.8%
17.3%

Pa përgjigje Deri 5 Milion
ALL

5 – 8 Mil ALL 8 - 14 Mil ALL Mbi 14 Mil
ALL

Shpërndarja sipas rajoneve

Shpërndarja sipas xhiros vjetore

60.9%

17.9% 19.9%

1.3%

1 - 4 Punonjës 5-9 Punonjës 10-49 Punonjës Më shumë se 50
Punonjës

Shpërndarja sipas nr. të punonjësve

44%

17%

39%

Shpërndarja sipas modelit të 
biznesit

Akomodim/Hoteleri

Ushqim dhe Pije

Agjenci Udhëtimi/Operator Turistik



II. KONTEKSTI: SEKTORI MË DINAMIK I EKONOMISË SHQIPTARE
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• Rritjes së sektorit 7.5%, gati dy herë më e 

lartë se rritja e ekonomike (2017)

• Ndikimi direkt ne Ekonomi:
- 8.5% të PBB

- 7.7% të Punësimit

- 7.4% të Investimeve Kapitale

• Sektori me potencial zhvillimi, në 2028 

parashikohet: 
- 110 mije vende pune direkte dhe 302 mije indirekte

- 509 Mln USD Investime Kapitale

• 4.4 Mio shtetas të huaj kanë vizituar 

Shqipërinë (2018): rritja e numrit të 

vizitorëve-pushues të huaj 12% (rritje 

vjetore)

• Vlerësimi i të ardhurave nga Turizmi 2. 4 

Mln USD, in 2017, përfaqësojnë 46.9% të vlerës 

së eksporteve



1.2 KONTEKSTI RAJONAL – EKSPORTET NË SHËRBIME NË 2017 

Burimi: World Development Indicators

o Shqipëria radhitet e dyta në rajon në lidhje me eksportin e shërbimeve, që dominohen
kryesisht nga eksportet në Turizëm dhe Udhëtime;

o Eksporti i udhëtimeve përfaqëson pjesën më të madhe në eksportin e shërbimeve

për Kosovën, Malin e Zi dhe Shqipërinë. 7
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II. Kuadri Strategjik & Rregullator i Sektorit

LIGJI 93/2015 “PËR 
TURIZMIN”

RIMODELIM I SEKTORIT

PERKUFIZIMET E SEKTORIT

ROLET E INSTITUCIONEVE

CERTIFIKIM OPERATORESH

KLASIFIKIM I STRUKTURAVE

BASHKËPUNIM ME INVESTITORËT

LIGJI 114/2017
NXITJE PËR HOTELET/RESORTET 4* DHE 5*

8 MLN EURO 4* STATUS SPECIAL

15 MLN EURO 5* STATUS SPECIAL

LIGJI 55/2015 “INVESTIMET 
STRATEGJIKE”

INVESTITOR STRATEGJIK NË TURIZËM

A- INVESTIM =>5 MLN EURO+80 VENDE = 
PROCEDURE E ASISTUAR

B- INVESTIM => 50 MLN EURO=PROCEDURE 
SPECIALE

STRATEGJIA E TURIZMIT

(DRAFT)

KUADRI INSTITUCIONAL
MINISTRIA E TURIZMIT

NJËSITE RAJONALE

KOMITETI SEKTORIT PRIVAT 

KOMISIONI STANDARDIZIMIT TË STRUKTURAVE

AKT/AKB/BASHKITË



III. Incentivat konkrete

• THJESHTIM DHE SHPEJTËSI PËR LEJE/LICENCA/AUTORIZIME/PROCEDURA/KONSOLIDIM I TOKËS

• INVESTIM =>5 MLN EURO+80 VENDE = PROCEDURE E ASISTUAR

• INVESTIM => 50 MLN EURO=PROCEDURE SPECIALE (SHPRONËSIM + KONTRATË E MIRATUAR NË KUVEND)
ADMINISTRATIVE

• 6% TVSH PËR STRUKTURAT AKOMODUESE (FJETJE + MËNGJES)

• 6% TVSH PËR ÇDO FURNIZIM BRENDA STRUKTURAVE “HOTEL/RESORT 5*, STATUS SPECIAL” (BRAND NAME)

• PËRJASHTIM NGA TAKSA E NDËRTESËS DHE TAKSA E NDIKIMIT INFRAS HOTEL/RESORT 5*, STATUS SPECIAL” 
(BRAND NAME) 

• PËRJASHTIMI NGA TATIM FITIMI, PËR NJË PERIUDHË 10-VJEÇARE PËR ATO STRUKTURA, “HOTEL/RESORT 4* 
DHE 5*, STATUS SPECIAL”TË CILAT PËRFITOJNË STATUSIN SPECIAL DERI NË DHJETOR 2024.

FISKALE

• 6% TVSH PËR SUBJEKTET E ÇERTIFIKUARA NË AGROTURIZËM (FJETJE + RESTORANT(PA PIJE)

• TATIM-FITIMI ULET NGA 15% NË 5% PËR PERSONAT JURIDIKE- SHOQËRITË E BASHKËPUNIMIT BUJQËSOR

• PËRJASHTIMI NGA TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË PËR OPERATORËT AGROTURISTIKË QË DO TË 
BËJNË INVESTIME NË KËTË FUSHË.

• NGA 1 JANARI PËR SUBJEKTET E CERTIFIKUARA NË AGROTURIZËM TATIM FITIMI ULET NGA 15% NË 5%

AGRITURIZËM

• KONTRATË QIRAJE 1 EURO=99 VJET
• SHPALLJEN E PORTEVE TURISTIKE APO PONTILEVE TË PËRHERSHME QË SHËRBEJNË SI INFRASTRUKTURË 

MBËSHTETËSE PËR STRUKTURAT TURISTIKE
• PROJEKTI 100 FSHATRAT

TË TJERA
9



IV. Perceptime nga anketimi
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Biznesi percepton aktivitet informal sistemik: 70% e bizneseve të pyetura konfirmojnë se konkurrohen nga aktiviteti 
informal
Modeli i biznesit dhe Informaliteti ka specifika sipas destinacioneve turistike.

“A përballet kompania juaj me informalitet?”



IV. Perceptime nga anketimi
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Informaliteti shfaqet si Punësim i padeklaruar dhe Xhiro e nën-deklaruar 
Bizneset e parregjistruara – raportohen në 48% të përgjigjeve

“Cila është forma tipike e shfaqjes së informalitetit në sektorin tuaj?”



IV. Perceptime nga anketimi
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Ndër faktorët që nxisin informalitet: tregu i 
parregulluar dhe konkurenca e padrejte, 
praktikat korruptive dhe barra fiskale, duke 
përfshirë dhe tarifat lokale

• Klima e Investimeve në sektor perceptohet favorizuese -
burimet njerëzore dhe financimi ngelen aspektet me 
sfiduese. 

• Përmirësimi i informalitetit me 1%, sjell përmirësimin e 
klimës së investimeve me 0.4 pikë përqindje. 

23%

21%

22%

25%

26%

43%

38%

48%

51%

23%

26%

28%

28%

30%

38%

49%

60%

62%

0% 18% 35% 53% 70%

Kontroll/Vizitë/Inspektim tatimor

Kompleksiteti i kuadrit ligjor

Marrëdhëniet me administratën tatimore

Legjislacioni tatimor zbatuar në praktik

Kosto e konformitetit ligjor dhe tatimor

Barra fiskale - TAP/tatimi mbi fitimin/TVSH

Barra nga taksat dhe tarifat lokale

Praktika korruptive të biznesit

Konkurrenca e pandershme nga…

Nivel kombëtar Biznese të mëdha

“Cilët janë faktorët që ju nxisin të jeni informal?” “Si do ta vlerësonit ‘doing business’ në sektorin e 

turizmit?”



GJETJE DHE REKOMANDIME 

Qasja Strategjike 
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Finalizimi dhe miratimi i Strategjisë
Kombëtare të Turizmit. Forcimi i
Koordinimit Ndërinstitucional për një
politikë të integruar, për të hartuar dhe
zbatuar masat për formalizimin e sektorit
nëpërmjet ngritjes së strukturave/grupeve
të punës së përbashkëta.

Pjesëmarrja e Pushtetit Vendor, në
përputhje me detyrimet ligjore në
monitorimin e tij. Turizmi ngelet një
ekonomi që zhvillohet e ndërlidhur me
ekonominë lokale (shared economy) - të
fillojë me pilot.

o Strategjia e Turizmit dhe Plani i Veprimit janë
akoma draft dhe ende nuk janë miratuar.
Ndërkohë, Formalizimi i strukturave të
akomodimit në strategji është vetëm një fjali.
Plani i veprimit nuk përmban masa të qarta për
formalizimin.

o Roli i Pushtetit Vendor. Mungesë koordinimi 
ndërmjet qeverisjes në nivel qendror dhe 
vendor për të identifikuar të gjitha strukturat e 
akomodimit. P.sh.: Regjistri Kombëtar i 
Sipërmarrësve në turizëm nuk mund të 
konsolidohet pa koordinim.

PROBLEMATIKA/GJETJET REKOMANDIME



GJETJE DHE REKOMANDIME

Qasja Strategjike
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 Informaliteti në turizëm nuk është vetëm një problem 
fiskal, por strategjik. Axhenda e politikave për 
formalizimin e sektorit mund të konsiderojë:

• Kategori I: Formalizimi/regjistrimi plus kontrolle
tatimore për rastet kur industria e ndërtimit në një
masë të caktuar është shndërruar në industry
turistike (p.sh. në qytetet kryesore si Vlora, Durrës,
Shëngjin, Saranda etj.)

• Kategori II: Regjistrimi i thjeshte i strukturave të
vogla akomoduese (të cilat nuk ushtrojnë aktivitet
të mirëfilltë ekonomik) vetëm për qëllime të turizmit
dhe jo për qëllime fiskale. (p.sh. në destinacionet
historike Gjirokastër, Berat, Korçë), ndërkohë të
inspektohen për kushtet sanitare, etj.

• Kategori III: Formalizimi i aktiviteteve të promovuara
nëpërmjet platformave online si Airbnb në qytetet
kryesore si Tirana, Durrës etj. nëpërmjet
vetëdeklarimit të të ardhurave sikurse është bërë
me dije nga DPT.

o Politikat fiskale dhe incentivat për zhvillimin
e sektorit kanë sjellë përmirësime; POR
pavarësisht nga kjo, informaliteti në sektor
mbetet sistemik.

PROBLEMATIKA/GJETJET REKOMANDIME



GJETJE DHE REKOMANDIME
Qasja Strategjike per Investimet
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 Axhenda e politikave për formalizimin e
sektorit të jetë në koherencë më investimet
publike:

 Investime infrastrukture në zona me biznes të
regjistruar si psh mbikalimeve në Golem
(kushtëzuar me formalizimin e biznesit të
zonës)

 Lidhja e bizneseve të formalizuara të zonës së
Korçës me rrjetin e gazsjellësit të TAP

 Inkurajimi i pagesave jo cash përmes
përdorimit të terminaleve POS dhe pagesave
elektronike do të ndikonin formalizimin.
Mënyrat e përballimit të kësaj sfide objekt
diskutimi të mëtejshëm me BSH, bankat e
nivelit të dytë dhe MFE-në.

o Incentivimi jo vetëm fiskal: Ulja e TVSH-së 
në 6% solli tkurrjen e informalitetit, por 
njëkohësisht nxiti kompanitë(26%) të 
investonin ose rrisnin/deklaronin numrin e 
të punësuarve. Bizneset kerkojne ndërhyrje 
me politika të  diversifikuara dhe politika 
inovative që incentivojnë formalizimin.

o Numri i ulët i përdorimit të pagesave 
nëpërmjet Bankës dhe terminaleve POS në 
strukturat e akomodimit si tregues i 
informalitetit dhe i ofertës joserioze turistike

PROBLEMATIKA/GJETJET REKOMANDIME



GJETJE DHE REKOMANDIME 
Detyrimet Ligjore per formalizimin
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Identifikimi dhe regjistrimi i sipërmarrësve në
sektorin e turizmit, si hap i parë drejt formalizimit.

Për një periudhë tranzitore deri në klasifikimin e
strukturave akomoduese, apo operatorëve të tjerë
turistike, procesi i identifikimit dhe regjistrimit të
finalizohet me një “etiketim” të operatorëve
formalë në sektorin e turizmit, e vlefshme për
konsumatorin.

Procesi i identifikimit dhe regjistrimit të ndiqet nga
procesi i klasifikimit të strukturave të akomodimit
sipas dispozitave të Ligjit 93/2015.

o Ndonëse kuadri ligjor është plotësuar, 
identifikimi dhe klasifikimi i strukturave 
akomoduese nuk është realizuar (p.sh.: 
platforma elektronike për klasifikimin dhe 
regjistrimin jo aktive). Mungesa e klasifikimit 
dhe kategorizimit ka sjellë konfuzion në 
strukturën e tregut, dhe ka ndikuar negativisht 
konkurrueshërinë e turizmit.

PROBLEMATIKA/GJETJET REKOMANDIME



GJETJE DHE REKOMANDIME
Detyrimet Ligjore

17

Ndryshime dhe përshtatje të Udhëzimit Nr. 24, të datës 
02.09.2008, të MFE-së “Për Proçedurat Tatimore” dhe VKM 
Nr. 96, datë 17.02.2010 në përshtatje me natyrën e 
shërbimit.

Informaliteti nga objektet akomoduese depërton në treg 
përmes zinxhirit të operatorëve turistikë, të cilët duhet të 
jenë subjekt i monitorimit dhe inspektimeve të përbashkëta 
nga DPT dhe Inspektorati i Turizmit. 

o Disa dispozita të akteve nënligjore nuk i
përshtaten modelit të strukturave të akomodimit
dhe sektorit të turizmit. P.sh: Udhëzimi nr. 24,
datë 02.09.2008 i MFE-së “Për Proçedurat
Tatimore” dhe VKM nr. 96 datë 17.02.2010 lidhur
me lëshimin e kuponit fiskal për akomodimin dhe
restorantet dhe për mbajtjen e printerave fiskalë,
mund të përmirësohen për të lehtësuar zbatimin
e tij pa konflikte.

o Operatorët turistikë dhe agjencitë turistike ngelen 
pjesë e rëndësishme e zinxhirit të vlerës në sektor, 
ndikojnë ndjeshëm duke përçuar informalitet.

PROBLEMATIKA/GJETJET REKOMANDIME



GJETJE DHE REKOMANDIME 

Kapacitete Institucionale
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Administrata tatimore, por edhe për inspektoratet që 
monitorojnë përputhshmërinë e tregut duhet të 
përgatiten profesionalisht për të zbatuar masat kundër 
informalitetit me ndikim pozitiv. Ndërhyrjet në sezonin 
turistik kanë patur një ndikim negativ tek aktiviteti i 
biznesit si dhe tek perceptimi i turistëve. 

Edukimi fiskal i bizneseve ngelet një sfidë për autoritet 
tatimore që duhet të vazhdojë të adresohet. Vetëm 14% 
e bizneseve deklaruan se I kanë përdorur këto 
instrumenta. Aksesi në informacion dhe edukimi fiskal 
duhe të përmirësohet, veçanërisht në zonat bregdetare 
dhe për biznesin e vogël. 

o Frekuenca në ulje e vizitave fiskale ndikoi 
formalizimin, por të dhënat e anketimit treguan se  
faktorët që ndikojnë më shumë në informalitet 
janë – profesionalizmi, raportimi i qartë dhe i 
saktë nga çdo inspektim si dhe edukimi fiskal i 
bizneseve.

o Kompanitë, vecanerisht te voglat që ushtrojnë
aktivitet në sektorin e turizmit nuk kanë njohurite,
informacionin dhe ndërgjegjësimin e duhur për
zbatimin e masave fiskale: niveli më i ulët i
edukatës fiskale raportohet në destinacionet
turistike më dinamike, si edhe ato bregdetare
dhe në biznesin e vogël/familjar.

GJETJE REKOMANDIME



GJETJE DHE REKOMANDIME 
TË TJERA
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 Përfshirja e sektorit të turizmit ne Programet e 
Mbështetjes së Punësimit:

• Prezantimi i programeve për trajnimin e 
punonjësve gjatë periudhës jashtë sezonit 
(përpara të fillimit të sezonit turistik).

• Skemat mbështetëse për marrjen e praktikantët 
dhe punonjësit sezonal.

 Përgatitja e një data-base ose factsheet;s  lehtësisht të 
aksesueshme për investitorët.

 INSTAT, DPT, Pushteti Lokal, MFE – të bashkëpunojnë 
për qëllime vlerësimi për të arritur një rezultat optimal 
ne këtë drejtim.

o Megjithëse ka një perceptim pozitiv mbi klimën e 
investimeve në sektorin e turizmit, bizneset 
perceptojnë si kufizues nivelin e ulët të burimeve 
njerëzore dhe aksesit në financë.

o Mungesa e informacionit të konsoliduar dhe 
lehtësisht të aksesueshëm mbi incentivat në 
sektor 

o Mungesa e të dhënave më të plota mbi 
informalitetin, kushtëzon edhe vendimmarrjen 
për evidenca që do të mundësonin edhe politika 
më të integruara.

GJETJE REKOMANDIME
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KONKLUZIONE

Informaliteti mbetet sistemik ndaj formalizimi,  parakusht për konkurrueshmërinë e sektorit dhe 
investimet – Ku duhet të jetë fokusi i axhendës në 2019  pa bashkëpunimin ndërsektorial për hir të 
modelit “shared economy”?

“Tax Rate” një instrument i tejkaluar - edukimi fiskal, partneriteti dhe profesionalizmi i
administratës – Faktor përcaktues në suksesin e ndërhyrjeve fiskale.

Struktura e sektorit parakusht për të dhënë efektet e pritshme të çdo politike – diversifikimi sipas 
destinacioneve – faktor që duhet marrë parasysh.

Turizmi si sektor që ekonomizon nëpërmjet ndarjes asetet ekonomike – strukturë ekonomike 
inovative qe kërkon politika inovative.



FALEMINDERIT!
www.investment.com.al
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