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PËRMBLEDHJE E MINUTAVE TË MBLEDHJES 

KËSHILLI I INVESTIMEVE (KI) 

TRYEZË KONSULTUESE 

"Mbi informalitetin dhe strategjinë e rimbursimit të TVSH-së për 2019 –  

grumbullues, eksportues, fason" 

 

Tiranë, 10 prill 2019, 15:00 – 16:40 

 

Takimi u mbajt në ambjentet e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave (MEF) dhe u kryesua nga 
Znj. Anila Denaj, Ministre e Financave dhe Ekonomisë, me pjesëmarrjen e Zv/Ministrit të 
Financave dhe Ekonomis, z. Elton Haxhi dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve, z. Enton 
Duro. Në takim morën pjesë rreth 20 subjekte të sektorëve të agro-përpunimit (grumbullues), 
eksportit dhe fason. 

Në fjalën e saj të hapjes, Ministrja Anila Denaj informon se 3 kategoritë e sektorëve të mësipërm 
do të marrin rimbursim brenda muajit qershor – brenda afatit ligjor. Kjo ndodh për herë të në 
Shqipëri. Ministrja Denaj fton bizneset që për problematika të ndryshme të adresohen pranë 
Sekretariatit të Këshillit të Investimeve ose drejtpërdrejtë tek ajo. Gjithashtu znj. Denaj fton 
bizneset për të gjetur formate të reja bashkëpunimi. Në veçanti, znj. Denaj informon se 
Zv/Ministrja Belinda Ikonomi do të çelë forume të reja specifike.  

Mesazhet e Ministres Denaj për të pranishmit u fokusuan në 3 shtylla kryesore: 

1. Njohim vonesat në rimbursimin e TVSH-së dhe për këtë shprehim ndjesën tonë dhe 
kërkojmë mirëkuptimin tuaj. Ministria ka detajuar një plan për shlyerjen e detyrimeve ne 
nje plan 3 mujor për kategoritë fason, grumbullues dhe eksportues sipas parimit FIFO; 

2. Informaliteti është një faktor që ka kushtëzuar kohë pas kohe buxhetin në vend dhe për 
këtë kërkohet dhe ndërgjegjësimi më i madh i komunitetit të biznesit jo vetëm për të 
adresuar këtë problematikë, por edhe për të hapur debatin në lidhje me modelet e 
përshtatshme ekonomike që garantojnë rritjen ekonomike dhe mospërsëritjen e cikleve të 
tilla;  

3. Ministria së bashku me DPT do të fokusojnë përpjekjet e tyre në ndërgjegjësimin e biznesit 
në lidhje me informalitetin në vend, si edhe kanë planizuar reformimin e administratës 
tatimore dhe vecanërisht të Hetimit Tatimor. 

Sipas axhendës, fjalën e morën z. Elton Haxhi dhe z. Enton Duro për të ndarë me pjesëmarrësit 
disa arritje dhe statistika në kuadër të rimbursimit të TVSH dhe luftës anti-informalitet. 

 

I. Përmbledhje e Komenteve Kryesore të Mbledhjes 

Z. Alban Zusi, Shoqata e Eksportuesve, falenderon për ftesën. Ky është një takim atipik, ndryshe 
takimet e zakonshme me drejtuesit e lartë, në sensin pozitiv. Mesa kuptohet, znj. Ministre kërkon 
të hapë një tjetër hapësirë diskutimi për zhvillimin e ekonomisë. Duket se për herë të parë ka një 
lloj serioziteti për zgjidhur siç duhet problemin.  

Rimbursimi i TVSH-së është një problem shumë i madh për biznesin por edhe për qeverinë. Në 
momentin që nuk ndodh rimbursimi i TVSH-së bizneset nuk bëjnë investime, dhe kjo pengon 
qeverinë që të mos marrë surplusin nga investimet e reja. Bazuar mbi eksperiencën e shkuar, rimbursimi 
i TVSH-së gjatë 2014 ka qenë një proces model, ndoshta më i miri në këto 25 vite, dhe si pasojë u vërejt gjallërimi 
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i ekonomisë, ndonëse kishte njerëz skeptikë. Në realitet, rimbursimi i TVSH-së iu shërben dhjetërave mijëra 
njerëzve. 

Në lidhje me anti-informalitetin, biznesi i ndershëm është aleati më i mirë i qeverisë dhe gjithashtu 
edhe udhëzuesi më i mirë. Z. Zusi ngre kërkesën për krijimin e një grupi pune, ndoshta nëpërmjet 
Sekretariatit të KI, apo ndoshta nga dikush tjetër nga ministria, në mënyrë që çështjet të ngrihen 
nga biznesi në mënyrë të strukturuar sektoriale. Ai shprehu mbështetjen e biznesit për të qenë 
pjesë e përpjekjeve të qeverisë për të filluar hartimin e politikave të cilat nxisin eksportet, prodhimin 
vendas dhe frenojnë importet në mënyrë korrekte. Z. Zusi shpreh gatishmërinë e biznesit për të 
sjellë propozime konkrete, të qarta dhe të strukturuara. 

Znj. Shpresa Koçiaj, AlbaCo Shoes, shprehet se rimbursimi i TVSH-së është një problem madhor i cili 
krijon shumë probleme për biznesin. Ajo shprehet se aktualisht ajo pret rimbursim nga qeveria të 
një shumë prej 1 milion euro. Ndoshta do të ishte mirë që të shihej legjislacioni, në mënyrë që 
shoqëritë eksportuese të jenë të përjashtuara nga TVSH-ja dhe të blejnë me TVSH të përjashtuar. 
Problemi që krijohet në vonesa të rimbursimit për eksportuesit, përfshirë fasonistët, beson se do 
të eliminohej. 97% e të ardhurave janë në stok. Përse të mos përjashtohemi nga TVSH-ja? Çdo 
blerje, importet (si p.sh. makineritë që tashmë janë të përjashtuara), pjesë këmbimi, pagesa energjisë 
elektrike, fatura telefoni, kancelari, etj. Këto janë kostot e një eksportuesi/fasonisti. Më përjashto 
nga pagimi i TVSH-së në blerje. Në Itali të gjithë eksportuesit nuk paguajnë. Përse të mos zbatohet 
kjo edhe në Shqipëri? Përjashtim nga pagesa e TVSH-së, siç u zbatua për nën-kontraktorët. 

Znj. Anila Denaj, MFE, është e vështirë të adresohet çdo kërkesë fiskale për çdo sektor veçmas. 
Megjithatë, kemi detyrimin institucional, brenda procesit të integrimit evropian, që të kalohet nga 
politika fiskale me efekt afatshkurtër dhe me ndryshime afatshkurtra, në politika fiskale afatmesme. 
Ky është një detyrim i kërkuar në kuadër të procesit të integrimit në BE. Nga delegacioni i 
Komunitetit Evropian është shprehur një mbështetje absolute. Mbështetje po jepet edhe nga 
Banka Botërore nëpërmjet një ekipi ekspertësh të cilët do të ndërmarrin një analizë të brendshme, 
e cila do të shikojë impaktin që ka patur çdo politikë – për t’u përfunduar në fund të qershorit 
(sipas programit të BB). Pra, kjo kërkesë e parashtruar më lart (nga znj. Koçiaj) do t’i adresohet 
këtij grupi pune dhe do të jetë pjesë e një analize më të gjerë. Burimet e ministrisë janë të limituara. 
Informalitet nuk mund të zgjidhet me ligj. Niveli i formalizimit renditet aktualisht më i ulëti në 
Evropë. 

Z. Xhavit Hysenaj, EPCA, industria e bimëve aromatike dhe mjekësore në Shqipëri nuk po 
shfrytëzon siç duhet burimet natyrore Shqiptare. Në 2014 është hera e parë që u mbështet 
fuqishëm nga qeveria. Sektori u përfshi në IPARD Like dhe në skemat kombëtare të agro-biznesit, 
dhe iu shtua TVSH-ja nga 6% në atë kohë në 20%, duke marrë një mbështetje të gjithanëshme. 
Rezultati ishte i dukshëm, nga 3.044 milionë lek në 2014, në 2018 u mbyll me 4 miliard 398 milion 
lek eksporte, rritje plot 145%. Në 2019 u ndërprenë të gjitha këto. Industria nuk u përfshi fare në 
skemat kombëtare kultivuese për mbështetje. Nuk u përfshimë në diskutimet e grupit të interesit 
të Ministrisë së Ekonomisë dhe Ministrisë së Bujqësisë. Gjithashtu nuk u përfshimë në IPARD 2, 
fond i cili ka dhënë rezultate shumë të larta. Sugjeron që të mos hiqen të gjitha përnjëherë. Shoqata 
EPCA ka krijuar një masterplan kombëtar, në bashkëpunim me universitetin bujqësor i cili 
rezulton në 4 kolona kryesore: në bimë të egra aromatike, në bimë të kultivuara, në rigjenerimin e 
blloqeve të dëmtuara, dhe futjen në përdorim të çajrave shqiptare në vend. Ky masterplan 
parashikon një rritje të punësimit nga 12.500 të punësuar në 43 mijë. Kërkohet nga qeveria 
përfshirja në grupet e interesit dhe mbështetjen e këtij masterplan duke ndryshuar legjislacionin 
për disa pika ku është arritur dakordësi. 

Z. Filip Gjoka, Filipi Co, si përfaqësues i eksportuesve të bimëve dhe erëzave, sekretar i përgjithshëm 
i Shoqatës AMAP kërkoi vëmendjen e qeverisë ndaj kësaj industrie e cila ka pësuar ulje të ndjeshme 
në të gjithë rajonin. Përgëzon nismën e qeverisë për rimbursimin e TVSH-së brenda 3 muajve. Z. 
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Gjoka kërkoi që për sektorin e agro-përpunimit dhe sidomos për bimët mjekësore të jepet një 
përparësi më e shpejtë për rimbursimin e TVSH-së. Mënyra e shpërndarjes së parave është një 
detyrim nga mijëra njërez. Kjo industri ndjehet e goditur si asnjëherë, kompani janë skualifikuar 
nga programet e BE për shkak të disa ekspertëve të cilët nuk kanë qenë të aftë të bëjnë ligje të 
sakta. Kompanitë e sektorit që realizojnë qarkullime rreth 5 milionë euro janë futur tek skemat e 
mini-granteve 1 milionë euro. Kjo është një dashakeqësi e hapur. Gjithashtu mungesa e fondeve 
të AZHBR-së e cila tashmë është hequr fare.  

Znj. Anila Denaj, MFE, shprehet se për biznesin ekziston një skemë mjaft e mirë: Skema e 
Mbështjetjes për Kreditim, e cila gati në 60% të shumës që mund të merret si kredi, mbështetet 
me cash kolateral nga skema. Shumë biznese nuk e dinë këtë pasi ka pak promocion. Është çështje 
komunikimi. Këto skema kalojnë gjithmonë nëpërmjet bankave dhe është instrumenti i duhur. 
Asnjë agjenci nuk mund të marrë rolin e bankës në kontekst risku. Këtu hyjnë Banka Credins, 
BKT, NOA, FedInvest, Banka Intesa, Societe, Raiffeisen, Procredit. Këto janë në formën e 
mbështetjes kolaterale. Kam kërkuar të bëj një takim të përbashkët me z. Çuçi me gjithë bankat të 
cilat të kenë mundësi të akreditojnë, duke promovuar skemën dhe duke ulur normat e interesit, 
pasi për bankën do të jetë më lehtësuese duke patur parasysh që qeveria merr përsipër 20% të 
humbjeve, ndërsa BERZH 50% të pjesës së mbetur. Kjo gjithsesi nuk është zgjidhje e problemit 
të biznesit, sepse fundja është kredi. Edhe brenda IPARD-it, mbështetja bëhet me kredi. Nuk 
mund të bëhen investime të asaj natyre pa kredi. Rritja e kreditimit këtë vit ka ndodhur në një masë 
5%. A jemi ne mjaftueshëm konkurrues, a i kemi të gjitha instrumentet që të kemi mundësinë e 
rritjes ekonomike dhe pastaj të bëjmë paketa fiskale më lehtësuese? Çështja është dinamike. Do të 
trajtohet hap pas hapi. Gjithë pjesa e fasonit, grumbulluesit për atë që është jashtë kontekstit të 
VIP-ave apo jo, duhet të jetë prioritet. Ky është një prioritet i qeverisë shqiptare. Plani i pagesave 
është një format me situata të vështira, sidomos ndaj pagesës në kohë. Në vijim nuk mund të 
vazhdojmë me këst pagesa, që të mos ketë kthim mbrapa. 

Znj. Donika Mici, Donniana, propozon që për sektorin e fasonëve të bëhet kompensim i TAP dhe 
kompensim i sigurimeve shoqërore. Nëse subjekti nuk e merr kompensimin brenda afatit kalon në 
penalitet. Nëse p.sh. subjekti nuk paguan sigurimin shoqëror, drejtoresha e tatimeve VIP bllokon 
NIPT dhe gjithçka. Përderisa shteti nuk i ka paguar ende TVSH-në, atëherë propozohet të bëhet 
kompensimi. 

Z. Elton Haxhi, MFE, në momentin që kërkesa e subjektit kalon në rimbursim dhe jo për 
kompensim, ajo kalon në kanal krejt tjetër. Është një çështje teknike. Në momentin që subjekti 
kërkon rimbursim ajo nuk shfaqet më në llogaritë korrente të tatimpaguesit. 

Z. Niko Lera, MFE, informon se në fund të 2019 dhe max. 2 muajt e parë të 2020, qeveria do të 
lehtësojë mjaft edhe situatën me çdo kërkues tjetër të rimbursimit, përveç 2 subjekteve super të 
mëdhaja. Kjo është një reformë që e zgjidh në mënyrë përfundimtare, të paktën brenda 6-mujorit 
të 2019, situatën me eksportuesit. Gjithsesi, nevojitet të rishihet dizenjimi i sistemit, kompensimit 
apo rimbursimit – pra ekziston një ngërç. Nuk mund të zbatohet me sigurimet, por mund të kryhet 
për tatimin mbi fitimin dhe TAP. 

Z. Artur Mata, Konservimi Adriatik, parashtron problemin në lidhje me nënçmimit e monedhës euro. 
Z. Mata parashtron gjithashtu problematikën e fuqisë punëtore e cila ndikohet nga rrogat e ulëta. 
Për këtë arsye ai propozon që tatimi mbi pagën për rrogë mujore mbi 30.000 të hiqet ndërsa 
bizneset fason duhet të tatohen me vlerën 10%, ku 5% të kalojë pagë pune. 

Z. Sami Malluta, Mediterranean E.I.A., thekson se me sektorin e esencave dhe bimëve mjekësore 
duhet të bëhet mjaft kujdes, pasi mban të mobilizuar të gjithë zonën rurale. Pasura naturore e 
Shqipërisë është mjaft e veçantë dhe të vihet në lëvizje duke sanksionuar një legjislacion specifik. 
Duke patur parasysh se ky është një sektor ciklik, nëse TVSH-ja nuk rimbursohet përpara muajit 
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maj nuk ka dobi të jepet më mbrapa. Grumbullimi fillon maj e tutje. Ulja e TVSH-së në 6% është 
e gabuar, pasi ka rrëzuar biznesin. 

Z. Dani Leka, HAM Group, propozon që të ulet barra tatimore/skema e sigurimeve për pagat e 
ulëta. 

Znj. Donika Mici, Donniana, u shpreh se bizneset në vendet e rajonit pavarësisht se mund të paguajnë 
më shumë kontribute, përfitojnë më shumë subvencionime. 

Z. Niko Lera, MFE, e mbështeti këtë duke u shprehur se biznesi duhet të kërkojë më shumë politika 
subvencionuese POR jo nëpërmjet taksave. Në parlament, MFE dërgoi një propozim për 
furnizime të përjashtuara në mënyrë që të lehtësohej industria fason nga kërkesat e shumta të 
rimbursimit për shkak edhe të faturimeve të nënkontraktorëve. Nuk u pranua kjo e 
nënkontraktorëve. U pranua me 0, që do të thotë se nëse një biznes ka vuajtur më parë për shkak 
të vonesave në rimbursime, nëse do të marrë tani furnizime nga nënkontraktorë ato do t’i marrë 
me 0. Kjo do të thote se eksportuesit më të mëdhenj të fasonit në Shqipëri do të jenë të liruar në 
mënyrë sinjifikative nga kërkesa për rimbursim. Konsideruar që për eksportuesit do të bëhet 
rimbursimi brenda muajit qershor, brenda afatit ligjore prej 30 ditë, do të bjerë edhe kërkesa e 
eksportuesve kryesorë. Shumë kompani që punojnë me nënkontraktorë do të kenë më pak kërkesë 
për rimbursim. 

Z. Alban Zusi, Shoqata e Eksportuesve, propozon që bizneseve t’iu ofrohet një derë ku të trokasin për 
problemet e tyre ekstra që nuk kanë lidhje me aspektin fiskal. Biznesi ka plot tarifa shtesë si p.sh. 
EUR 800 për të trajnuar pirunistin, EUR 2.500 kaldaja, EUR 3.000 sistemi elektrik, EUR 4.000 
për lejen mjedisore, analiza e ujit të pijshëm. 

Z. Enton Duro, DPT, shprehu gatishmërinë e institucionit që ai drejton për të adresuar me 
përpikmëri çdo problem që do t’i drejtohet këtij institucioni dhe i kërkoi subjekteve të shprehnin 
hapur çdo problematikë që ato hasin. Është e nevojshme të punohet për përmirësimin e besimit 
në institucionet publike. Transparenca është një element shumë i rëndësishëm i cili duhet të jetë 
gjithmonë në fokus të punës së institucioneve, me impakt në luftën ndaj informalitetit. Nën 
drejtimin e tij, z. Duro u shpreh se DPT do të ketë në fokus automatizimn e proceseve dhe 
procedurave të mëtejshme në mënyrë që analizat e këtij institucioni të jenë më të thjeshta, koncize 
dhe racionale. 

Z. Niko Lera, MFE, informon bizneset se për çështjet e tarifave Zv/Ministrja e Financave dhe 
Ekonomisë, znj. Ikonomi është personi i ngarkuar për këtë mision, dhe ata duhet të drejtohen tek 
kjo derë. Për çështje që kanë bëjnë me aspekte fiskale, bizneset duhet të drejtohen tek Zv/Ministri 
Haxhi. 

Z. Alban Zusi, Shoqata e Eksportuesve, premton se javën e ardhshme do të drejtohet pranë zyrës së 
z. Lera, pasi të jetë konsultuar me një grup interesi, për të propozuar masa konkrete për luftën ndaj 
informalitetit.  

Znj. Diana Leka, Sekretariati i KI, informon se kjo tryezë paraprake, organizohet në kuadrin e  
monitorimit të problematikave të biznesit të ndjekura nga KI që nga 2015, me konkretisht 
inspektimi tatimor, rimbursimi i TVSH-së dhe informaliteti. Nga anketa e klimës e 2018 e KI (me 
350 kompani) na rezulton një ulje e perceptimit të bizneseve (krahasuar me 2017) për nevojën e 
hartimit të strategjive të formalizimit si në nivel subjektesh ashtu edhe sektori. Ndërkohë që mjaft 
subjekte konfirmojnë p.sh. në turizëm se  “informaliteti sjell informalitet”. Kjo tavolinë gjithashtu 
synoi  t’i paraprijë procesit të ngritjes së grupeve të punës që do të ngrihen brenda KI. Kjo vjen si 
kërkesë e disa subjekteve por edhe nga Ministria dhe BERZH, për të ngritur 2-3 grupe pune për 
të konsideruar në mënyrë specifike problematika sistemike, që janë trajtuar gjithashtu edhe nga 
Këshillit i Investimeve, siç janë taksat dhe informaliteti.  
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II. Mbyllja e takimit   

 

Mbledhja u konsideruar e mbyllur në 16:40. 
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Lista e pjesëmarrjes 

 

Përfaqësuese të qeverisë 

1. Znj. Anila Denaj, Ministre e Financave dhe Ekonomisë 
2. Z. Elton Haxhi, Zv/Ministër i Financave dhe Ekonomisë 
3. Z. Niko Lera, Drejtor i Politikave Fiskale, Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
4. Z. Enton Duro, Drejtor i Përgjithshëm i Tatimeve 
5. Z. Xhavit Curri, Zv/Drejtor i Përgjithshëm i Tatimeve  

 

Përfaqësues të biznesit 

1. Znj. Ines Muçostepa, Kryetare e Unionit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë (UCCIAL) 
2. Z. Alban Zusi, Kryetar-Shoqate e Eksportuesve, Administrator-I.N.C.A. Nord Fish 
3. Z. Bardhi Sejdarasi, Drejtor Ekzekutiv, Unioni i Fasonistëve të Shqipërisë 
4. Znj. Donika Mici, Pronare, Donniana shpk 
5. Znj. Shpresa Koçiraj, Administratore, Albacoshoes 
6. Z. Ardit Lami, Drejtor, ARDIT shpk 
7. Z. Duljan Leka, Financier, ALXHEF shpk 
8. Z. Fatos Fiara, Administrator, ALXHEF shpk 
9. Z. Artur Mata, Administrator, Konservimi Adriatik 
10. Z. Xhevit Hysenaj, Pronar-XHERDO, Administrator-AlbKalustyan 
11. Z. Sami Malluta, Ekonomist, Mediterranean Export Imports Albania 
12. Z. Petrit Skora, Administrator, Mediterranean Export Imports Albania 
13. Z. Elidon Avrami, Drejtor i Përgjithshëm, D.B.S. Group shpk,  
14. Z. Filip Gjoka, Pronar, Filipi Co 
15. Z. Kujtim Zere, Administrator, Albanian Herb Sh.a. 
16. Z. Dani Leka, Administrator, HAM Group 
17. Z. Sahmet Shehu, Ekonomist, Alba Shoping 
18. Z. Flavio Taga, Administrator, Alba Shoping 

 
 


