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PËRMBLEDHJE E MINUTAVE TË MBLEDHJES 

KËSHILLI I INVESTIMEVE (KI) 

MBLEDHJA XVII 

Konsultimi i Projektligjit “Për Faturën dhe Sistemin e Monitorimit të Qarkullimit” 

Tiranë, 29 gusht 2019, 10:00 – 11:30 

 

 Takimi u mbajt në ambjentet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë (MFE) dhe u 
kryesua nga Znj. Anila Denaj, Ministre e Financave dhe Ekonomisë, me pjesëmarrjen e veçantë të 
Zv/Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, z. Elton Haxhi dhe Drejtoreshës së Përgjithshme të 
Tatimeve, znj. Delina Ibrahimi. Në mbledhje morën pjesë 14 Anëtarë të KI dhe rreth 30 vëzhgues 
që përfaqësonin shoqatat e biznesit vendas dhe të huaj dhe përfaqësues të institucioneve 
shtetërore. 

 

I. Hapja e Mbledhjes dhe Fjala e Ministres Anila Denaj, Kryetare e KI 

Në fillim të fjalës së saj, Ministrja Denaj falenderon anëtarët për pjesëmarrjen dhe për komentet e 
mbërritura paraprakisht me shkrim. Me miratimin e axhendës, Ministrja Denaj vijon me kontekstin 
e kësaj mbledhje. 

Projektligji “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, bashkë me relacionin përkatës, është 
publikuar më 31 korrik 2019, në regjistrin elektronik për njoftimet dhe konsultimet publike. Një 
objektiv cilësor i këtij projekti është krijimi i një njësie më inteligjente në zbulimin e evazionit. Kjo 
do të sillte një administratë më moderne në zbatim të ligjit dhe arritjen e objektivave.   

Ndër të tjera, ky projektligj synon: 

 uljen e nivelit të informalitetit në ekonomi;  

 përmirësimin e administrimit tatimor me qëllim mbledhjen efikase të tatimeve;  

 luftёn ndaj konkurrencёs sё pandershme;  

 thjeshtimin e procedurave tё kontrollit tatimor dhe monitorim më eficent tё pagesave të 
tatimit nga tatimpaguesit me risk;  

 një kontroll më të mirë të transaksioneve tregtare ndërmjet taksapaguesve;  

 një kontroll më të mirë dhe monitorim të afateve të pagesave ndërmjet tatimpaguesve; 

 përshpejtimin dhe automatizimin e proceseve të biznesit. 

Është e rëndësishme që projektligje të tilla, të cilat prekin jo vetëm të gjithë spektrin e biznesit por 
edhe institucionet, të diskutohen përpara se ato të vendosen në komisionet parlamentare dhe më 
tej për aprovim në Parlament. Gjatë muajit gusht, MFE ka konsultuar gjerësish me grupet e 
interesit këtë projektligj dhe ky proces do të vazhdojë më tej. 

Faza e konsultimit publik mbyllet juridikisht brenda muajit gusht. Për arsyen e vetë faktit që muaji 
gusht është me limite të burimeve njerëzore në institucione të caktuara, por edhe nga mungesa e 
biznesit për ta njohur këtë projektligj në detaje, marrja e komenteve të projektligjit është shtyrë 
deri më 15 shtator 2019. 

Projekti i fiskalizimit finalizohet në vitin 2021 dhe përfshin disa marrëdhënie, si p.sh.: marrëdhëniet 
B2C (biznes me klient), marrëdhëniet B2B (biznes me biznes) dhe transaksionet jo cash që kalojnë 
nëpërmjet sistemit bankar, dhe marrëdhëniet B2G (biznes me qeveri). MFE është e hapur për të 
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diskutuar nëse hapat dhe fazat e këtij projekti janë të përshtatshme dhe gjatë konsultimeve në vijim 
do të shqyrtohet se cilat janë arsyet për ta negociuar. Megjithatë, diskutimi në këtë mbledhje do të 
shkojë në thelb të pikave, të cilat në nene të caktuara të projektligjit kanë ngritur shqetësime pasi 
nuk janë të sqaruara mjaftueshëm ose kanë nevojë për ndryshim.  

 

II. “Ku konsiston ky projektligj? Çfarë ndryshimesh do të sjellë?” - Prezantim i 
Shkurtër nga Zv/Ministri Elton Haxhi 

 
 Projektligji në fjalë synon të adresojë çështjet e evazionit fiskal dhe të ekonomisë gri. 
Nëpërmjet sistemit informatik që po ngrihet për monitorim synohet të adresohet mos-raportimi i 
të ardhurave dhe në anën tjetër zbritjet bazuar në nivelet e përcaktuara ligjore, kryesisht të TVSH-
së, por edhe pjesën e shpenzimeve. Efektet e pritshme janë premtuese. Eksperienca e vendeve si 
Kroacia, Çekia, etj. kanë treguar se rritja në të ardhurat tatimore ka qenë e ndjeshme. Projektligji 
ka dy komponentë, i) komponentin e kontrollit të transaksioneve me para në dorë, i cili konsiston në 
fiskalizimin e këtyre transaksioneve duke bërë të mundur transmetimin në kohë reale të çdo 
transaksioni me para në dorë, dhe ii) fiskalizimi i transaksioneve pa para në dorë, ose B2B. Njëkohësisht, 
kemi edhe fiskalizimin e transaksioneve B2G. 
 

 Në komponentin e parë është një ndryshim teknologjik. Përveç shtimit të disa elementeve që 
përmban fatura e re, e cila do të fiskalizohet në B2C, kemi edhe transmetim në kohë reale— 
aktualisht këto transaksione regjistrohen me pajisje fiskale në fund të ditës. 

 Në komponentin e dytë kemi faturën elektronike (e-invoice), sipas të gjithë direktivave të BE, që 
do të bëjë të mundur transmetimin e të dhënave në mënyrë elektronike dhe më tej përpunimin 
e tyre nga administrata tatimore. Në këtë formë, synohet të arrihet një administrim më i mirë 
tatimor dhe eficencë në kontrollin tatimor si dhe një ndjeshmëri & sjelle më e mirë e publikut 
dhe e tatimpaguesve në raport me legjislacionin tatimor. 

  
Cilat janë hapat që do të ndjekë çdo proces?  
 
Modulet kryesore që do të ndërtohen në mbështetje të këtij projektligji janë: 

 Fiskalizimi (sistemi qendror i fiskalizimit të faturave B2B, B2C, B2G),  

 Regjistri i tatimpaguesve, i cili do të ndërtohet edhe nga adminstrata tatimore, i ngjashëm me atë 
të QKB ku do të jenë të gjitha të dhënat e tatimpaguesve,  

 Regjistri i aseteve—në fazën e fundit, projekti parashikon që edhe pёr transaksionet që kanë lidhje 
me pasuritë e paluajtshme, të ndërtohet një regjistër për çdo tatimpagues,  

 Moduli i menaxhimit të riskut, 

 Moduli i kontrollit tatimor. 
 
Datat kryesore (milestones):  

 Më 1 janar 2020 mendohet të fillohet me fiskalizimin e transaksioneve B2C, pra të gjitha 
transaksionet me para në dorë. Ndryshimi teknologjik, d.m.th. kodi është publikuar për 
konsultim publik, kodi i protokollit të komunikimit midis pajisjeve fiskale dhe sistemit qendror 
duhet të fillojë funksionimin më 1 janar 2020. 

 Në B2G është parashikuar që të fillojë funksionimi më 1 janar 2021, dhe B2B (e-invoice) të 
fillojë më 1 korrik 2021. Sistemi i ri do të mbledhë informacion edhe nga sistemi bankar në 
lidhje me shlyerjen e të gjitha transaksioneve që kanë ndodhur B2B, për të bërë të mundur 
edhe monitorimin e faturave fiktive për efekte zbritjeje dhe planifikimi tatimor. 
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Sistemi bën të mundur që çdo tatimpagues apo qytetar në momentin që merr një faturë 

tatimore të fiskalizuar, e cila do të ketë një kod unik, të ketë mundësinë nëpërmjet platformës që 
të kontrollojë nëse fatura është e validuar (e regjistruar në sistemin qendror) apo jo. Prandaj 
kërkohet një gjithëpërfshirje e të gjithë publikut në këtë proces, për denoncimin e atyre rasteve që 
përbëjnë shkelje. Për lehtësimin e biznesit të vogël, përpjekje janë bërë për të ulur koston për 
kategori të caktuara biznesesh—deri në një nivel të caktuar të kenë një shërbim fiskalizimi pa 
pagesë nëpërmjet platformës qendrore dhe gjithashtu po punohet bashkë me AKSHI për të nxjerrë 
edhe një aplikacion falas për bizneset e vogla dhe të thjeshta, që nuk e kanë shumë të komplikuar 
modelin e tyre. Së fundmi, çdo pyetje dërguar në adresën e MFE do të marrë një përgjigje të 
detajuar 
 

III. Përmbledhje e Komenteve Kryesore të Mbledhjes 

  

Znj. Anila Denaj, MFE vë në duke dy elementё shumë të rëndësishëm të cilët kanë ende nevojë për 
sqarim:  

1. Kosto për biznesin. Kjo është një lloj platforme e cila mund të zhvillohet nga shumë kompani IT 
në Shqipëri, gjë që pritet të rrisë konkurrueshmërinë dhe të reduktojë çmimin. Deri më 15 
shtator 2019, një aplikacion falas do të krijohet nga AKSHI. Ky proces do të japë një 
informacion të plotë si në raport me kostot, ashtu edhe me zgjidhjet teknike në mënyrë që të 
fillojë procesi i testimit. Fikalizimi nuk do të sjellë një zëvendësim të çdo gjëje që është bërë 
deri më sot, por vetëm një upgrading drejt faturiming elektronik (e-billing). 

2. Elementi teknik— Sa është numri i bizneseve që nuk kanë mbulim me internet? Sa nga ana teknike do të 
jetë i mundur mbulimi me internet në të gjithë territorin, në mënyrë që të sigurohet një punë pa ndërprerje?  
Një tryezë konsultimi do të mbahet me operatorët në fushën e telekomunikacionit (29 gusht). 
MFE është në konsultim për të patur një hartë të detajuar mbi zonat ku nuk ka mundësi 
penetrimi me internet, në mënyrë që administrata tatimore të japë rregulla të qarta se si do të 
operohet në ato raste kur një mbulim i tillë mungon. Këtyre çështjeve do t’u jepet një zgjidhje 
gjatë 3-mujorit në vijim, pasi po konsiderohen se çfarë zgjidhje teknologjike kompanitë e IT-
së do të japin në raport me afatet e projektit.  

 

Ministër Eduart Shalsi, MSHMS, vlerësoi qëllimin e mirë të kësaj iniciative dhe konsultimet intensive 
që po zhvillohen. Ai theksoi rëndësinë e të kuptuarit të të gjithë procesit nga ana e biznesit, dhe 
për këtë arsye duhen gjetur disa forma të thjeshta shpjegimi se çdo të thotë fiskalizim për një biznes 
të vogël, të mesëm dhe të madh. Ka ende pikëpyetje për mënyrën se si do të funksionojë, ndërkohë 
që jemi të ndërgjegjshëm për pasojat e mira që sjell. MSHMS ka ndërmarrë një sondazh të thjeshtë 
për pjesën e fiskalizimit dhe fatmirësisht koncepti se çfarë do të sjellë për biznesin dhe ekonominë 
është i qartë. Ajo që mbetet për t’u intensifikuar deri më 15 shtator 2019 është përfshirja e biznesit 
dhe të bërit e gjërave sa më të qarta dhe të lehta për përdorim. 

Z. Matteo Colangeli, BERZH, falenderoi Ministren Denaj për konsultimin e këtij ligji të rëndësishëm 
nëpërmjet platformës së KI. Ai shprehu mbështetje të fortë për frymën dhe qëllimin e kësaj 
iniciative. Konsultimi i gjerë me palët e interesit është veçanërisht i rëndësishëm, konsideruar 
gamën e gjerë të ndryshimeve të parashikuara, dhe shtyrja e afatit të konsultimit deri më 15 shtator 
është një hap në drejtimin e duhur. Sigurisht, zbatimi paraqet disa sfida të mëdha. Dy aspekte 
meritojnë një fokus të veçantë: i) sigurimi i disponueshmërisë së burimeve për të ofruar mbështetjen dhe 
udhëzimet e nevojshme për biznesin, ii) targetimi i një baraspeshimi të drejtë kosto-përfitim edhe në 
këndvështrimin e biznesit. Ofrimi i një informacioni më cilësor dhe sasior në kohë reale për 
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administratën tatimore, për shembull, duhet të ushqejë një vlerësim më të mirë të riskut në bazë të 
cilit vendoset frekuenca dhe thellësia e kontrolleve të inspektimit. 

Znj. Diana Leka, Sekretariati i KI shprehet se kjo është një mbledhje e posaçme e KI me kërkesë të 
kryetares së KI, dhe për këtë arsye nuk do të jepen rekomandime të mirëfillta sipas formatit të KI. 
Është mjaft e rëndësishme që komentet të jepen të strukturuara dhe realisht të influencojnë në 
versionin final të draftit. Sekretariati ka marrë komente me shkrim nga AmCham, Confindustria 
Albania, DIHA (anëtarë të KI), të cilat i janë adresuar formalisht Zv/Ministrit Haxhi. Në formatin 
e ri të KI, ftohen dy kompani të cilat janë direkt të interesuara në çështjen që trajtohet. Në 
mbledhjen aktuale, marrin pjesë Vodafone Albania dhe A.E.Distribution. 

Z. Ilir Trimi, AmCham, shpreh vlerësimin pozitiv për çdo iniciativë që synon uljen e informalitetit 
dhe përmirësimin e mbledhjes së të ardhurave në ekonomi. Megjithatë, AmCham parashtron disa 
shqetësime në lidhje me kohën dhe mënyrën e implementimit të këtij projektligji. Nga informacione të 
AmCham, fatura elektronike në vendet evropiane është bërë e detyrueshme fillimisht për 
marrëdhëniet B2G. Më pas, këto vende kanë zgjedhur të aplikojnë në mënyrë vullnetare faturat 
elektronike të cilat projektligji i referohet si pa para në dorë ose B2B, dhe si hap të fundit, faturat 
me para në dorë ose B2C. Mendohet se kjo është mënyra më e mirë për t’u zbatuar edhe në 
Shqipëri. Nisur nga implementimi i sistemeve të tjera, si për shembull dorëzimi i pasqyrave 
financiare në QKB, janë vërejtur gjithnjë problematika të mëdha në fillimet e zbatimit. Për këtë 
arsye, sugjerohet që fiskalizimi të zbatohet me faza duke filluar nga prokurimi publik dhe duke 
vazhduar me bizneset e mëdha dhe më pas me ato të mesme dhe të vogla. Lista e plotë e komenteve 
dhe shqetësimeve të AmCham i është dërguar Sekretariatit të KI. 

Z. Rohan D’Souza, FIAA, mbështeti komentet e BERZH dhe Amcham, duke konfirmuar se qëllimi 
i ligjit është mjaft i mirë, dhe ngre dy komente shtesë:  

1. Procesi tranzitor. Një numër i konsiderueshëm biznesesh, në veçanti të mëdha, lëshojnë tashmë 
fatura elektronike dhe për këtë arsye ekzistojnë disa pikëpyetje në lidhje me përgatitjet për kalimin 
në formatin e ri përsa i përket harmonizimit me sistemet e reja software. Për këtë arsye nevojitet njëfarë 
fleksibiliteti në afatet kohore sikurse edhe një analizë kosto-përfitim,  

2. Fushatë edukimi për të inkurajuar njerëzit për kryerjen e transaksioneve online dhe përdorimin 
të kartave të kredit, si edhe për rezultatet pozitive që vijnë nga zbatimi i këtij ligj. Ndonëse ligji 
është i mirë, njerëzit kanë nevojë për kohë për të ndryshuar sjelljet e tyre.  

Z. Bledar Mankollari, DIHA, shprehu vlerësimin për konsultimin e gjerë dhe aktiv të këtij 
projektligji, si shumë të rëndësishëm dhe pozitiv, i cili ndoshta duhej të ishtë hartuar më përpara. 
Anëtarët e DIHA-s ngrenë disa pyetje si në nivel strategjik, ashtu edhe në nivel teknik. Më kryesorja 
sugjerohet që zbatimi i ligjit të fillojë fillimisht me B2G, B2B dhe më pas B2C. Cilat janë kostot e biznesit? Si 
do të implementohet? N.q.s. marrim një biznes ku moduli financiar është vetëm një nga modulet, si 
do të inkorporohet kjo lloj zgjidhjeje nga MFE tek software-t e tyre? A jep kohë të mjaftueshme 
3-mujorshi i fundit i 2019 për të ofruar zgjidhje? A ka Shqipëria infrastrukturë IT-je aq të zgjeruar 
sa menjëherë t’i plotësojë të gjitha nevojat e bizneseve? Kostot për korrigjime do të ishin shumë të larta. 
Komentet e plota të DIHA-s janë paraqitur me shkrim pranë Sekretariatit të KI. 

Ministre Anila Denaj, MFE, shpreh mbështetje ndaj shqetësimeve të biznesit. Data 15 shtator është 
një kohë e mjaftueshme që të japë informacionin e nevojshëm për ndërtimin e aplikacionit fiskal. 
Pajisjet, kasat, kompjuterat aktual, tabletët dhe celularët janë të gjithë elementë hardware që mund 
të vihen në përdorim. Dhënia e më shumë mundësive, në gjuhën e biznesit, krijon më pak varësi 
dhe më shumë ulje kostosh për biznesin.  

Të gjithë aktet paralele të cilat bëjnë referencë në ligj do të jenë gati brenda muajit nëntor 2019, në 
mënyrë që kur të vendoset hyrja në proces, të jenë parë të gjitha aktet, por edhe ato që do të 
shoqërojnë dhe rregullojnë të gjitha procedurat.  
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Znj. Ines Muçostepa, UCCIAL, shpreh falenderimin ndaj MFE për këtë iniciativë, vlerësuar mjaft e 
mirë edhe nga sipërmarrësit, në funksion të uljes së informalitetit dhe të rritjes së transparencës në 
të bërin biznes. UCCIAL e shpërndau për konsultim tek anëtarët e saj, dhe pavarësisht periudhës 
së pushimeve, pati goxha interes në trajtimin e kësaj teme. Nga biznese është perceptuar dhe 
shprehur qartësisht se periudha kohore konsiderohet realisht e shkurtër, sepse: 

1. Kemi të bëjmë me një ligj i cili sjell shumë specifika teknike (p.sh.: pajisjet kompjuterike që duhet 
të kenë në dorë sipërmarrësit, lidhja e pandërprerë e internetit) si dhe nevoja për qartësi dhe 
saktësi të këtij procesi. A jemi vërtet gati për zbatimin e duhur brenda një periudhë kaq të 
shkurtër?  

2. Nevojitet të konsultohen me sipërmarrëdhësit udhëzimet që do të dalin në vijim, gjë do të qartësonte sic 
duhet edhe pjesën e aplikimit të këtij ligji. Të gjithë do të kenë nevojë për trajnime, si 
administrata tatimore, ashtu edhe sipërmarrësit. A mund të fillojë si një projekt pilot për një sektor të 
caktuar të ekonomisë dhe në një qytet të caktuar të rëndësishëm, siç mund të jetë Tirana apo Durrësi. 
Për një zbatim të duhur, duhej të filloj me B2G—në vendet evropane radha e zbatimit ka qenë 
B2G, B2B dhe B2C dhe periudhat kohore nga njëri tek tjetri proces kanë qenë disa-vjecare 
(deri 10 vjet).  

 
Shqetësimi kryesor i biznesit lidhet me kostot shtesë që do të ketë, dhe nëse nga ana e qeverisë 

është vlerësuar dhe fakti i ndikimit të këtij ligji. Janë aplikuar direktivat e Bashkimit Evropian, por 
a janë marrë përsipër dhe specifikat e vetë Shqipërisë? 
 
Z. Mario Mariani, Delegacioni i BE-së, përgëzoi Ministren Denaj për këtë iniciative dhe ndan 
dakordësinë me qëllimin dhe objektivat e projektligjit. Ndikimet e pritshme janë të shumta sa i përket 
respektimit të shtetit të së drejtës, konkurrencës së ndershme dhe të shëndoshë, uljes së qarkullimit 
të parave në ekonomi, etj. Delegacioni i BE-së ka avokuar vazhdimisht për konsultimin e duhur 
publik, i cili nuk duhet bërë vetëm nëpërmjet internetit. Në rastin konkret, konsultimi ka qenë më 
i hapur, më impenjativ dhe me më shumë pjesëmarrje. Që ky ligj të ketë sukses, komuniteti i biznesit 
duhet të jenë në krah të MFE përpara datës 15 shtatorit, ndërsa angazhimi duhet të vazhdojë edhe më 
pas duke rritur ndërgjegjësimin e biznesit dhe publikut të gjerë. Gjithashtu, është e nevojshme të ndahen 
detajet në përcaktimin e analizës së kosto-përfitim si për administratën publike ashtu edhe për 
biznesin. Faktorë të tjerë të rëndësishëm për zbatimin e suksesshëm e ligjit janë afatet dhe fazat e 
duhura. Falenderon për thirrjen e Këshillit të Investimeve për diskutimin e këtij projektligji. 

Znj. Delina Ibrahimi, DPT, u shpreh se projekti në fjalë është shumë kompleks dhe sfidues si për 
administratën tatimore ashtu dhe për biznesin. DPT është duke u konsultuar mbi procesin e 
riorganizimit të strukturës së saj organizative, e cila do të jetë e nevojshme me qëllim që ky projekt të 
startojë si duhet dhe të ndiqet si duhet. Brenda muajit nëntor 2019 është parashikuar që e gjithë 
administrata tatimore që preket nga këto procese (administrata e shërbimeve, administrata e 
regjistrimit, shërbimi ndaj tatimpaguesit), të trajnohet si në nivel qendror ashtu edhe në nivel lokal.  

Projekti ka gjithashtu një strategji komunikimi, të shoqëruar me një plan veprimi, ku hapi i parë i 
informimit publik ishte lancimi i projekligjit dhe iniciimi i tavolinave të rrumbullakëta. Këto tryeza 
duhet të ndiqen me krijimin e disa grupeve teknike për ndjekjen e disa çështjeve teknike që do të 
shoqërojnë të gjithë procesin e këtij projekti dhe do të shërbejnë si konsulentë për administratën 
tatimore/MFE mbi vijimin e procesit. Ndërsa, analiza e kosto-përfitim do të publikohet më 29 gusht 2019 
në portalin e konsultimit publik. 

Znj. Anila Denaj, MFE, shton se projektligji do të ndiqet paralelisht në dy plane: i) edukim, jo vetëm 
nëpërmjet mediave sociale, por edhe nëpërmjet aktiviteteve/daljeve dhe vidoeve shpjeguese të cilat 
duhet të adresojnë pyetje të cilat biznesi mund të ketë ende—kjo nuk mund të bëhet ende pa 
ardhur fundi i shtatorit, ii) ndjekje për miratim në komisionet përkatëse.  
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Ministrja kërkoi mirëkuptimin e bizneseve se është e pamundur që të vijohet me shkeljen e ligjit. 
Nëse nga përvojat e vendeve të tjera janë dashur 10 vite për të rrokur fiskalizimin gjatë fazave të 
fillimit të tij, ndoshta në Shqipëri do të duhen më pak vite. Nga sugjerimet që do të mbërrijnë do 
të shikohet se si mund të vendosen afatet, por është e rëndësishme që kjo të jetë e suksesshme.  

Z. Artan Xhiani, Confindustria Albania, falenderoi për organizimin e kësaj tryeze dhe për mënyrën e 
përqasjes për marrjen e mendimit të biznesit. Komentet e plota të Confindustria-s mbi projekligjin 
janë paraqitur me shkrim pranë Sekretariatit të KI. Disa gjëra u prekën nga parafolesit.  

 Ajo që bie në sy është se ligji ka nevojë për shumë udhëzime të veçanta nga MFE apo dhe nga 
institucionet e tjera dhe ndërhyrjet në ligj përsëriten shpesh. Për shembull, në 49 nene që ka gjithsej 
ligji, në gati 30 nene të tij nevojiten udhëzime të veçanta. Kjo do të thotë që udhëzimet do të kenë 
një peshë të rëndësishme në zbatimin e këtij ligji, mungesa e të cilëve në momentin që flitet krijon 
shumë paqartësi. Do të ishte mirë që përpara se të përfundonte cikli i diskutimeve të ligjit të 
kishin dalë edhe udhëzimet. 

 Tjetër çështje janë edhe kostot që i ngarkohen biznesit dhe, duke parë edhe radhën se si 
paraqitet në ligj radha e zbatimit të këtij ligji, duke filluar nga segmenti B2C, kjo kategori e biznesit 
është më e papërgatitura, sepse ka kapacitetet më të vogla teknike dhe njerëzore. Paqartësitë janë 
gjithmonë kosto për biznesin. 

 Infrastuktura aktuale është e papërgatitur dhe e papërshtatshme për ta implementuar këtë në shkallë të 
gjerë. Ka ende zona që nuk mbulohen nga shërbime interneti. 

 Nevojitet të studiohet më mirë ligji dhe të shihet më mirë mënyra dhe koha e zbatimit. Koha në 
dispozicion deri në janar 2020, është e shkurtër mbase edhe për shkak të vështirësive 
teknologjike. Mbase kompanitë aktuale në Shqipëri që ofrojnë zgjidhje kompjuterike të tilla 
mund të kenë pengesa në drejtim të azhornimit të përshtatjes së programeve për të akomoduar 
këtë lloj kërkese. Dhe do të ishte mirë që, ashtu siç thotë dhe direktiva evropiane, fillimisht të 
fillojë me B2G, B2B dhe pastaj B2C.  

 Një tjetër shqetësim është që në ligj ka disa nene që gërshetohen me ligje të tjera, siç është ligji për  
TVSH dhe ligji për procedurat tatimore. Mbase duhet të studiohet më mirë gërshetimi midis 
këtyre ligjeve, sepse mund të sjellë ambiguitete apo trajtime të ndryshme që kërkojnë pastaj 
interpretime dhe ndërhyrje të veçanta, si p.sh. neni që trajton momentin e lëshimit të faturës 
tatimore apo neni mbi nivelin e limitit të arkës në fund të ditës së biznesit.  

 
Ministrja Anila Denaj, MFE, mënyra e të bërit biznes do të ndryshojë, kuptohet jo në mënyrë 
radikale, sepse gjërat nuk do të rrinë njësoj. Dhe i gjithë ky ndryshim nuk vjen për të ndryshuar 
modelin e biznesit, që nuk është pjesë e ministrisë; është për të organizuar më mirë raportin cash 
dhe non-cash, ky nuk është synim i ligjit por është deri diku derivat i tij. Për disa nga elementet qe 
u përmendën do të jepen sqarime brenda muajit nëntorit dhe para aprovimit në parlament. 

Z. Elton Haxhi, MFE, replikoi në lidhje me radhën e zbatimit. Radha e artikuluar në këtë mbledhje 
është e drejtë, por duhet të merret parasysh historiku i vendit. Shqipëria ka tashmë një historik të 
gjatë me kasat fiskale dhe në aspektin e përdorimit të kasës nuk ndryshon pothuajse asgjë, ndryshon 
vetëm teknologjia dhe informacioni që transmetohet por edukata e përdorimit të kasës fiskale është 
e konsoliduar tashmë. Prandaj, është arsyetuar e drejtë për të filluar me B2C, duke vijuar me B2G 
dhe në fund B2B. Fillohet me B2C edhe për vetë informalitetin që ka kjo pjesë e ekonomisë, për 
t’u adresuar sa më shpejt. Në lidhje me afatin që duhet të fillojë B2C, ky është një diskutim i cili 
vlen të vlerësohet dhe konsiderohet nga MFE.  

Znj. Jonida Lakuriqi, Vodafone Albania, vuri në dukje se ky projektligj është mjaft i mirëpritur pasi 
është në linjë me strategjinë dixhitale të Vodafone. Futja e faturës elektronike do të lehtësonte 
shumë kostot operacionale, por dhe do të lehtësonte komunikimin dhe do t’i jepte një dimension 
tjetër shumë inovator. Ndër të tjera: 
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- Dakordësi me parafolësit mbi problematikën e udhëzimeve të sakta, por edhe të intervenimit në disa 
neneve në ligj, të cilët herë pas here kanë paqartësi, ose, duke pasur një karakter të 
përgjithshëm, nuk arrijnë të adresojnë problematikat e industrive të veçanta, siç është rasti i 
telekomunikacionit, e cila është dhe një industri e rregulluar – subjekt i mbikëqyrjes nga 
autoritetet e tjera, siç është AKEP.  

- Duhet parë në qoftë se do të ketë ndonjë mbivendosje midis parashikimeve të këtij ligji, me ligje të 
tjera, përfshi dhe ligjin për TVSH-në.  

- Shumë e përshtatshme dhe e nevojshme, në kuadër të konsultimit të gjerë, edhe krijimin e një 
tavoline të rrumbullakët me operatorët e fushës së telekomunikacionit—vetë industritë kanë njohuri më 
të thella në lidhje me problematikat e përditshme. Vodafone Albania ka dhënë komentet dhe 
rekomandimet e saj nëpërmjet Dhomës Amerikane.   

- Dërgimi i faturave elektronike mund të bëhet jo vetëm nëpërmjet email-it por edhe nëpërmjet 
aplikacioneve celulare të cilët mundësojnë ruajtjen e faturave elektronike dhe gjenerimin e këtyre 
faturave, në formë të printueshme. Kjo do ta lehtësonte shumë komunikimin.  

- Një aspekt tjetër janë rrjetet retail, nëpërmjet të cilave operon edhe Vodafone Albania, që në 
pjesën më të madhe funksionojnë nëpërmjet modelit franchise. Neni 23/24 i ligjit ka një 
paqartësi në lidhje me faktin që, në momentin kur fatura dërgohet në formë elektronike, kushtëzohet 
që dhe pagesa të jetë në formë elektronike. Pjesa më e madhe e pajtimtarëve me kontratë preferojnë 
pagesa në dyqane, përkundrejt zgjedhjes së pagesave në banka, sepse penetrimi i dyqaneve 
është më i madh, oraret janë më të zgjatura dhe efiçenca në shërbim është shumë më e lartë. 
Gjithashtu, në konceptin e ligjit, agjentët futen në kategorinë e bankave dhe institucioneve 
financiare jo-bankare. Tepër e rëndësishme për ligjin të jepet një sqarim më i saktë.  

- Afati i implementimit të integrimit. Nga një kontakt i parë me kontraktorët të cilët merren me 
përditësimet dhe integrimet, afati është gati i pamundur—katër muaj deri në janar, për të bërë 
integrimin e plotë të këtyre sistemeve. Në rastin e Vodafone, sistemet janë të integruara 
plotësisht me sistemet e grupit, i cili është një grup ndërkombëtar, dhe kjo do të kërkonte një 
kohë edhe më të madhe. Këtë problematikë mund ta kenë edhe bizneset të cilat janë pjesë e 
grupeve ndërkombëtare në Shqipëri. 

Ministrja Anila Denaj, MFE, mbështeti propozimin (nga DPT) për ngritjen e një grupi teknik, i cili 
duhet të konsolidohet dy javët e ardhshme për të adresuar shqetësime më teknike dhe sektoriale, 
me synim që të merret parasysh i gjithë kontributi.  

Z. Elton Kuka, A.E.Distribution, u shpreh se bazuar nga eksperienca e një kompanie që merret me 
shitjen e pajisjeve fiskale, komentet e parafolësve janë të drejta: i) koha është relativisht e shkurtër 
dhe ka nevojë për më shumë konsultim, ii) të konsiderohen kostot për t’u përballuar nga bizneset. 
Iniciativa është e mirëpritur prej kohësh dhe se përpjekje janë bërë për t’iu përafruar sa më shumë 
sistemit të ri kroat. 

Znj. Diana Leka, KI, ngriti dy cështje si të rëndësishme për t’u konsideruar: i) A është administrata 
tatimore gati për të përballuar një reformë të tillë me afatet kohore dhe në nivelin profesional (në të gjitha analizat 
e kryera nga Sekretariati problemi del te cilësia dhe profesionalizmi i inspektorëve), ii) koha e shkurter 
ne pergatitjen e udhezimeve (qe kane detajet) dhe kapaciteti i biznesit(vecanerisht i vogel) për te zbatuar sic duhet   
udhëzimet që do të shoqërojnë ligjin. 

Znj. Laura Qorlaze, IFC, përgëzon për këtë inciativë të domosdoshme dhe parashtron dy sugjerime:  

1. Edukimin e të gjitha palëve (përdoruesve, inspektorëve tatimorë, administratës shtetërore). Konsultimi me 
biznesin por edhe sensibilizimi i publikut të gjerë duhet të zërë një pjesë të rëndësishme të 
punës në muajt në vijim, duke theksuar përse po vendoset ky sistem i ri dhe nevojën për të 
luftuar informalitetin; 
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2. Testimin e sistemit—një arsye tjetër e aplikimit me faza. Nëse diçka nuk shkon, kjo problematikë 
të jetë tek një grup më i vogël dhe më i menaxhueshëm në kohë, për ta bërë më të lehtë 
zbatimin në një shkallë më të gjerë. 

Ministrja Anila Denaj, MFE, u shpreh se kjo iniciativë synon uljen e inspektimeve në terren, 
problematike qe eshte diskutuar edhe ne mbledhjen e Keshillit te Investimeve(Janar2019) dhe 
nevojen per përmirësimin e punes së administratës publike bazuar në të dhëna faktike. MFE është 
duke punuar për një paketë të mirë trajnimesh, për te cilën qeveria mund të ketë nevojë për 
mbështetje nga partnerët ndërkombëtarë. Këshilli Investimeve është një forum ku mund të 
adresohen gjithmonë çështje, perfshire edhe ato kritike, për të mbështetur sa më shumë biznesin 
dhe ftoi pjesëmarrësit për të ngritur problematika të ndryshme në fushën e klimës së investimeve. 

IV. Mbylla e Mbledhjes 

Në përfundim të të gjitha komenteve, Ministrja Denaj falenderoi pjesëmarrësit dhe i ftoi në 
diskutimet e ardhshme të Këshillit të Investimeve. 

Mbledhja u konsiderua e mbyllur në orën 11:30. 
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Lista e pjesëmarrjes 

 

Përfaqësues të qeverisë 

1. Znj. Anila Denaj, Kryetare e Këshillit të Investimeve/Ministre e Financave dhe 
Ekonomisë 

2. Z. Eduard Shalsi, Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes 
3. Znj. Natasha Ahmetaj, Zëvendës Guvernatore e Bankës së Shqipërisë 
4. Z. Genc Çeli, Drejtor i Koordinimit, në mungesë të z. Sokol Nano, CEO 

 

Përfaqësues të biznesit 

1. Z. Rohan D’Souza, President, FIAA 
2. Znj. Ines Muçostepa, Kryetare e Unionit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë (UCCIAL) 
3. Z. Artan Xhiani, Ortak Themelues-Confindustria Albania, deleguar nga Presidenti i 

Confindustria Albania, z. Sergio Fontana  
4. Z. Ilir Trimi, CEO-AmCham, deleguar nga Presidenti i AmCham, z. Enio Jaço 
5. Z. Bledar Mankollari, CEO-DIHA, deleguar nga Presidentja e DIHA-s, znj. Stephanie 

Sieg-Farka, 
6. Z. Elton Kuka, Administrator, A.E.Distribution sh.p.k. 
7. Znj. Jonida Lakuriqi, Drejtuese e Sektorit Ligjor dhe Përpuethshmërisë, Vodafone Albania 

 

Partnerë ndërkombëtarë  

1. Z. Matteo Colangeli, Drejtor i Zyrës së BERZH-it në Shqipëri 
2. Z. Mario Mariani, Shefi i Bashkëpunimit, Delegacioni i BE-së në Shqipëri 
3. Znj. Laura Qorlaze, Përfaqësuese e Zyrës së IFC në Shqipëri 

 
 
Nuk morën pjesë: 

1. Z. Nikolin Jaka, Kryetar, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë 
2. Banka Botërore  

 

 


