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Ecuri pozitive në përmbushje të 
rekomandimeve të KI evidentuar

në Janar- Maj 2022

Në krahasim me fundvitin e 2021, gjatë periudhës Janar –Maj 2022 vërejmë:

✓ Rritje me 2.7% të rekomandimeve të plotësuara* nga 40.5% (vitin e kaluar) 
në 43.2 % në Mars 2022. Specifikisht janë plotësuar në një masë 100% tre 
rekomandime nga mbledhja mbi E-leje dhe 1 rekomandim nga mbledhja
mbi Promovimin e Investimeve në Agro përpunim.

✓ Rënie me 2.2 % e rekomandimeve të paplotësuara, nga 44.7- (vitin e 
kaluar) në 42.5 % aktualisht. Janë gjashtë rekomandime të paplotesuara
qe kanë kaluar ne statusin në proces dhe implementuar.

✓ Rënie të ulët me 0.4% të rekomandimeve në proces, nga 14.7 % (vitin e 
kaluar) në 14.3 % aktualisht. 

*Plotësisht (80-100%) ose pjesërisht (50-70%)
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Gjatë periudhës Janar - Maj 2022 evidentohet progres pozitiv
në 9 rekomandime: 

- 7 të zbatuara* 
- 2 në proces zbatimi. 

Nga tre temat e trajtuara gjatë viteve 2020-2021, janë pesë
rekomandime që kanë pasur ecuri positive, kryesisht në
mbledhjet mbi “Inovacionin në sipërmarrje”, 
‘Ndërkombëtarizimin e SMEve” dhe “Promovimin e 
Investimeve në Agropërpunim”.

Ndërsa nga temat më të hershme (2016/2018), ka pasur
progres në një rekomandim të mbledhjes mbi “Rimbursimin e 
TVSH” dhe 3 rekomandime nga mbledhja mbi “E-lejet”. 
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Përmirësime ligjore në drejtim të :

-Inovacionit në sipërmarrje

-Nxitjes së investimeve në agro-përpunim

Miratimi  i projektligjit "Për Mbrojtjen
dhe Zhvillimin e Start-up Inovative"

Në vijim të këtij procesi, është mjaft e 
rëndësishme të miratohet edhe
legjislacioni sekondar i lidhur më këtë
ligj

Ndryshime dhe harmonizim i ligjit nr. 
106/2016 “Për prodhimin biologjik, 
etiketimin e produkteve biologjike dhe
kontrollin e tyre”me dispozitat e 
Rregullores së BE 2018/848 “Për
prodhimin organik”

Miratimit të pjesës më të madhe të 
legjislacionit sekondar në lidhje me 
zbatimin e Ligjit Nr. 55/2020, datë
30.04.2020 "Për Shërbimet e Pagesave"-
miratuar gjatë Janar-Mars 2022 rreth 90% 
e akteve nënligjore.
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Përmirësim i mëtejshëm i fuksionaliteteve të platformës E-leje

Konfirmimi i përfundimit të ndryshimeve
ligjore të rekomanduara në vitin 2018 
referuar ligjit nr. 33/2012 “Për regjistrimin e 
pasurive të paluajtshme”që është shfuqizuar
tashmë dhe miratuar Ligji 111/2018 “Për
kadastrën”- Bazuar në ligjin nr.8402/1998 
“Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve
të Ndërtimit” (i ndryshuar) janë bërë
ndryshimet e fundit me Ligjin Nr. 120/2020 
dhe IKTK dhe KKTMK janë pjesë e 
institucioneve në sistemin e leje, si dhe çdo
intitucion tjetër

Trajnimi dhe kualifikimi i vazhdueshëm I 
burimeve njerëzore të cilat janë të 
përfshira direkt në proçedurat e miratimit
të lejeve të ndërtimit nëpërmjet
platformës e-Leje. Specifikisht vëmendje
i është kushtuar këtij procesi, nga
Drejtoria e NJQV-së, e cila është ngritur
pikërisht për asistencë e trajnim ndaj
NJQV-ve. 

Finalizimi i punës për përgatitjen e një
manuali të detajuar operacional, teknik dhe
ligjor në formën e një udhëzimi për të gjithë
përdoruesit, përfshirë Bashkitë dhe AIDA si
institucione të cilat promovojnë shërbimet
me një ndalesë të platformës tek investitorët
potencialë. 
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Thjeshtimi i mëtejshëm i proçedurave të rimbursimit të TVSH-së:

Që nga dt. 7 mars 2022 çdo kërkesë për rimbursimin
e TVSH-së bëhet vetëm online, përmes Platformës
Dixhitale të Rimbursimit të TVSH-së. Drejtoria e 
Pёrgjithshme e Tatimeve, vuri në dispozicion
udhëzuesin, që orienton tatimpaguesit hap pas hapi
për mënyrën sesi duhet të përdoret platforma online 
e rimbursimit. 



Rekomandimet e papërmbushura

Janë aktualisht 116 rekomandime të paplotësuara për të cilat gjatë këtij pese mujori, është kontaktuar me institucionet
përgjegjëse dhe jemi në pritje të komenteve dhe përgjigjeve të tyre formale.

Ndër institucionet që zënë peshën më të madhe në zbatim të rekomandimeve të papërmbushura janë:
✓ Ministria e Bujqësisë dhe Zhvilliit Rural – 12 rekomandime

✓ Ministria e Turizmit dhe Mjedisit – 14 rekomandime
✓ Agjencia Shtetërore e Kadastrës – 16 rekomandime

✓ Inspektoriati Qendror – 13 rekomandime
✓ Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve – 10 rekomandime


