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I. HYRJA  
 
Mbështetur në Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Mbi Organizimin dhe Funksionimin e 
Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Kontrolli i Lartë i Shtetit auditoi Drejtorinë e Përgjithshme të 
Tatimeve dhe Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, më poshtë e emërtuar DPT dhe MFE, në 
bazë të programit të auditimit të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit me 
shkresën nr. 298/1 prot, datë 02.03.2021, ndryshuar me shkresën nr. 298/4 prot., datë 
12.04.2021, “ Për zëvendësimin e z. B.D me znj. E.H, ndryshuar me shkresën nr. 298/5 prot., 
datë 16.04.2021 “Për ndryshimin e programit të auditimit” afati i auditimit ishte nga data 
16.04.2021 - deri më 05.05.2021, ndryshohet nga data 16.04.2021 deri më 05.05.2021,për 
periudhën e auditimit nga data 01.01.2019 - deri në 31.12.2020, “Auditim Tematik 
Përputhshmërie”. Ky auditim u krye nga grupi i auditimit me përbërje: 
1. G.K, Përgjegjës Grupi 
2. M.L, audituese 
3. E.K, auditues 
4. B.D, auditues 
 
Me shkresën nr.298/4 prot., datë12.04.2021 u ndryshua përbërja e grupit si në vijim: 
1. G.K, Përgjegjës Grupi, 
2. M.L, audituese 
3. E.G, auditues 
4. E.H, audituese, të cilët përgatitën këtë Raport Përfundimtar Auditimi. 
 
Në bazë të autorizimit nr. 298/8, datë 05.07.2021 u krye verifikimi “Mbi rolin e Ministrisë së 
Financave dhe Ekonomisë në procesin e ristrukturimit të Administratës Qëndrore Tatimore”. 
 
I.1 Titulli: Auditim Përputhshmërie në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe në 
Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë. 
 
I.2 Marrësi: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë. 
 
I.3 Objektivat dhe qëllimi:  
Kryerja e auditimit mbi përputhshmërinë e veprimtarisë së Drejtorisë së Përgjithshme të 
Tatimeve dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë me kuadrin ligjor në fuqi në lidhje me 
procedurat, kriteret e ndjekura gjatë procesit të ristrukturimit të ndodhura në Administratën 
Tatimore Qendrore si dhe çështje të tjera që lidhen me të. Vlerësimin dhe evidentimi objektiv, 
profesional e të pavarur të përputhjes së veprimeve procedurale, administrative me kriteret dhe 
kërkesat e legjislacionit në fuqi në lidhje me ndryshimet në strukturën e ATQ në periudhën nga 
01.01.2019 deri më 31.12.2020. 
 
I.4 Identifikimi i çështjes: 
Nisur nga eksperiencat e auditimeve të mëparshme në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, 
problematikave të konstatuara dhe çështjeve të vlerësuara me risk të lartë, auditimi u adresua 
në çështjet e mëposhtme:  
Ø Verifikimin e zbatimit të kompetencave të përgjithshme dhe të veçanta të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Tatimeve dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë në lidhje meprocedurat 
e ndjekura gjatë procesit të ristrukturimit të Administratës Tatimore Qendrore në referencë të 
Urdhrit nr.49, datë 27.02.2019, “Për disa ndryshime në Urdhrin nr.126, datë 02.08.2016 të 
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Kryeministrit "Për miratimin e strukturës organizative dhe numrit të përgjithshëm të personelit 
të Administratës Tatimore Qendrore". 
Ø Vlerësimin e funksionimit të Komisionit të Ristrukturimit në drejtim të zbatimit 
tëprocedurave të lirimit, lëvizjeve paralele dhe rekrutimit të punonjësve në 
AdministratënTatimore Qendrore. 
Ø Vlerësimin e ndjekjes së procedurave gyqësore dhe veprimtarisë së Komisionit 
tëPosaçëm në zbatueshmërinë e vendimeve gjyqësore të formës së prerë dhe statusi i tyre. 
 
I.5 Përgjegjësitë e strukturave drejtuese: 
Stafi drejtues është përgjegjës për kryerjen e aktiviteteve dhe funksioneve të strukturës në 
përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi, ndër të cilat përmenden: Ligjin nr. 
152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Ligji nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i 
ndryshuar; Ligjin nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”; 
Ligjin nr.7961, datë12.07.1995 “Kodi punës së Republikës së Shqipërisë ”, ndryshuar me 
Ligjin nr. 8085, datë 13.03.1996, me Ligjin nr.9125, datë 29.07.2003, ndryshuar me Ligjin nr. 
10 053, datë 29.12.2008; dhe aktet nënligjore në zbatim të tyre. 
 
I.6 Përgjegjësitë e audituesve: 
Objektivat e punës sonë lidhen me garantimin e sigurisë së arsyeshme dhe dhënien e opinionit 
nëse aktiviteti i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve sipas drejtimeve të audituara është 
kryer në përputhshmëri me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi. Siguria e arsyeshme është një 
nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i kryer në përputhje me standardet mundëson 
identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që mund të ekzistojë.  
Përveç standardeve të ISSAI, ne gjithashtu aplikojmë edhe gjykimin dhe skepticizmin tonë 
profesional në punën audituese.  
Gjithashtu ne: Identifikojmë dhe përpunojmë riskun e anomalive materiale, për shkak të 
gabimeve apo mashtrimeve, planifikojmë dhe kryejmë procedura auditimi sipas risqeve të 
identifikuara, dhe grumbullojmë evidencë të mjaftueshme e të përshtatshme për formulimin e 
opinionit tonë. Risku që vjen nga mos identifikimi i këtyre anomalive për shkak të 
mashtrimeve, është më i lartë se ai i gabimeve, sepse mashtrimi mund të përfshijë falsifikime, 
fshirje të qëllimshme, keqinterpretime, apo edhe mungesë të qëllimshme të kontrollit të 
brendshëm.  
Gjithashtu, ne u mundësojmë drejtuesve një deklaratë ne lidhje me kërkesat etike të pavarësisë 
sipas të cilave ne kemi kryer punën tonë audituese, dhe komunikojmë me ta në rastet kur 
ekziston konflikt interesi apo çështje të tjera lidhur me etikën.  
Ne identifikojmë çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin e përputhshmërisë dhe i 
përshkruajmë ato në raportet e auditimit, me përjashtim të rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon 
vënien në dispozicion të tyre për publikun ose në raste të rralla kur vetë ne vendosim që këto 
çështje nuk duhet të përfshihen në raport për shkak të pasojave negative që publikimi i tyre 
mund të sjellë në publikun e gjerë. 
 
I.7 Kriteret e vlerësimit 
-Ligji nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar; 
-Ligji nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”; 
-Ligji nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi punës së Republikës së Shqipërisë ”, ndryshuar me 
Ligjin nr. 8085, datë 13.03.1996, me Ligjin nr. 9125, datë 29.07.2003, ndryshuar me Ligjin nr. 
10053, datë 29.12.2008; 
-VKM nr. 124, datë 17.02.2016 “Për pezullimin dhe lirimin nga shërbimi civil”; 
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-VKM nr. 125, datë 17.2.2016, “Për transferimin e përkohshëm dhe të përhershëm të 
nëpunësve civilë”; 
-VKM nr. 142, datë 12.3.2014 “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në 
institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”;  
-VKM nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të 
mesme drejtuese”;  
-VKM nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe 
emërimin në kategorinë ekzekutive”; 
-Urdhëri nr. 5151, datë 28.10.2015 “Për zbatimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë 
nga institucionet e administratës shtetërore, të përfshira në fushën e zbatimit të ligjit për 
shërbimin civil”; 
-Shkresa nr. 931 prot., datë 17.01.2020 dërguar për mendim Ministrisë së Financave dhe 
Ekonomisë, Draft-Struktura organizative, Draft-Organigrama dhe Relacioni shoqërues, nga 
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. 
-Urdhëri nr. 33, datë 12.02.2020 i Kryeministrit "Për miratimin e strukturës organizative dhe të 
numrit të përgjithshëm të personelit të Administratës Tatimore Qendrore", ky numër është 
reduktuar në 1450, pra një reduktim prej 62 punojësish. 
-Urdhri nr. 49, datë 27.02.2019 të Kryeministrit "Për disa ndryshime në Urdhrin nr. 126, datë 
02.08.2016 të Kryeministrit "Përmiratimin e strukturës organizative dhe të numrit të përsonelit 
të Administratës Tatimore Qendrore"  
-Urdhri nr. 86, datë 03.05.2019 të Kryeministrit “Për disa ndryshime nëUrdhrin nr. 126, datë 
02.08.2016 të Kryeministrit Për miratimin e strukturës organizative dhetë numrit të 
përgjithshëm të personelit të Adminıstrates Tatimore Qëndrore” të ndryshuar. 
-Udhëzimi nr. 1 i DAP, datë 31.05.2017 “Për hartimin e përshkrimit të pozicioneve të punës në 
shërbimin civil”. 
-Udhëzimi nr. 1 i DAP, datë 01.03.2016 “Për krijimin, funksionimin dhe kompetencat e 
Komisionit të Ristrukturimit për shkak të mbylljes apo ristrukturimit”, i ndryshuar; 
-Udhëzimi nr. 2 i DAP, datë 27.03.2015 “Për procesin e plotësimit të vendeve të lira 
nëshërbimin civil nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për kategorinë e 
mesme dhe të ulët drejtuese dhe pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive 
nëpërmjet konkurrimit të hapur.” 
-Akte të tjera ligjore dhe nënligjore sipas shqyrtimit të rasteve specifike. 
 
I.8 Standardet e auditimit: 
Auditimi u bazua në: 
-Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë 
të Shtetit”, Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë, Rregulloren “Për Procedurat e 
Auditimit” miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 107, datë 08.09.2017, i 
ndryshuar referenca të tjera ligjore dhe në kërkesat e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit 
si: 
-Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë. 
 
I.9 Metodat e auditimit: 
Metodat dhe teknikat e kontrollit me bazë risku të përdorura nga audituesit gjatë auditimit 
konkluduan në metodologjinë e aplikuar gjatë planifikimit në auditimin e të dhënave të 
siguruara nga vetë subjekti. Objektivi i audituesve ishte identifikimi dhe vlerësimi i risqeve e 
anomalive materiale për periudhën objekt auditimi nga 01.01.2019 deri më 31.12.2020, në 
lidhje me çështje si: kompetencat dhe procedurat e Ristrukturimit, rekrutimit, lirimit nga 
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detyra, zbatimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë për punonjësit, plotësimi i vendeve 
vakante, apo përmirësime ligjore të nevojshme, etj.  
 
I.10 Dokumentimi i auditimit: 
Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit i mjaftueshëm për të mundësuar dhe 
kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit të kryera në përputhje me 
standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore, rezultatet e këtyre 
procedurave dhe evidencat e marra të auditimit, si dhe çështje të rëndësishme, që dolën gjatë 
auditimit, përfundimet e arritura në drejtim të tyre dhe gjykimet e rëndësishme profesionale të 
bëra në arritjen e këtyre konkluzioneve. Ky dokumentacion u konsiderua i përshtatshëm dhe i 
rëndësishëm për të konfirmuar dhe mbështetur opinionet dhe raportin e audituesve dhe shërbeu 
si një burim informacioni për përgatitjen e tyre. Në përfundim të auditimit në terren mbi bazën 
e të dhënave të grumbulluara, akt-konstatimeve dhe observacioneve të paraqitura për këto akte 
u përgatit dhe u dërgua në subjekt ky Raport Përfundimtar i Auditimit. 
 
II TRAJTIMI 
 
II.1. Informacion i përgjithshëm mbi subjektet nën auditim: 
 
DPT drejtohet nga Drejtori i Përgjithshëm cili ka në varësi të tij dy Zëvëndësdrejtorët e 
Përgjithshëm, të cilët sigurojnë mbështetjen në kryerjen e detyrës duke bashkërenduar punën, 
me qëllim realizimin e objektivave të programuara nga Qeveria, duke mbikqyrur menaxhimin 
e funksioneve të veçanta në Drejtoritë Rajonale Tatimore.  
 
Përgjegjësitë dhe funksionet e DPT pasqyrohen qartë në Udhëzimin e Ministrit të Financave 
dhe Ekonomisë nr.24, datë 02.09.2008, përkatësisht pika 14.2 “Administrimi Tatimor”, ndërsa 
detyrat përkatëse sipas funksioneve në DPT përcaktohen në Rregulloren  “Për funksionimin”, 
miratuar së fundi me Urdhrin e Ministrit të Financave nr.19, datë 22.02.2017, e cila është në 
fuqi deri më datë 12.08.2020 kur është miratuar me Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 193 
datë 12.08.2020, “Rregullore e Funksionimit të Adminstratës Tatimore Qendrore”. Drejtoria e 
Përgjithshme e Tatimeve, pjesë e Administratës Tatimore Qendrore, është në varësi të 
Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. 
 
Funksionet kryesore të punës të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve tëevidentuara që kanë 
lidhje me drejtimet e audituara janë si më poshtë:   
-Evidenton nevojat për ndryshime dhe paraqet propozimet përkatëse në Ministrinë e 
Financave, lidhur me ndryshimet në ligjet tatimore, në aktet nën-ligjore të nxjerra në zbatim të 
tyre, në procedurat tatimore dhe gjithë elementët e tjerë që kanë të bëjnë me administrimin e 
tatimeve.   
-Siguron shpërndarje të drejtë të burimeve njerëzore në çdo Drejtori Rajonale Tatimore.  
-Zbaton një politikë rekrutimi të punonjësve tatimore në zbatim me Ligjin nr. 9920, datë 
19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në RSH”, i ndryshuar, Ligjin nr. 152, datë 30.05.2013 
“Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Ligjin nr. 7691, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në 
Republikën e Shqiperisë”, i ndryshuar, si dhe akteve nënligjore në zbatim të tyre, në përputhje 
me strukturat e miratuara.  
-Përgatit, miraton dhe kontrollon zbatimin e Kodit të Etikës për punonjësit e administratës 
tatimore, në përputhje me rregullat e etikës së administratës publike.  
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-Përgatit, miraton dhe kontrollon zbatimin e Rregullores së Brendshme të Administratës 
Tatimore Qendrore për parandalimin e konfliktit të interesit të nëpunësit të Administratës 
Tatimore qëndrore. 
 
Funksionet kryesore të punës të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë tëevidentuara që kanë 
lidhje me drejtimet e audituara janë si më poshtë:   
Referuar VKM nr. 893, datë 17.12.2014, pika 31 “Për miratimin e rregullave të organizimit 
dhe të funksionimit të kabineteve ndihmëse, të organizimit të brendshëm të institucioneve të 
administratës shtetërore, si dhe për procedurat e hollësishme për përgatitjen, propozimin, 
konsultimin dhe miratimin e organizimit të brendshëm”, ndërtimi i strukturës dhe organikës së 
institucioneve të administratës shtetërore përgatitet për Kryeministrin nga Departamenti i 
Administratës Publike, në bazë të propozimit të marrë nga ministri propozues. Në rastet kur, 
mbështetur në një ligj të veçantë, struktura organizative miratohet nga një organ tjetër, merret 
në mënyrë të detyrueshme mendimi i Departamentit të Administratës Publike dhe i Ministrisë 
së Financave.  
Në rastin e administratës tatimore, struktura organizative dhe numri i përgjithshëm i personelit 
të cilit miratohen nga Kryeministri, referuar nenit 16 të Ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për 
Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, nevojitet të merret në mënyrë të 
detyrueshme mendimi i Departamentit të Administratës Publike dhe i Ministrisë së Financave. 
Departamenti i Administratës Publike, përpara dërgimit të propozimit të Kryeministri, merr 
mendimin e Ministrisë së Financave për kostot financiare të propozimit përkatës, në rastet kur 
ndryshimi i strukturës shoqërohet me efekte financiare shtesë mbi buxhetin e miratuar, kur 
efektet shtesë mbulohen nga fondet e lira në dispozicion të institucionit apo në rastet kur 
shoqërohet me reduktim të fondeve buxhetore.  
 
II.2 Përshkrim i auditimit: 
Në përputhje me programin e auditimit të miratuar me nr. 298/1 prot., datë 02.03.2021,  
ndryshuar me nr. 298/4, datë 12.04.2021, KLSH ka kryer një auditim përputhshmërie në 
Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë. Objekt i 
këtij angazhimi është auditimi i përputhshmërisë veprimtarisë së subjektit me kuadrin 
rregullator ne fuqi, në lidhje mbi procedurat, kriteret e ndjekura gjatë procesit të ristrukturimit 
të ndodhur në Administratën Tatimore Qendrore, vlerësimi i ndjekjes së procedurave gjyqësore 
si dhe çështje të tjera që lidhen me të”, përgjatë vitit 2019-2020. 

Qëllimi i auditimit ka qenë vlerësimi objektiv, profesional e i pavarur i përputhjes së 
veprimeve procedurale dhe administrative me kriteret dhe kërkesat e legjislacionit në fuqi, 
vlerësimi dhe evidentimi i shkeljeve të parimeve të ligjshmërisë, dhënia e konkluzioneve, 
hartimi i raportit të auditimit mbi bazën e vlerësimeve të gjetjeve dhe dhënia e rekomandimeve 
për përmirësime mbështetur mbi evidenca të besueshme, të mjaftueshme dhe përkatëse. 
Fushëveprimi i auditimit ka qenë auditimi procesi i ristrukturimit dhe vlerësimi i ndjekjes së 
procedurave gjyqësore,sipas drejtimeve të përcaktuara në programin e auditimit si dhe 
çështjeve të tjera të cilat Kontrolli i Lartë i Shtetit i gjykon të rëndësishme për tu bërë publike.  
 
 
II.3. Përshkrim i rezultateve sipas drejtimeve të auditimit: 
 
II.3.1Verifikimin e zbatimit të kompetencave të përgjithshme dhe të veçanta të Drejtorisë 
së Përgjithshme të Tatimeve dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë në lidhje 
meprocedurat e ndjekura gjatë procesit të ristrukturimit të Administratës Tatimore 
Qendrorenë referencë të Urdhrit nr. 49, datë 27.02.2019, “Për disandryshime në Urdhrin 
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nr. 126, datë 02.08.2016 të Kryeministrit "Pēr miratimin e strukturës organizative dhe 
numrit të përgjithshëm të personelit të Administratës Tatimore Qëndrore". 
 
Në vijim të auditimit të kryer në bazë të programit nr. 289/1 prot., datë 02.03.2021 dhe 
autorizimit nr. 298/8, datë 05.07.2021 “Mbi rolin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë në 
proçesin e ristrukturimit të Administratës Qëndrore Tatimore, konstatohet se: 
 
Referuar VKM nr. 893, datë 17.12.2014, pika 31 “Për miratimin e rregullave të organizimit 
dhe të funksionimit të kabineteve ndihmëse, të organizimit të brendshëm të institucioneve të 
administratës shtetërore, si dhe për procedurat e hollësishme për përgatitjen, propozimin, 
konsultimin dhe miratimin e organizimit të brendshëm”, ndërtimi i strukturës dhe organikës së 
institucioneve të administratës shtetërore përgatitet për Kryeministrin nga Departamenti i 
Administratës Publike, në bazë të propozimit të marrë nga ministri propozues. Në rastet kur, 
mbështetur në një ligj të veçantë, struktura organizative miratohet nga një organ tjetër, merret 
në mënyrë të detyrueshme mendimi i Departamentit të Administratës Publike dhe i Ministrisë 
së Financave.  
Në rastin e administratës tatimore, struktura organizative dhe numri i përgjithshëm i personelit 
të cilit miratohen nga Kryeministri, referuar nenit 16 të Ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për 
Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, nevojitet të merret në mënyrë të 
detyrueshme mendimi i Departamentit të Administratës Publike dhe i Ministrisë së Financave. 
Departamenti i Administratës Publike, përpara dërgimit të propozimit të Kryeministri, merr 
mendimin e Ministrisë së Financave për kostot financiare të propozimit përkatës, në rastet kur 
ndryshimi i strukturës shoqërohet me efekte financiare shtesë mbi buxhetin e miratuar, kur 
efektet shtesë mbulohen nga fondet e lira në dispozicion të institucionit apo në rastet kur 
shoqërohet me reduktim të fondeve buxhetore.  
 
Pika 33 e VKM nr. 893, datë 17.12.2014, parashikon se: Institucioni, i cili propozon 
ndryshimin e strukturës, dërgon në Departamentin e Administratës Publike të dhënat e 
mëposhtme:  
a) Arsyet e hollësishme të nevojës për ndryshime;  
b) Mendim për efektet financiare të ndryshimeve të kërkuara;  
c) Përshkrimet e punës dhe kërkesat specifike për çdo pozicion pune të ri, të krijuar apo të 
prekur nga propozimi;  
ç) Analizën sasiore për burimet e nevojshme për kryerjen e funksioneve të caktuara; 
d) Një raport për pasojat që mund të ketë ristrukturimi mbi nëpunësit e institucionit dhe 
shpenzimet e personelit, si dhe një parashikim për sistemimin e nëpunësve, pozicionet e të 
cilëve preken, si pasojë e ristrukturimit. 
 
Pika 36 e VKM nr. 893, datë 17.12.2014, parashikon se Departamenti i Administratës Publike i 
paraqet Kryeministrit projekt-urdhrin për miratimin e strukturës dhe të organikës së 
institucionit, të shoqëruar me relacionin përkatës, ku përcaktohen shkaqet dhe arsyet që kanë 
çuar në ndryshim dhe objektivat që parashikohen të arrihen. 
 
Në mënyrë të përmbledhur, në tabelën e mëposhtme po paraqesim informacion mbi 3 
ristrukturimet e ndodhura në Administratën Tatimore Qëndrore, përgjatë periudhës 2019-2020: 
Ristrukturimet Datat Qëllimi 

Ristrukturimi 1 17.02.2019 Në zbatim të VKM nr. 673, datë 22.11.2017, për 
riorganizimin e AKSHI-it etj. 

Ristrukturimi 2 03.05.2019 Përmirësimi i aspektit funksional dhe procedurial të saj, 
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përshtatur me kontekstin aktual ligjor të sistemit tatimor, në 
zbatim edhe të rekomandimeve të FMN-së, KLSH-së e të 
tjerë. 

Ristrukturimi 3 12.02.2020 

Përmirësimi i aspektit funksional dhe proçedurial të ATQ, 
përshtatur me kontestin aktual dhe ligjor të sistemit tatimor. 
Gjithashtu përmenden rekomandimet e FMN-së dhe 
implementimi i projektit të fiskalizimit. (ligji nr. 87/2019, 
datë 18.12.2019) 

 
Ristrukturimi 1 
 
Në bazë të dokumentacionit të vënë në dispozicion grupit të auditimit, konstatohet se: 
 
Z. XH.C, me detyrë Zv. Drejtori i Përgjithshëm i DPT (në mungesë dhe me urdhër të znj. V.V 
Drejtorit i Përgjithshëm të Tatimeve) me shkresën nr. 20337/4 prot., datë 09.11.2018 i ka 
dërguar MFE-s, (për dijeni DAP), Draft-Organigramën e ATQ me ndryshimet përkatëse dhe 
Relacionin shoqërues. 
Ky relacioni përdor si argument për ndryshim strukture VKM-n nr. 673, datë 22.11.2017 “Për 
riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit", VKM nr. 208, datë 
20.04.2018 "Për rishpërndarjen e numrit të punonjësve organik në njësitë e qeverisjes 
qëndrore për vitin 2018", dhe zbatimin e shkresës nr. 14036/2 prot., datë 30.07.2018, të MFE 
"Mbi rivlerësimin e strukturave të TIK". 
Me shkresën nr.20337/6 prot. datë 17.12.2018, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (këtu e në 
vijim DPT) i ka dërguar MFE-së, Draft Strukturën Organizative të ndryshuar, Draft-
Organigramën të ndryshuar, Draft-Ndryshimin e Drejtorisë/Sektorit të Analizës dhe 
Kontabilitetit në DRT, duke cituar se emërtesa e Drejtorive/Sektorëve të Analizës dhe IT, në 
Drejtoritë Rajonale Tatimore, ndryshon në Drejtoria/Sektori i Analizës dhe Kontabilitetit, duke 
propozuar drejtori me vetëm një sektor në përbërje. Kërkesa e shkresës nr.20337/6 prot. datë 
17.12.2018 e përcjellë nga MFE në DAP, për propozim, pa asnjë mendim, është refuzuar sepse 
modeli i propozuar nga MFE ka qënë krijimi i një drejtorie me përbërje një sektor. Nga ana e 
DAP, argumentohet se një drejtori duhet të ketë të paktën dy sektorë ose të paktën pesë 
punonjës, kusht që modeli i propozuar nuk e përmbushte. 
Me shkresën nr. 22539 prot., datë24.12.2018, Ministria e Financave dhe Ekonomisë i ka 
dërguar Departamentit të Administratës Publike propozimin për një ndryshim të Urdhrit nr. 
126, datë 02.08.2018 “Për miratimin e strukturës organizative dhe numrit të personelit të 
ATQ”, të Kryeministrit, duke i bashkëngjitur projekt-urdhrin për ndryshimin e strukturës 
organizative të ATQ dhe relacionin me arsyet e nevojës për këtë ndryshim.  
 
Konstatohet se: 
Së pari, nga shqyrtimi i dokumentacionit rezultoi se, MFE, në këtë shkresë i referohet një akti 
të shfuqizuar, konkretisht VKM nr. 474, datë 16.06.2011 "Për përcaktimin e standardeve e të 
procedurës që duhet të ndiqet gjatë hartimit dhe miratimit të strukturave organizative të 
institucioneve të administratës publike", e shfuqizuar me VKM nr. 893, date 17.12.2014 “Për 
miratimin e rregullave të organizimit dhe të funksionimit të kabineteve ndihmëse, të 
organizimit të brendshëm të institucioneve të administratës shtetërore, si dhe për procedurat e 
hollësishme për përgatitjen, propozimin, konsultimin dhe miratimin e organizimit të 
brendshëm”.  
Së dyti, MFE është shprehur mbi qëllimin e ndryshimit të strukturës, përmirësimi i aspektit 
funksional dhe procedurial të ATQ dhe bashkëpunimi institucional me Institucionet Publike të 
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tjera, përshtatur me kontestin ligjor të sistemit tatimor. Në zbatim të VKM-së nr. 673, datë 
22.11.2017, “Për riorganizimin e AKSHI-t”, VKM-së nr. 208, datë 20.04.2018, “Për 
rishpërndarjen e numrit të punonjësve organik në njësitë e qeverisjes qendrore për vitin 
2018”, Drejtoria TIK, Sektorët e IT, Pajisjeve Fiskale dhe Statistikës, suprimohen dhe kalojnë 
në përbërje të AKSHI-t), konstatohet se në relacionin që shoqëron shkresën nr. 22539 prot., 
datë 24.12.2018 mungon mendimi i MFE. 
Së treti, referuar shkresës nr. 22539 prot., datë 24.12.2018, shoqëruar me relacionin përkatës 
thuhet se: ky ndryshim do të ketë efekte shtesë në buxhetin e shtetit. Struktura aktuale e 
Administratës Tatimore Qëndrore ishte e përbërë nga 1569 punonjës (1165 janë pozicione 
nëpunësit civil dhe 404 punonjës me kod pune) dhe bëhet 1512 punonjës, ose 57 më pak (nga 
struktura IT) se në strukturën e mëparshme, pa argumentuar pse ka shtesë në kosto kur në 
fakt numri i punonjësve reduktohet.  
Së katërti, konstatohet se në relacionin bashkëlidhur nuk referohen: 
-Përshkrimet e qarta të punës dhe kërkesat specifike për çdo pozicion pune të ri, të krijuar apo 
të prekur nga propozimi. 
-Analiza sasiore për burimet e nevojshme për kryerjen e funksioneve të caktuara; 
-Një raport për pasojat që mund të ketë ristrukturimi mbi nëpunësit e institucionit dhe 
shpenzimet e personelit, si dhe një parashikim për sistemimin e nëpunësve, pozicionet e të 
cilëve preken, si pasojë e ristrukturimit. 
Pra, sa më sipër rezulton se MFE, nuk ka respektuar plotësisht praktikën që shoqëron shkresën 
sipas VKM nr. 893, datë 17.12.2014, dërguar për mendim DAP. 
Me shkresën nr. 22539/2prot., datë 31.12.2018, MFE, i ka dërguar DAP, projektin për 
ndryshimin e strukturës organizative të ATQ dhe relacionin kërkesë e cila është marrë në 
konsideratë nga DAP pasi janë reflektuar sugjerimet e dërguara. 
Me shkresën nr. 22539/4 prot,, datë 31.12.2018, MFE i ka propozuar Kryeministrit për 
miratimin e strukturës organizative dhe numrit të personelit të ATQ, duke cituar se ky 
ndryshim, nuk ndikon në fondin e pagave dhe sigurimeve, të ATQ, miratuar nga Ministria e 
Financave dhe Ekonomisë, pavarësisht se shkresa nr. 22539 prot., datë 24.12.2018, citonte: ky 
ndryshim do të ketë efekte shtesë në buxhetin e shtetit. 
Nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, me shkresën 
nr.931 prot., datë 17.01.2019 i është dërguar për mendim Ministrisë së Financave dhe 
Ekonomisë, Draft-Struktura organizative, Draft-Organigrama dhe Relacioni shoqërues.” 
Me shkresën nr. 22539/6 prot., datë 05.02.2019, MFE ka dërguar në Kryeministri për miratim, 
projekt urdhrin për ndryshimin e strukturës organizative të ATQ dhe në përgjigje të shkresës së 
tyre nr.3/1 prot., datë 25.01.2019 duhet të reflektohen zëvendësimi i lidhjeve bashkëlidhur 
urdhrit nr. 126, datë 02.08.2016, të Kryeministrit dhe duhet të shoqërohet me praktikën 
propozuese të projekt-urdhrit edhe me mendimin e DAP. 
Nga ana tjetër, me shkresën nr. 931/1 prot., datë 17.02.2019 është propozuar nga Drejtoria e 
Përgjithshme e Tatimeve, miratimi i organigramës së Administratës Tatimore Qendrore. 
 
Me urdhrin nr. 49, datë 27.02.2019 i Kryeministrit “Për disa ndryshime në urdhrin nr. 126, datë 
02.08.2016 të Kryeministrit “Për miratimin e strukturës organizative dhe numrit të personelit të 
ATQ”, është miratuar struktura dhe në pikën 2 të këtij urdhri, përcaktohet numri i përgjithshëm 
i personelit të ATQ, ndryshohet dhe bëhet, gjithsej 1512 veta. 
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Ristrukturimi II 
 
Me shkresën nr. 8422 prot., datë 24.04.2019, nënshkruar nga Drejtori i Përgjithshëm i DPT, i 
ka propozuar MFE për ndryshimin e strukturës së Administratës Tatimore Qendrore, 
bashkëlidhur dhe dokumentacionin shoqëruese mbi; 
- Draft-strukturën organizative 
- Draft-organigramën 
- Relacionin mbi draft-ndryshimin e strukturës së ATQ, në DPT dhe për çdo DRT. 

 
Bashkëlidhur ka dërguar: Draft – strukturën organizative, të ndryshuar;  Draft-Organigrama, të 
ndryshuar; Relacionin mbi draft – ndryshimin e strukturës së ATQ, në DPT dhe çdo DRT, 
sipas lidhjeve 1 (1/1 – 1/4).  
Ky relacioni ka përdorur si argument për ndryshim strukture kryesisht rekomandimet e KLSH-
së përgjatë auditimeve të ndryshme dhe rekomandimet e FMN-së, përgjatë asistencës së ofruar 
administratës tatimore, duke vlerësuar të domosdoshme se duhet të ketë një shpërndarje të 
ndryshme të burimeve njerëzore për kryerjen e disa funksioneve bazë kryesisht në kuadër të 
verifikimit dhe monitorimit të territorit ku ushtrojnë aktivitetet tatimpaguesit. 
 
Për këtë është pregatitur “Memo”, nga Drejtoria e Analizës dhe Programimit Buxhetor në 
MFE, duke u shprehur parimisht dakort për sa kohë që ndryshimet e propozuara janë brenda 
numrit total prej 1512 punonjësish dhe kostos financiare të miratuar për këta punonjës për vitin 
2019 dërguar për propozim në DAP me shkresë nr. 8422/1 prot., datë 24.04.2019.  
Sipas MFE, efektet financiare vjetore nga ndryshimi i propozuar, do të përballohen brenda 
numrit dhe fondeve përkatëse, të miratura për DPT. 
 
Nga shqyrtimi i kësaj proçedure, bazuar në pikat 1 dhe 2 të nenit 16, të ligjit nr. 9920, datë 
19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, përcaktohet se: 
• Struktura organizative dhe numri i përgjithshëm i personelit të administratës tatimore 
qendrore miratohen nga Kryeministri, me propozimin e Ministrit të Financave; 
• Organigrama e administratës tatimore qëndrore miratohet nga Ministri i Financave, 
me propozimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve. 

 
Në propozimin e paraqitur, përsa i përket formatimit, këto dy pika nuk janë respektuar, për 
arsye  se projekt-urdhri i përgatitur për t’u miratuar nga Kryeministri duhet të përmbajë: 
-Projekt-strukturën (skemat hierarkike organizative vertikale dhe horizontale) të të gjitha 
njësive përbërëse të administratës tatimore); 
-Numrin e përgjithshëm të personelit të ATQ. 
 
Me shkresën nr. 2386/1 prot., datë 30.04.2019 me shkresën e DAP dërguar MFE argumentohet si 
në vijim: Në Drejtorinë e Tatimpaguesve të Mëdhenj, Drejtoria e Analizës me 4 punonjës gjithsej, 
është konceptuar e organizuar si një drejtori me një sektor; po kështu, në Drejtorinë Rajonale 
Tatimore Tiranë, riorganizimi i Drejtorisë së Analizës në një drejtori me një sektor, gjë që në 
kuptimin e përbërjes së një strukture nuk e justifikon një hierarki të tillë, duke mosrespektuar 
standardet sasiore të përcaktuara në pikën nr. 23 të VKM nr. 893, datë 17.12.2014. 
 
Gjithashtu, riorganizimi në Drejtorinë e Analizës në një drejtori me një sektor, në DRT Tiranë, 
nuk respektohen standardet e sipërcituara, si dhe struktura organizative e Drejtorisë së 
Tatimpaguesve Gjirokastër, e për rrjedhojë DAP ka kthyer propozimin, me arsyetimin e 
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rishikimit të praktikës në terma të reflektimit, dërguar me shkresë nr. 2386/1 prot., datë 
30.04.2019. 
 
Me shkresë nr. 3793/4 prot., datë 03.05.2019 MFE, i propozon DAP, draft strukturën e 
rishikuar të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe në përgjigje të kësaj shkrese nr. 2495/1 
prot., datë 03.05.2019, DAP shprehet dakort, pasi janë reflektuar sugjerimet e bëra me 
shkresën nr. 2386/1 prot., datë 30.04.2019. 
 
Referuar relacionit bashkëlidhur kësaj shkrese, qëllimi që synohet të arrihet është si rrjedhojë e 
analizave vjetore të kryera, në bazë të rekomandimeve të KLSH-së përgjatë auditimeve të 
ndryshme dhe rekomandimeve të FMN-së, është vlerësuar të ketë një shpërndarje të ndryshme 
të burimeve njerëzore për kryerjen e disa funksioneve bazë, përshtatur me kontekstin aktual 
dhe ligjor të sistemit tatimor. Ndryshimet strukturore propozohen të bëhen kryesisht në : 
Drejtorinë e Hetimit Tatimor në DHT, në tre rajone (Rajoni Qendror, Rajoni Verior, 
Rajoni Jugor). Në DTM, tek Drejtoria e Kontrollit Tatimor, shtohet Sektori i Analizës së 
Riskut me 4 inspektorë. Struktura aktuale e administratës tatimore qendrore është e përbërë 
nga 1512 punonjës, pra pa ndryshim në numrin total të punonjësve. Ky ristrukturim synon 
të mos ketë efekte shtesë në buxhetin e shtetit. 
 
Me shkresën nr. 3793/6 prot., datë 03.05.2019, MFE, ka dërguar për miratim në Kryeministri, 
draft strukturën e rishikuar të DPT, protokolluar nga Sekretari i Përgjithshëm me nr. 2465/1 prot., 
datë 07.05.2019. 
 
Me shkresën nr. 9244 prot., datë 07.05.2019, DPT, i dërgon për miratim MFE-së, 
Organigramën e Administratës Tatimore Qendrore, në zbatim të urdhrit nr. 86, datë 03.05.2019 
për disa shtesa dhe ndyshime në Urdhrin nr. 126, datë 02.08.2016 të Kryeministrit, e cila është 
miratuar me Urdhrin Nr. 171, datë 13.05.2019 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, 
bashkëlidhur organigrama, kategoria e pagës dhe numri punonjësve. Në relacionin që shoqëron 
këtë shkresë mungon, lidhja e përshkrimeve të punës dhe analiza mbi kategorinë e pagave. 
 
Ristrukturimi III 
 
Nga auditimi u konstatua se nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të DPT, me shkresën nr. 931 
prot., datë 17.01.2020 i është dërguar për mendim Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, 
Draft-Struktura organizative, Draft-Organigrama dhe Relacioni shoqërues. 
 
Me shkresën nr. 1181/1 prot., datë 20.01.2020, MFE, i dërgon për miratim projekt strukturën e 
Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, bashkë me relacionin shoqërues të saj, ku preken disa 
Drejtori, të cilat propozohen të kryhen sepse lidhen drejtpërdrejt ose tërthorazi me Projektin e 
Fiskalizimit dhe ndryshimet e tjera në strukturë në kuadër të përmirësimit funksional dhe 
rekomandimeve të lëna nga FMN. 
Në këtë propozim konstatohen ndryshime në kategorinë e pagave, duke ndryshuar në disa prej 
tyre edhe varësia. Konstatohet se struktura e propozuar është hartuar nga grupi i punës i 
përbërë nga përfaqësues të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe bazohet në eksperiencën 
e funksionimit të institucionit dhe analizës së detajuar të ngarkesës në punë, duke propozuar që 
institucioni të organizohet, në nivel qendror dhe rajonal dhe të ketë një numër total punonjësish 
prej 1448, nga 1512 pozicione pune që aktualisht ka, duke reduktuar 64 pozicione pune, nga të 
cilët 14 punonjës kalojnë në sportelet e ADISA-s dhe pjesa tjetër prej 50 punonjësih mbetet në 
dispozicion të ministrisë. Propozimi ka ardhur me shkresën nr.931 prot., datë 17.01.2020 nga 
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Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve. Referuar kësaj shkrese, në pikën 3. shprehet: Sipas 
Raportit të FMN Dhjetor 2017, DPT të fillojë me përqendrimin e funksionit të mbledhjes 
së detyrimeve të prapambetura, në më pak zyra.  
 
Është e paqartë përse nga MFE, përmenden arsye për ndryshimin e strukturës, reduktim të 
punonjësve, ndryshim dhe krijim sektorësh, bazuar në rekomandimet e FMN-së, të vitit 2017, 
të cilat mund të ishin reflektuar që në ristrukturimin e parë.  
 
Nuk ka një analizë të hollësishme përse preken të gjitha Drejtoritë Rajonale, me justifikimin 
bazuar në rekomandimet e FMN-së, kur praktikisht rekomandimi kishte propozuar që të prekej 
vetëm DTM dhe Drejtoritë e Hetimit Tatimor, centralizuar në tre drejtime atë (Qendror,  Jugor 
dhe Verior). Vihet re se nga MFE dhe DPT nuk ka një argumentim të mirëfilltë në relacion, 
mbi ndryshimet që duheshin pasqyruar në draft relacion dhe strukturë, përsa i përket varësisë 
administrative dhe funksionale, ndryshimin e numrit të sektorëve në DRT të cilat janë 
reflektuar në draf strukturën finale dhe është dakortësuar me DAP.  
 
Me Urdhrin nr. 33, datë 12.02.2020 të Kryeministrit “Për disa ndryshime në Urdhrin nr.126 
datë 02.08.2016, “Për miratimin e strukturës organizative dhe të numrit të përgjithshëm të 
personelit të Administratës Tatimore Qendrore”, numri i përgjithshëm i personelit të 
Administratës Qendrore u miratua 1450 punonjës dhe Urdhri nr. 126, datë 02.08.2016, i 
Kryeministrit, shfuqizohet. 
 
Me shkresën nr.1181/2 prot., datë 05.02.2020, MFE i ka ri-dërguar njëkohësisht për miratim, 
Kryeministrit dhe DAP-it, projekt strukturën e DPT-së, bashkëlidhur me relacionin shpjegues të 
saj, pasi është ripunuar dhe mbështetur në komentet teknike të sugjeruara nga DAP, jo në 
përputhjeme nenin 21, pika 2 të Ligjit nr. 90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e 
administratës shtetërore”, të ndryshuar, dhe VKM-së nr. 893, datë 17.12.2014, pika 31 dhe 37, 
ku parashikohet se, Departamenti i Administratës Publike i paraqet Kryeministrit projekturdhrin 
për miratimin e strukturës dhe të organikës së institucionit, të shoqëruar me relacionin përkatës, ku 
përcaktohen shkaqet dhe arsyet që kanë çuar në ndryshim dhe objektivat që parashikohen të 
arrihen. 
 
Qëllimi i ndryshimit të strukturës referuar kësaj shkrese, është përmirësimi i aspektit funksional 
dhe procedurial të ATQ, përshtatur me kontekstin aktual dhe ligjor të sistemit tatimor, në kuadër të 
implementimit të Projektit të Fiskalizimit, si dhe rekomandimeve të lëna të FMN, sipas raportit në 
Dhjetor 2017. 
 
Me shkresën nr. 1181/7 prot., datë 27.03.2020 MFE, miraton Urdhrin e Ministrit të Financave 
lidhur me miratimin e organigramës së Administratës Tatimore Qëndrore, në vijim të 
korrespondencës së propozuar nga DPT me shkresën nr. 931/1 prot., datë 17.02.2020 për miratimin 
e organigramës për 1450 punonjësish, bashkëlidhur lidhja nr. 1 për kategorinë e pagave. 
 
Me shkresë nr. 12532, datë 06.07.2020, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve i dërgon për mendim 
MFE, draft strukturën organizative dhe relacionin shoqërues, e cila me shkresë nr. 13043/1, datë 
27.07.2020 nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë i është dërguar DAP, bashkëlidhur me 
relacionin shoqërues të saj, pa ndryshuar asnjë pikë prej relacionit të DPT, lidhur me qëllimin, 
vlerësimin e projekt aktit në argumentim, duke mos e shoqëruar me mendimin e MFE. 
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Me shkresën nr. 13043/3, datë 11.11.2020, MFE i dërgon për miratim kryeministrisë strukturën 
organizative dhe numrin e përgjithshëm të ATQ, miratuar me Urdhrin nr.152, datë 19.11.2020. 
 
Në përfundim, konstatojmë se roli i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është formal në 
miratimin e këtyre ndryshimeve strukturore të propozuara nga DPT, për aq kohë sa në të gjitha 
ristrukturimet nuk ka patur në asnjë rast argumentim, kontestim apo analizë që të tregojë dhe 
vlerësoj si strukturë drejtuese me tagrin e plotë vendimmarrës dhe politikëbërës, të ketë marr 
masa me qëllim analizimin e shkaqeve të shpeshta të ristrukturimeve. Këto ndryshime në 
strukturë kanë konsistuar në reduktimin e numrit të punonjësve, ndryshimin e emërtimeve në 
sektor, ndryshimin e kategorisë së pagave, transferimeve pa kriter, ndikim në mbarëvajtjen e 
punës, largime nga puna, të cilat rrjedhimisht orientojnë në rritjen e kostove në buxhetin e 
shtetit, si rezultat i gjyqfituesve të vendimeve të formës së prerë dhe mos arritjen e një 
strukturë të qëndrueshme, të mirë analizuar që garanton qëndrueshmërinë funksionale dhe 
organizative të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, duke qënë se konstatohen raste të reja 
gjyqfituesish, nr i lartë vendesh vakante, që plotësohen me delegime të shumta, me kontrata 
shërbimi, etj trajtuar më hollësisht në Akt- Konstatimin nr. 1 dhe 2 datë 05.05.2021, 
protokolluar në DPT. 

Veprimet e mësipërme janë jo në përputhje me përcaktimet ligjore dhe nënligjore të bëra në: 
-VKM nr. 893, datë 17.12.2014,  “Për miratimin e rregullave të organizimit dhe të funksionimit të 
kabineteve ndihmëse, të organizimit të brendshëm të institucioneve të administratës shtetërore, si 
dhe për procedurat e hollësishme për përgatitjen, propozimin, konsultimin dhe miratimin e 
organizimit të brendshëm”, pika 31, 33, 36. 
-Rregulloren e Brendshme e Institucionit, Kreu II Administrata e Ministrisë, Neni 9, Sekretari i 
Përgjithshëm: 
Ndjek dhe mbikëqyr të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me menaxhimin e burimeve njerëzore 
të Institucionit. Si nëpunësi më i lartë civil dhe nëpunësi i parë autorizues menaxhon dhe 
bashkërendon strukturat e ministrisë dhe merr masa për mbarëvajtjen e punëve. Drejton dhe 
bashkërendon punën me strukturat e varësisë për politikat dhe procedurat që kanë të bëjnë 
me propozimet për emërimin, rekrutimin, trajnimin e personelit brenda dhe jashtë vendit si 
dhe vlerësimin e punonjësve. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

Znj.G.P, në cilësinë e ish Sekretarit të Përgjithshëm për periudhën deri në 15.04.2019. 
Z. A.K, në cilësinë e ish Sekretarit të Përgjithshëm për periudhën 15.04.2019-30.07.2020. 
 
Për problematikat e mësipërme është lënë në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë akt-
verifikimi Nr.1 datë 16.07.2021, duke marr pjesërisht në konsideratë observacionin e dërguar 
mbi projekt-raportin nga ish Sekretaria e Përgjithshme znj.G.P. 

Titulli i Gjetjes:1 Mosplotësimi i hapave ligjore të procedurës së Ristrukturimit të Drejtorisë 
së Përgjithshme të Tatimeve 

Situata: Nga auditimi në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë (MFE), në lidhje 
me procedurat e Ristrukturimeve të Drejtorisë së Përgjithshme të 
Tatimeve, konstatohet si në vijim: 
Në lidhje me ristrukturimin e parë, referuar Urdhrit nr. 49, datë 
27.02.2019, të Kryeministrit, në relacionin bashkëlidhur shkresës nr. 
22539 prot. datë 24.12.2018, MFE i ka dërguar Departamentit të 
Administratës Publike propozimin për një ndryshim të Urdhrit nr. 126, 



 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
Raport Përfundimtar Auditimi Tematik për auditimin e ushtruar në  
Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe Ministrinë e Financave dhe 
Ekonomisë 

 

15 
 

datë 02.08.2018 të Kryeministrit “Për miratimin e strukturës organizative 
dhe numrit të personelit të Administratës Tatimore Qendrore”, MFE, në 
këtë shkresë i referohet një akti të shfuqizuar, konkretisht VKM-s nr. 474, 
datë 16.06.2011 "Për përcaktimin e standardeve e të procedurës që duhet 
të ndiqet gjatë hartimit dhe miratimit të strukturave organizative të 
institucioneve të administratës publike", e shfuqizuar me VKM nr. 893, 
date 17.12.2014 “Për miratimin e rregullave të organizimit dhe të 
funksionimit të kabineteve ndihmëse, të organizimit të brendshëm të 
institucioneve të administratës shtetërore, si dhe për procedurat e 
hollësishme për përgatitjen, propozimin, konsultimin dhe miratimin e 
organizimit të brendshëm”. Në këtë shkresë, Ministria e Financave dhe 
Ekonomisë është shprehur mbi qëllimin e ndryshimit të strukturës, në 
përputhje me pikën 33/a të VKM-s nr. 893, datë 17.12.2014 por në 
relacionin shoqërues nr. 22539 prot. datë 24.12.2018 mungon mendimi i 
saj në lidhje me këtë ristrukturim. Gjithashtu, MFE citon në relacion se 
“...ky ndryshim do të ketë efekte shtesë në buxhetin e shtetit, duke sqaruar 
se struktura aktuale ishte e përbërë nga 1569 punonjës,  nga të cilët 1165 
pozicione të nëpunësit civil dhe 404 punonjës me kod pune dhe bëhet 
1512 punonjës, ose 57 më pak se në strukturën e mëparshme”, pa sqaruar 
pse ka shtesë në kosto kur në fakt numri i punonjësve reduktohet. Në 
relacion nuk jepen: Përshkrimet e qarta të punës dhe kërkesat specifike 
për çdo pozicion pune të ri, të krijuar apo të prekur nga propozimi; 
Analiza sasiore për burimet e nevojshme për kryerjen e funksioneve të 
caktuara; Një raport për pasojat që mund të ketë ristrukturimi mbi 
nëpunësit e institucionit dhe shpenzimet e personelit, si dhe një 
parashikim për sistemimin e nëpunësve, pozicionet e të cilëve preken, si 
pasojë e ristrukturimit.  
Në vijim të procedurës, me shkresën nr. 22539/6 prot. datë 05.02.2019, 
MFE ka dërguar në Kryeministri për miratim, projekt urdhrin për 
ndryshimin e strukturës organizative të Administratës Tatimore Qendrore, 
jo në përputhje me VKM nr. 893, datë 17.12.2014, pika 31 dhe 37, e cila 
citon se projekt-urdhri duhet të dërgohet nga Departamenti i 
Administratës Publike (DAP). 
Në lidhje me ristrukturimin e dytë, referuar Urdhrit nr. 86, datë 
03.05.2019 të Kryeministrit, në relacionin bashkëlidhur shkresës nr. 8422 
prot, datë 24.04.2019, Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme 
të Tatimeve (DPT), i ka propozuar MFE ndryshimin e strukturës së 
Administratës Tatimore Qendrore, shoqëruar me: Draft-strukturën 
organizative; Draft-organigramën; Relacionin mbi draft-ndryshimin e 
strukturës së Administratës Tatimore Qendrore, për Drejtorinë e 
Përgjithshme të Tatimeve dhe për çdo Drejtori Rajonale Tatimore. Nga 
shqyrtimi i kësaj procedure dhe bazuar në pikat 1 dhe 2 të nenit 16, të 
Ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën 
e Shqipërisë” i ndryshuar, ku përcaktohet se: “Struktura organizative dhe 
numri i përgjithshëm i personelit të administratës tatimore qendrore 
miratohen nga Kryeministri, me propozimin e Ministrit të Financave; 
Organigrama e administratës tatimore qendrore miratohet nga Ministri i 
Financave, me propozimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve”, 
konstatohet se projekt-urdhri i përgatitur për t’u miratuar nga Kryeministri 
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nuk përmban: Projekt-strukturën, skemat hierarkike organizative vertikale 
dhe horizontale, të të gjitha njësive përbërëse të administratës tatimore 
dhe numrin e përgjithshëm të personelit të Administratës Tatimore 
Qendrore. 
Me shkresën nr. 3793/6 prot.  datë 03.05.2019, MFE, ka dërguar për 
miratim në Kryeministri, draft strukturën e rishikuar të Administratës 
Tatimore Qendrore. Me shkresën nr. 9244 prot. datë 07.05.2019, DPT, ka 
dërguar për miratim në MFE organigramën e Administratës Tatimore 
Qendrore, në zbatim të Urdhrit nr. 86, datë 03.05.2019 për disa shtesa dhe 
ndryshime në Urdhrin nr. 126, datë 02.08.2016 të Kryeministrit, e cila 
është miratuar me Urdhrin nr. 171, datë 13.05.2019 të Ministrit të 
Financave dhe Ekonomisë, në relacionin shoqërues të së cilës mungon 
lidhja e përshkrimeve të punës dhe analiza mbi kategorinë e pagave. 
-Në lidhje me ristrukturimin e tretë, referuar Urdhrit nr. 33, datë 
12.02.2020 të Kryeministrit, në relacionin bashkëlidhur shkresës nr. 
1181/1 prot. datë 20.01.2020, MFE, ka dërguar për miratim në 
Kryeministri, në DAP, projekt strukturën e DPT, bashkë me relacionin 
shoqërues të saj, ku propozohen të preken disa Drejtori për arsyen sepse 
lidhen drejtpërdrejtë ose tërthorazi me Projektin e Fiskalizimit dhe 
ndryshimet e tjera në strukturë në kuadër të përmirësimit funksional dhe 
rekomandimeve të lëna nga Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN). Në 
këtë propozim konstatohen ndryshime në kategorinë e pagave, duke 
ndryshuar në disa prej tyre edhe varësia administrative apo funksionale. 
Propozohet që institucioni të organizohet në nivel qendror dhe rajonal dhe 
të ketë një numër total punonjësish prej 1448, nga 1512 pozicione, duke 
reduktuar 64 pozicione pune, nga të cilët 14 punonjës kalojnë në sportelet 
e ADISA-s dhe pjesa tjetër prej 50 punonjësish mbetet në dispozicion të 
ministrisë. Propozimi ka ardhur me shkresën nr. 931 prot., datë 
17.01.2020 nga Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve. Referuar kësaj 
shkrese, në pikën 3 citohet: Sipas raportit të Fondit Monetar 
Ndërkombëtar Dhjetor 2017, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve të 
fillojë me përqendrimin e funksionit të mbledhjes së detyrimeve të 
prapambetura, në më pak zyra.  
Nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë përmenden arsye për 
ndryshimin e strukturës, reduktim të punonjësve, ndryshim dhe krijim 
sektorësh, bazuar në rekomandimet e FMN të vitit 2017, të cilat mund të 
ishin reflektuar që në ristrukturimin e parë, ose të tre ristrukturimet të 
ishin konceptuar dhe analizuar në një të tillë, duke shmangur në këtë 
mënyrë ndryshimet e shpeshta të strukturës. Gjithashtu konstatohet se nuk 
ka një analizë të hollësishme përse preken të gjitha Drejtoritë Rajonale, 
me argumentin bazuar në rekomandimet e FMN, kur praktikisht 
rekomandimi konsistonte vetëm për Drejtorinë e Tatimpaguesve të 
Mëdhenj dhe Drejtoritë e Hetimit Tatimor. Vihet re se nga MFE dhe DPT 
nuk ka një argumentim të mirëfilltë në relacion, mbi ndryshimet që 
duheshin pasqyruar në draft relacion dhe strukturë, për sa i përket varësisë 
administrative dhe funksionale, ndryshimin e numrit të sektorëve në 
Drejtoritë Rajonale Tatimore të cilat janë reflektuar në draft-strukturën 
finale, dakortësuar me Departamentin e Administratës Publike.  
Me shkresën nr. 1181/2 prot. datë 05.02.2020, MFE ka ridërguar 
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njëkohësisht për miratim, në Kryeministri dhe në DAP, projekt strukturën 
e DPT, bashkëlidhur me relacionin shpjegues të saj, pasi është ripunuar 
dhe mbështetur në komentet teknike të sugjeruara nga DAP, jo në 
përputhje me nenin 21, pika 2 të Ligjit nr. 90/2012, “Për organizimin dhe 
funksionimin e administratës shtetërore”, të ndryshuar, dhe VKM-n nr. 
893, datë 17.12.2014, pika 31 dhe 37, ku parashikohet se: “Kryeministrit i 
paraqitet projekt-urdhri për miratimin e strukturës dhe të organikës së 
institucionit, të shoqëruar me relacionin përkatës, ku përcaktohen shkaqet 
dhe arsyet që kanë çuar në ndryshim dhe objektivat që parashikohen të 
arrihen nga Departamenti i Administratës Publike”. Me Urdhrin nr. 33, 
datë 12.02.2020 të Kryeministrit “Për disa ndryshime në Urdhrin nr.126 
datë 02.08.2016, “Për miratimin e strukturës organizative dhe të numrit 
të përgjithshëm të personelit të Administratës Tatimore Qendrore”, numri 
i përgjithshëm i personelit të Administratës Qendrore u miratua 1450 
punonjës dhe Urdhri nr. 126, datë 02.08.2016, i Kryeministrit, 
shfuqizohet. Me shkresën nr. 1181/7 prot. datë 27.03.2020 MFE ka 
miratuar organigramën e Administratës Tatimore Qendrore, në vijim të 
propozimit të DPT me shkresën nr. 931/1 prot. datë 17.02.2020 për 
miratimin e organigramës për 1450 punonjësish.Me shkresë nr. 12532, 
datë 06.07.2020, DPT ka dërguar për mendim në MFE, draft strukturën 
organizative dhe relacionin shoqërues, e cila me shkresë nr. 13043/1, datë 
27.07.2020 është përcjellë në DAP, bashkëlidhur me relacionin shoqërues 
të saj, pa asnjë ndryshim nga relacioni i DPT, lidhur me qëllimin dhe 
vlerësimin e projekt-aktit, duke mos e shoqëruar me mendim. Me shkresën 
nr. 3333/1 prot., datë 29.07.2020, Drejtoria e Politikave dhe Zhvillimit të 
Administratës Publike në DAP, shpreh dakortësinë për propozimin e 
strukturës së Administratës Tatimore Qendrore. Me shkresën nr. 13043/3, 
datë 11.11.2020, MFE ka dërguar për miratim në Kryeministri, strukturën 
organizative dhe numrin e përgjithshëm të Administratës Tatimore 
Qendrore, miratuar me Urdhrin nr. 152, datë 19.11.2020.  
Në konkluzion, konstatojmë se Ministria e Financave dhe Ekonomisë në 
të tre ristrukturimet e administratës tatimore, nuk ka pasur në asnjë rast 
argumentim, kontestim apo analizë që të tregojë dhe të vlerësojë shkaqet e 
shpeshta të ristrukturimeve dhe efektivitetin e tyre. Këto ndryshime në 
strukturë kanë konsistuar në reduktime të numrit të punonjësve, 
ndryshime të emërtimeve të sektorëve, ndryshime të kategorisë së pagave, 
transferime të kryera pa kriter, ndikim në mbarëvajtjen e punës, largime 
nga puna etj. Këto veprime dhe mosveprime, jo në përputhje me kuadrin 
ligjor në fuqi, kanë sjellë rritje të kostove në buxhetin e shtetit, si rezultat i 
gjyq fituesve të vendimeve të formës së prerë dhe mos-realizimin e një 
strukture të qëndrueshme, të mirë-analizuar që garanton qëndrueshmërinë 
funksionale dhe organizative të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. 

Kriteri: 
 

Ligji nr. 90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e administratës 
shtetërore”, të ndryshuar. 
VKM nr. 893, datë 17.12.2014 “Për miratimin e rregullave të organizimit 
dhe të funksionimit të kabineteve ndihmëse, të organizimit të brendshëm të 
institucioneve të administratës shtetërore, si dhe për procedurat e hollësishme 
për përgatitjen, propozimin, konsultimin dhe miratimin e organizimit të 
brendshëm”. 
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Ndikimi/Efekti: Strukturat përgjegjëse në MFE, kanë patur një rol formal në proceset e 
ristrukturimit të ATQ, duke mos zbatuar kërkesat e dispozitave ligjore. 

Shkaku: Shqyrtimi nga ana e MFE, të propozimeve për ndryshimin e strukturës së 
ATQ, janë kryer pa respektuar përcaktimet ligjore. 

Rëndësia: E lartë. 
 
 
II.3.2Vlerësimin e funksionimit të Komisionit të Ristrukturimit në drejtim të zbatimit 
tëprocedurave të lirimit, lëvizjeve paralele dhe rekrutimit të punonjësve në 
AdministratënTatimore Qëndrore 
 
VITI 2019 
Struktura e Administratës Tatimore Qëndrore e vitit 2019 ka funksionuar me Urdhrin nr.126, 
datë 02.08.2016 të Kryeministrit, dhe përmban në total 1569 pozicione pune të ndara në:   
a. 1159 pozicione të rregulluara nga ligji për statusin e nëpunësit civil;  
b. 410 pozicione të rregulluara nga Kodi i Punës së RSH, ku prej tyre 282 pozicione i përkasin 
strukturave të hetimit tatimor dhe 128 pozicione i përkasin funksioneve mbështetëse. 
 
Urdhri nr.126, datë 02.08.2016 ka funksionuar deri në 27.02.2019.Me Urdhrin nr.49, datë 
27.02.2019 “Për disa ndryshime në Urdhërin nr.126, datë, 02.08.2016 të Kryeministrit, “Për 
miratimin e strukturës organizative dhe të numrit të personelit të administratës tatimore 
qëndrore”, është miratuar struktura e re ogranizative e ATQ, ku nga 1569 punonjës, kalon në 
1512. 
Në vijim të miratimit të strukturës, me shkresën nr.4535/1 prot., datë 04.03.2019 Zv. Drejtor i 
Përgjithshëm z. XH.C i ka bërë kërkesë Departamentit të Administratës Publike, për krjimin e 
Komisionit të Ristrukturimit, në përputhje me pikën 1, Kreu II, të Udhëzimit nr.1, datë 
01.03.2016. 
Me shkresën nr.20337/7 prot., datë 05.03.2019, në zbatim të Urdhërit të KM, në mungesë dhe 
me Urdhër Zv. Drejtor i Përgjithshëm z. XH.C i ka nisur shkresë Ministrisë së Financave dhe 
Ekonomisë për miratim organigrame. 
Sipas Udhëzimit nr.1, datë 01.03.2016 “Për krijimin, funksionimin, dhe kompetencat e 
Komisionit të Ristrukturimit për shkak të mbylljes apo Ristrukturimit të Institucionit”, Kreu II 
Krijimi dhe Funksionomi i Komisionit të Ristrukturimit” Rasti: Ristrukturimi i institucioneve 
qendrore në varësi të Kryeministrit apo ministrave të linjës Komisioni i Ristrukturimit përbëhet 
nga:  
• Nëpunësi më i lartë civil i institucionit mëmë nga varet institucioni që po ristrukturohet 
(Kryeministrisë në rastin e varësisë së Kryeministrit apo ministrisë në rastin e institucioneve 
në varësi të ministrave);  
• Nëpunësi më i lartë civil i institucionit që po ristrukturohet;  
• Një përfaqësues nga njësia përgjegjëse (DAP). 
Me Urdhrin nr.20, datë 11.03.2019, shkresa nr.1412/1 prot., datë 11.03.2019 “Për krijimin e 
Komisionit të Ristrukturimit të Administratës Tatimore Qëndrore”, nga Departamenti i 
Administratës Publike është krijuar Komisioni i Ristrukturimit me përbërje si në vijim: 
1.Z. E.K-specialist në Sektorin e Inspektimit, në Drejtorinë e Politikave të Rritjes Profesionale, 
Integritetit dhe Inspektimit, në Departamentin e Administratës Publike –Kryetar 
2.Znj.G.P –Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë –anëtar 
3.Z. XH.C –Zv. Drejtor i Përgjithshëm i Hartimit të Programeve –Anëtar:në përputhje me 
pikën 2, rasti 2, Kreu II, të Udhëzimit nr.1, datë 01.03.2016 përsa i përket përbërjes, grupi 
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auditimit konstaton se krijimi i Komisionit është realizuar me 1 vonesë prej 1 jave jashtë afatit 
të përcaktuar nga udhëzimi. 
 
Komisioni i Ristrukturimit ka për detyrë:  
a) të shqyrtojë mundësinë e sistemimit të çdo nëpunësi civil në vendet e lira ekzistuese;  
b) t’i propozojë njësisë përgjegjëse (DAP), transferimin e nëpunësit në një pozicion të lirë të së 
njëjtës kategori, në të cilin ai plotëson kërkesat specifike, sipas preçedencës së përcaktuar në 
pikën 2, të nenit 50, të ligjit nr. 152/2013;  
c) Të vlerësojë dhe të marrë vendim për rastet e përfundimit të marrëdhënies në shërbimin 
civil për arsyet e parashikuara në pikën 6, të nenit 50, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin 
civil”, të ndryshuar dhe t’ia dërgojë këtë vendim njësisë së burimeve njerëzore të institucionit. 
 
Me shkresën nr. 1774/1 prot., datë 25.03.2019 DAP i është drejtuar AKSHI-t (për dijeni ATQ-
s) me listën me punonjësit civil që kanë ushtruar detyrat në njësinë e menaxhimit TIK, pranë 
ATQ, për të cilët AKSHI-t duhet të filloj procedurat për vijimin e marrdhënieve në këtë të 
fundit, për 21 punonjës sipas ankesit nr.1. 
Me shkresën nr.7525 prot., datë 09.04.2019 Komision i Ristrukturimit ka dal me vendim 
propozimi për transferimin e përhershëm të nënpunësve civil duke vlerësuar: 
ü Strukturën dhe organikën ekzistuese të ATQ 
ü Strukturën dhe organikën e re të ATQ 
ü Të dhënat e nënpunësve civil, vendet e të cilëve preken si pasojë e rsistrukturimit 

(dosjet individuale) 
ü Kriteret specifike të vendeve të lira apo të krijuara/prekura si pasojë e ristrukturimit, 

përshkrimet e punës 
 

Grupi i auditimit konstatoi se ndryshimet midis dy strukturave janë si në vijim: 
ATQ 
 

Struktura 
Nr.126 datë 
02.08.2016 
Nr.punonjës 

Struktura 
Nr.49 datë 
27.02.2019 
Nr.punonjës 

Ndryshimi 

DPT 279  254  Shkurtim i Drejtorisë së Informacionit dhe Komunikimit me 25 vende pune dhe 22 
punonjës, duke qënë se 3 vende pune ishin vakante. 

DTM 120  117  

Nuk është më pjesë e strukturës Drejtoria e Analizës dhe TIK (1+2+4) dhe Sektori i 
Teknologjisë së Info, Pajisjeve Fiskale dhe Statistikës (1+2), duke mbetur vetëm Sektori i 
Analizës dhe Kontabilitetit të të Ardhurave i cili shtohet me 1 punonjës. Në total shkurtim 3 
vende pune.  

DRT 367 362 

Drejtoria e Analizës dhe TIK (1+2+14) emërtohet Drejtoria e Kontabilitetit dhe të 
Ardhurave (1+2+29). Sektori i Analizës dhe Kontabilitetit (1+10) emërtohet Sektori i 
Kontabilitetit të të Ardhurave (1+4) ndërsa Sektori i Teknologjisë së Info, Pajisjeve Fiskale 
dhe Statistikës (1+4) emërtohet Sek.Analizës dhe Statistikës (1+5). Në total shkurtim 5 
vende pune. 

Durrës 107 104 

Drejtoria e Analizës dhe TIK (1+2+4) me 2 sektorë, Sektori i Analizës dhe Kontabilitetit 
(1+2) dhe Sektori i Tekn.së Info dhe Pajisjeve Fiskale dhe Statistikës (1+2) kalon vetëm në 
1 Sektor, Sektori i Analizës dhe Kontabilitetit të të Ardhurave (1+3). Në total shkurtim 3 
vende pune. 

Shkodër 130 127 

-Drejtoria e Hetimit Tatimor (1+2+18+30) nga 2 sektorë kalon në 3 sektorë me nr total 
punonjës 50. Shtim Sektori i Hetimit Tatimor është shkurtuar me 15 punonjës, dhe është 
shtuar Sektor i Zbatimit në organikë (1+1+29). Drejtoria e Hetimit Tatimor, në strukturën e 
re (1+3+18+29). Nuk ka ndryshim nr punonjës. 
-Nuk është më në organikë Drejtoria e Analizës dhe TIK (1+2+4) dhe Sektori i Tekn së 
Info, Pajisjeve Fiskale dhe Statistikës (1+2). Shkurtim 4 vende pune. Mbetet vetëm Sek i 
Analizës dhe Kontabilitetit i cili nga 1+2 kalon në 1+3. Shtim 1 vend pune. Në total 
shkurtim 3 vende pune. 

Elbasan 69 66 
Sektori i Analizës dhe TIK me 2 zyra, zyra e Analizës dhe Kontabilitetit (3), dhe Zyra e 
Teknologjisë së Info, Pajisjeve Fiskale dhe Statisikës (2), emërtohet Sektori i Analizës së 
Kontabilitetit (1+2). Shkurtim 3 vende pune. 

Vlorë 52 50 
Sektori i Analizës dhe TIK me 2 zyra, zyra e Analizës dhe Kontabilitetit (3), dhe Zyra e 
Teknologjisë së Info, Pajisjeve Fiskale dhe Statisikës (2), emërtohet Sektori i Analizës së 
Kontabilitetit (1+3). Shkurtim 2 vende pune. 

Gjirokastër 38 36 Sektori i Analizës dhe TIK me 2 zyra, zyra e Analizës dhe Kontabilitetit (2), dhe Zyra e 
Teknologjisë së Info, Pajisjeve Fiskale dhe Statisikës (2), emërtohet Sektori i Analizës së 
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Kontabilitetit (1+2). Shkurtim 2 vende pune 

Sarandë 36 34 
Sektori i Analizës dhe TIK me 2 zyra, zyra e Analizës dhe Kontabilitetit (2), dhe Zyra e 
Teknologjisë së Info, Pajisjeve Fiskale dhe Statisikës (2), emërtohet Sektori i Analizës së 
Kontabilitetit (1+2). Shkurtim 2 vende pune 

Dibër 34 33 
Sektori i Analizës dhe TIK me 2 zyra, zyra e Analizës dhe Kontabilitetit (2), dhe Zyra e 
Teknologjisë së Info, Pajisjeve Fiskale dhe Statisikës (1), emërtohet Sektori i Analizës së 
Kontabilitetit (1+3). Shkurtim 1vend pune 

Fier 150 147 

Drejtoria e Analizës dhe TIK (1+2+4) me 2 sektorë, Sektori i Analizës dhe Kontabilitetit 
(1+2) dhe Sektori i Tekn.së Info dhe Pajisjeve Fiskale dhe Statistikës (1+2) kalon vetëm në 
1 Sektor, Sektori i Analizës dhe Kontabilitetit të të Ardhurave (1+3). Në total shkurtim 3 
vende pune. 

Kukës 34 33 
Sektori i Analizës dhe TIK me 2 zyra, zyra e Analizës dhe Kontabilitetit (2), dhe Zyra e 
Teknologjisë së Info, Pajisjeve Fiskale dhe Statisikës (1), emërtohet Sektori i Analizës së 
Kontabilitetit (1+2). Shkurtim 1vend pune 

Lezhë 44 43 
Sektori i Analizës dhe TIK me 2 zyra, zyra e Analizës dhe Kontabilitetit (2), dhe Zyra e 
Teknologjisë së Info, Pajisjeve Fiskale dhe Statisikës (1), emërtohet Sektori i Analizës së 
Kontabilitetit (1+2). Shkurtim 1vend pune 

Berat 41 40 
Sektori i Analizës dhe TIK me 2 zyra, zyra e Analizës dhe Kontabilitetit (2), dhe Zyra e 
Teknologjisë së Info, Pajisjeve Fiskale dhe Statisikës (1), emërtohet Sektori i Analizës së 
Kontabilitetit (1+2). Shkurtim 1vend pune 

Korcë 68 66 
Sektori i Analizës dhe TIK me 2 zyra, zyra e Analizës dhe Kontabilitetit (3), dhe Zyra e 
Teknologjisë së Info, Pajisjeve Fiskale dhe Statisikës (2), emërtohet Sektori i Analizës së 
Kontabilitetit (1+3). Shkurtim 2vende pune 

Total 1569 1512 Koment: Shkurtim 57 vende pune 
 
Ndërkohë sipas shkresës nr.7525 nr prot., datë 09.04.2019, Komision i Ristrukturimit të ATQ 
ka dal me vendim propozimi për transferimin e përhershëm të nënpunësve civil, për 41 
punonjës, të cilat DAP i ka miratuar me shkresën nr. 2099/1 prot., datë 15.04.2019, jo në 
përputhje me afatet e përcaktuara nga pika 16, Kreu II, i Udhëzimit dhe pika 17 Kreu II, 
i VKM nr. nr. 125, datë 17.2.2016 “Për transferimin e përkohshëm dhe të përhershëm të 
nëpunësve civilë”, të cilat citojnë se: Komisioni, brenda 15 ditësh nga momenti i krijimit të tij:  
• i propozon njësisë përgjegjëse (DAP), transferimin e nëpunësit/ve në një nga pozicionet e 
lira sipas procedurave më sipër;  
•i dërgon njësisë së burimeve njerëzore të institucionit vendimin për përfundimin e 
marrëdhënies në shërbimin civil për shkak të mbylljes apo ristrukturimit sipas procedurave më 
sipër. 
Komisioni ka vepruar jo në përputhje me pikën 10, të Udhëzimit nr.1, datë 01.03.2016 të 
DAP “Për krijimin, funksionimin dhe kompetencat e komisionit të Ristrukturimit për shkak të 
mbylljes apo Ristrukturimit të Institucionit, ku përcaktohet qartë që:  
“Komisioni i Ristrukturimit, duhet ta shoqërojë vendimin e propozimit për transferimin e 
nëpunësit/ve në një nga pozicionet e lira dhe vendimin për përfundimin e marrëdhënies në 
shërbimin civil, me praktikën mbi bazën e së cilës është marrë vendimi. 
 
Dhe me pikën 19, të VKM nr.125, datë 17.02.2016 “Për transferimin e përkohshëm dhe të 
përhershëm të përhershëm të nënpunësve civil” ku përcaktohet qartë që: 
 
“Komisioni i ristrukturimit në vendimin e tij për përfundimin e marrëdhënies në shërbimin 
civil të nëpunësve civilë për shkak të mbylljes apo ristrukturimit të institucionit mbështetet 
mbi këto kritere: 
a) Vjetërsinë e nëpunësit civil në shërbimin civil;  
b) Vlerësimet e rezultateve në punë të nëpunësve civilë;  
c) Vlerësimin e fundit që ka pasur nëpunësi në testimin për përfitimin dhe përditësimin e 
njohurive shtesë. 
Si konluzion: 
Në Drejtoritë Rajonale Tatimore konstatohen se 7 prej punonjësve nuk kanë kaluar në AKSHI 
edhe pse kanë qenë të strukturave të IT, por janë sistemuar në pozicione të tjera brenda 
strukturave të DRT si në vijim: 
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DRT Para ristrukturimit 
Struktura e IT 

Të larguar nga Ristrukturimi, dhe 
kaluar te AKSHI 

Ripozicionuar në pozicione të 
tjera në DRT 

TM R.C 
D.G 

R.C 
D.G  

Tiranë 

D.F 
K.K 
E.G 
A.V 

E.G 
K.K 
D.F 

A.V -Inspektor i dytë gjyqfitues 

Durrës M.B 
I.V 

M.B 
I.V  

Shkodër F.P 
M.K 

F.P 
M.K  

Elbasan 
E.L 
A.F 
F.B 

E.L A.F -Inspektor i dytë 
F.B -Përgjegjëse Sektori 

Vlorë G.M G.M  Gjiroka
stër 

N.K 
N.M 

N.K 
N.PM  

Sarandë E.T 
A.TH E.T A.TH -Inspektor  i dytë 

Dibër A.M A.M  

Fier 
A.T 
E.S 
K.GJ 

K.GJ 
A.T E.S Inspektor i dytë 

Kukës E.A E.A  Lezhë A.S A.S  Berat A.Q A.Q  

Korcë 
P.P 
R.M 
E.XH 

E.XH P.R Përgjegjës Sektori 
R.P  Inspektor i dytë 

 28 total punonjës të 
strukturave të IT 21 kaluar në AKSHI 7 ripozicionuar 

 
Me Urdhrin nr.86, datë 03.05.2019 “Për disa ndryshime në Urdhërin nr.126, datë 02.08.2016, 
të Kryeministrit, “Për Miratimin e Strukturës organizative dhe të numrit të Përgjithshëm të 
Personelit të Administratës Tatimore Qendrore” të ndryshuar, struktura paraqitet me 
ndryshimet e mëposhtme: 
DPT 
DRT 
 

Struktura 
nr.49 datë 
27.02.2019 
Nr.punonjës 

Struktura 
nr.86 Datë 
03.05.2019 
Nr.punonjës 

Ndryshimet 

DPT 254  249 

-Zv. Drejtor i Përgjithshëm Territorial emërtohet Zv. Drejtor i Përgjithshëm i Funksioneve 
Operacionale dhe ka në varësi DTM, Drejtoritë Rajonale dhe Drejtorinë e Hetimit Tatimor, kjo 
e fundit e trajtuar me kod pune. 
-Drejtoria e Menaxhimit të Projekteve shtohet me 1 pozicion Inspektor i Parë 
-Drejtoria e Mbledhjes me Forcë emërtohet Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara 
-Drejtoria e Kontrollit Tatimor do të këtë në përbërëje jo 3 sektorë, por 2.  Sektorin e Kontrollit 
Tatimor dhe Sektorin e Cilësisë dhe Standartizimit të Procedurave. Shtohen 2 vende pune. 
Sektori i Transferimit të cmimit të DPT kalon në DTM 
-Në Drejtorinë e Menaxhimit të Riskut, Sektori i Përmbushjes emërtohet Sektori i Hartimit të 
Strategjive për Trajtimin e Risqeve-nuk ka ndryshim nr 
-Drejtoria e Marrëdhënieve dhe Koordinimit Ndërinstitucional shtohet me 1 specialist në 
Sektorin e Administratës 
-Drejtoria e Marrëdhënieve dhe Kordinimit Ndërinstitucinal shtohet me 4 pozicione specialist 
-Drejtoria Ligjore dhe Teknike shtohet me 1 pozicion Specialist në Sektorin Teknik 
-Qendra e Pagesave shkurtohet me 1 pozicion specialist 

DTM 117  127 

-Drejtoria e Mbledhjes me Forcë emërtohet Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve të Papaguara, 
nr pozicioneve i njëjtë 
-Sektori i Analizës dhe Kontabilitetit të të ardhurave do të ketë në përbërje 2 sektorë, analizën 
e Kontabilitetit (1+2) dhe analizën e Riskut 4 
-Sektori i Kontrollit Tatimor do të shtohet me 3 inspektorë. Nga 65-68 
-Sektori i Transferimit të Cmimit shtohet me 3 pozicione Inspektor i parë 
-Sektori i Regjistrimit emërohet Sektori i Registrimit dhe Asistencës 
-Sektori i Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve emërtohet Sektori i Edukimit dhe 
Marrëdhënieve me Publikun. 

DTT 362 359 

-Drejtoria e Mbledhjes me Forcë emërtohet Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve të Papaguara, 
nr pozicioneve i njëjtë 
-Drejtoria e Kontrollit Tatimor nuk ka më në përbërje të saj Sektorin e Transferimit të Cmimit. 
Ky Sektor suprimohet dhe bëhet pjesë e Drejtorisë së Tatimpaguesve të Mëdhenj. 
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Durrës 104 104 
Drejtoria e Mbledhjes me Forcë emërtohet Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve të Papaguara, 
nr pozicioneve i njëjtë. Kjo Drejtori do të ketë në përbërje 2 Sektorë: Sektorin e Marrëveshjeve 
(1+2) dhe Sektorin e Menaxhimit dhe Analizës së Detyrimeve të Papaguara (1+11) 

Shkodër 127 126 Drejtoria e Mbledhjes me Forcë emërtohet Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve të Papaguara, 
nr pozicioneve i njëjtë 

Elbasan 66 66 Drejtoria e Mbledhjes me Forcë emërtohet Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve të Papaguara, 
nr pozicioneve i njëjtë 

Vlorë 50 50 Drejtoria e Mbledhjes me Forcë emërtohet Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve të Papaguara, 
nr pozicioneve i njëjtë 

Gjirokastër 36 36 Drejtoria e Mbledhjes me Forcë emërtohet Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve të Papaguara, 
nr pozicioneve i njëjtë 

Sarandë 34 34 Drejtoria e Mbledhjes me Forcë emërtohet Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve të Papaguara, 
nr pozicioneve i njëjtë 

Dibër 33 33 Drejtoria e Mbledhjes me Forcë emërtohet Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve të Papaguara, 
nr pozicioneve i njëjtë 

Fier 147 146 Drejtoria e Mbledhjes me Forcë emërtohet Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve të Papaguara, 
nr pozicioneve i njëjtë 

Kukës 33 33 Drejtoria e Mbledhjes me Forcë emërtohet Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve të Papaguara, 
nr pozicioneve i njëjtë 

Lezhë 43 43 Drejtoria e Mbledhjes me Forcë emërtohet Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve të Papaguara, 
nr pozicioneve i njëjtë 

Berat 40 40 Drejtoria e Mbledhjes me Forcë emërtohet Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve të Papaguara, 
nr pozicioneve i njëjtë 

Korcë 66 66 Drejtoria e Mbledhjes me Forcë emërtohet Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve të Papaguara, 
nr pozicioneve i njëjtë 

Total 1512 1512  
 
Në mënyrë të përmbledhur: 

 
Me shkresën nr.9244 prot., datë 07.05.2019, i është dërguar për miratim organigrama e ATQ 
Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Me shkresën nr.9243 prot., datë 07.05.2019 është bërë 
kërkesa për krijimin e Komisionit të Ristrukturimit, drejtuar DAP. Me Urdhrin nr.32, datë 
10.05.2019 është krijuar Komisioni i përbërë nga: 
Znj.A.N Kryetar –specialist në Sektorin e Procedurave të Rekrutimit, në Drejtorinë e 
Procedurave të Rekrutimit në Shërbimin Civil, Kryetar  
Z. A.K Anëtar –Sekretar i Përgjithshëm i MFE, anëtar 
Z. E.D Anëtar –Drejtor i Përgjithshëm i DPT, anëtar 
 
Midis dy strukturave nuk konstatohet ndryshim në numër punonjësish. 
Për transferimet Komisioni i Ristrukturimit relaton se ka ndjekur 2 parime kryesore: 
-Ripozicionimin direkt të nënpunësve civil në pozicione pune sipas strukturës së re, të cilët 
kanë përshkrim pune të njëjtë ose të ngjashëm me atë aktualin 
-Nevojën e Institucionit 
 

Nr Emertimi 
Struktura 2018  Struktura 2019  
VKM Nr 126 datë 
02.08.2016 

VKM Nr. 49 datë 
27.02.2019 

Diferenca nr 
punonjësish 

VKM Nr. 86 date 
03.05.2019 

Diferenca në nr 
punonjësish 

1 DPT 279 254 -25 249 -5 
2 DTM 120 117 -3 127 +10 
3 DRT Tiranë 367 362 -5 359 -3 
4 DRT Durrës 107 104 -3 104 0 
5 DRT Elbasan 69 66 -3 66 0 
6 DRT Fier 150 147 -3 146 -1 
7 DRT Korcë 68 66 -2 66 0 
8 DRT Shkodër 130 127 -3 126 -1 
9 DRT Vlorë 52 50 -2 50 0 
10 DRT Dibër 34 33 -1 33 0 
11 DRT Kukës 34 33 -1 33 0 
12 DRT Gjirokastër 38 36 -2 36 0 
13 DRT Sarandë 36 34 -2 34 0 
14 DRT Lezhë 44 43 -1 43 0 
15 DRT Berat 41 40 -1 40 0 

 Totali Miratuar 1569 1512 -57 1512 0 
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Me Urdhrin nr.171, datë 13.05.2019 është bërë miratimi i organigramës të ATQ, në nivel 
qëndror për 249 punonjës dhe në nivel rajonal për 1263 punonjës (total 1512). 
Me shkresën nr.11348 prot., datë 06.06.2019, Komisioni ka dal me propozim për transferimin 
e përhershëm të 150 punonjësve të prekur nga ristrukturimi dhe sistemuar brenda strukurave të 
ATQ, për të cilat DAP ka dal me vendim me shkresën nr. 3726/1 prot., datë 10.07.2019, jo në 
përputhje me afatet e përcaktuara në VKM nr.125, datë 17.02.2016 “Për transferimin e 
përkohshëm dhe të përhershëm të nënpunësve civilë, kreu II, pika 17 që citon:Komisioni 
përbëhet nga tre anëtarë dhe krijohet nga njësia përgjegjëse sipas rastit. Komisioni i 
ristrukturimit, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga data e ristrukturimit. a) I propozon me 
shkrim njësisë përgjegjëse transferimin e nëpunësit civil sipas precedencës së përcaktuar në 
pikën 2, të nenit 50, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar; Këto 
propozime janë miratuar me nga njësia përgjegjëse DAP me shkresën nr.3726/1 prot., datë 
10.07.2019. 
Grupi auditimit konstaton se nga ana e Komisionit të Ristrukturimit dhe Njësia 
Përgjegjëse DAP,janë transferuar edhe punonjës drejtoria e të cilëve nuk ka qënë subjekt 
i ndryshimeve strukturore të Urdhrit nr.86, datë 03.05.2019. 
Konstatohet se në datën 16.07.2019 është emëruar Titullar i ri në DPT. Ky i fundit me shkresën 
nr.15635/1 prot., datë 28.08.2019 ka bërë kërkesë për një ndryshim në Komisionin e 
Ristrukturimit nisur nga ankesat e disa prej punonjësve të prekur nga ristrukturimi. 
Me Urdhërin nr.62, datë 30.08.2019 pjesë e Komisionit të Ristrukturimit ështëcaktuar Znj.D.I, 
Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme –anëtar. 
Në vijimësi të ankesave, Komision i Ri ka marr në shqyrtim ankesat dhe ka propozuar 
rishqyrtimin e transferimeve të përhershme lidhur me nënpunësit sipas Vendimit nr.3726/1 
prot., datë 10.07.2019. 
Me shkresën nr. 16286/2 prot., datë 19.09.2019 është bërë propozim i anullimit të aktit të 
transferimit të: Znj.E.P, Znj.L.L, Znj.I.V, Znj.R.M, Znj.P.E Znj.I.L, dhe Znj.M.T, Z. A.K, Z. 
F.P dhe Znj. D.B, si akte të bërë jo në përputhje me dispozitat ligjore dhe Urdhrin 85, datë 
03.05.2019. 
DAP ka miratuar propozimet e Komsionit të Ristrukturimit duke nxjerr shkresa për anullimin e 
transferimeve të tyre dhe rikthimin në pozicionet e mëparshme, si transferime të punonjësve të 
drejtorive të cilat nuk kanë qënë subjekt i ndryshimeve strukturore. 
Ristrukturimi i dytë ka përfunduar përtej afateve të përcaktuara ligjore, për arsye të 
ndërrimit të Titullarit të Institucionit dhe trajtimit të ankesave të lartpërmendura. 
 
Për sa më sipër ngarkohet me përgjegjësi Komisioni i Ristrukturimit: Z. E.K specialist në 
Sektorin e Inspektimit, në Drejtorinë e Politikave të Rritjes Profesionale, Integritetit dhe 
Inspektimit, në Departamentin e Administratës Publike –Kryetar, Znj.G.P –Sekretar i 
Përgjithshëm i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë anëtar, Z. XH.C –Zv. Drejtor i 
Përgjithshëm i Hartimit të Programeve Anëtar 
 
Mbi largimet nga puna  
 
Gjatë vitit 2019 janë larguar nga puna gjithsej 126 punonjës, prej të cilëve 72 nëpunës me 
status të nëpunësve civil dhe 54 punonjës me kontratë, pasqyruar në mënyrë të detajuar sipas 
institucioneve në tabelën më poshtë. Siç evidentohet edhe në tabelë institucionet me numër më 
të lartë të larguarish janë DPT me 45 të larguar, Drejtoria Rajonale Tiranë me 19 të larguar, 
Drejtoria Rajonale Fier me 14 të larguar, Drejtoria Rajonale Shkodër me 11 të larguar dhe 
Drejtoria Rajonale Durrës me 8 të larguar.  
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Të larguarit nga puna 
Degët Largime 2019 Nr. 
DPT Status nëpunësi 27 

Kod pune 18 
Total  45 

DRT  
Tirana 

Status nëpunësi 6 
Kod pune 13 
Total 19 

DTM Status nëpunësi 4 
Kod pune - 
Total 4 

DRT  
Fier 

Status nëpunësi 3 
Kod pune 11 
Total 14 

DRT  
Durrës 

Status nëpunësi 6 
Kod pune 2 
Total 8 

DRT  
Shkodër 

Status nëpunësi 5 
Kod pune 6 
Total 11 

DRT  
Elbasan  

Status nëpunësi 3 
Kod pune - 
Total 3 

DRT 
Korçë 

Status nëpunësi 3 
Kod pune - 
Total 3 

DRT 
Vlorë 

Status nëpunësi 4 
Kod pune - 
Total 4 

DRT 
Lezhë 

Status nëpunësi 2 
Kod pune 1 
Total 3 

DRT 
Berat 

Status nëpunësi 1 
Kod pune - 
Total 1 

DRT 
Gjirokastër 

Status nëpunësi 2 
Kod pune - 
Total 2 

DRT 
Sarandë 

Status nëpunësi 2 
Kod pune 1 
Total 3 

DRT 
Dibër 

Status nëpunësi 3 
Kod pune 2 
Total 5 

DRT  
Kukës 

Status nëpunësi 1 
Kod pune - 
Total 1 

Totali   72+54=126 

 
Të larguarit nga puna me Status të Nënpunësit Civil nga DPT 
Konstatohen 27 punonjës të larguar nga të cilët: 
ü 2 punonjës me lirim nga detyra me VKM 
ü 23 punonjës larguar nga Ristrukurimi (kanë kaluar te AKSHI me kod pune) 
ü 2 punonjës larguar me dorëheqje 
 
Të larguarit nga puna me Status të Nënpunësit Civil nga DRT 
Konstatohen 45 punonjës të larguar nga të cilët: 
ü 19 punonjës larguar me dorëheqje 
ü 1 punojës largim për emërim në Institucion tjetër 
ü 21 punonjës larguar nga Ristrukturimi (kanë kaluar te AKSHI me kod pune) 
ü 3 punonjës larguar me masa disiplinore 
ü 1 punonjës larguar nga DAP 
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Të larguarit nga puna me Kod pune nga DPT 
Konstatohen 18 punonjës nga të cilët: 
ü 2 punonjës larguar me Urdhër Ministri 
ü 15 punonjës larguar me dorëheqje 
ü 1 punojës larguar nga Ristrukturimi 

 
Të larguarit nga puna me Kod pune nga DRT  
Konstatohen 36 punonjës nga të cilët: 
ü 4 punonjës janë larguar me Urdhër nga MFE 
ü 12 punonjës janë larguar me dorëheqje 
ü 10 punonjës janë larguar me masa disiplinore 
ü 10 punonjës janë larguar nga Ristrukturimi 
 
Vendet Vakante përgjatë vitit 2019 
Në tabelën e mëposhtme është bërë një pasqyrim i përmbledhur dhe i qartë i pozicioneve të 
punës në administratën tatimore qëndrore, të ndara sipas drejtorive rajonale dhe ligjit që i 
trajton pozicionet në muajt janar dhe dhjetor 2019.  
 
Tabela: Vakancat në janar dhe dhjetor 2019 
Degët Vende Vakante 2019 Janar 2019 Dhjetor 2019 

DPT 
Status nëpunësi 34 27 
Kod pune 1 18 
Total  35 45 

DRT  
Tirana 

Status nëpunësi 10 16 
Kod pune 3 5 
Total 13 21 

DTM 
Status nëpunësi 6 13 
Kod pune - - 
Total 6 13 

DRT  
Fier 

Status nëpunësi 18 11 
Kod pune 7 - 
Total 25 11 

DRT  
Durrës 

Status nëpunësi 12 11 
Kod pune - 2 
Total 12 13 

DRT Shkodër 
Status nëpunësi 12 7 
Kod pune 20 11 
Total 32 18 

DRT  
Elbasan  

Status nëpunësi 17 10 
Kod pune - - 
Total 17 10 

DRT 
Korçë 

Status nëpunësi 8 5 
Kod pune - - 
Total 8 5 

DRT 
Vlorë 

Status nëpunësi 8 7 
Kod pune - 2 
Total 8 9 

DRT 
Lezhë 

Status nëpunësi 7 6 
Kod pune - 1 
Total 7 7 

DRT 
Berat 

Status nëpunësi 5 4 
Kod pune - - 
Total 5 4 

DRT Gjirokastër 
Status nëpunësi 6 3 
Kod pune - - 
Total 6 3 

DRT 
Sarandë 

Status nëpunësi 4 5 
Kod pune - - 
Total 4 5 

DRT 
Dibër 

Status nëpunësi 6 5 
Kod pune 1 - 
Total 7 5 

DRT  Status nëpunësi 17 11 
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Kukës Kod pune - - 
Total 17 11 

Totali   170+32=202 141+39=180 
 
Vendet e lira të punës si dhe largimet e shumta në numër të punonjësve tregojnë mangësi në 
procesin e planifikimit të numrit të punonjësve dhe realizimin e strukturës së miratuar si dhe 
mangësi në procesin e rekrutimeve në punë të punonjësve. 
 
Mbi punonjësit me kontratë të përkohshme 
Planifikimi punonjësve të shërbimit dhe me kontratë  

 VKM nr.16 datë 16.01.2019 Nr.Faktik 
Punonjës shërbimi (6mujore) 250 244 
Punonjës me kontratë (1 vjeçare) 30 26 
  Burimi: Drejtoria e Burimeve Njerëzore, DPT. 
 
Rekrutimet 
Nga auditimi konstatohet se gjatë vitit 2019 janë rekrutuar gjithsej 148 punonjës, prej të cilëve 
110 në pozicione pune me status nëpunësi civil dhe 38 në pozicione me kod pune. Me numrin 
më të lartë të rekrutuarve janë: DPT me 50 të rekrutuar dhe DRT Fier me 25 të rekrutuar, DRT 
Shkodër me 13 të rekrutuar dhe DRT Tirana me 10 të rekrutuar. 
 
DELEGIMET  
Për periudhën objekt auditivi konstatohet një numër i konsiderueshëm delegimesh, për të cilat 
KLSH është shprehur dhe në auditimet e kaluara si në vijim: 
Institucionet me numrin më të lartë të urdhërave për delegim kompetencash gjatë vitit 2019 
janë Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë me 22 urdhra, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve me 
13 urdhëra dhe Drejtoria Rajonale Tatimore Elbasan me 12 urdhëra. 
Për vitin 2020-2021, numri i delegimeve të kompetencave në DPT, në kuadër edhe të 
rekomandimeve të mëparshme të KLSH-s, ka ardhur duke u reduktuar. 
 
Për sa më sipër nga grupi i auditimit gjykohet se Ristrukturimi nuk e ka plotësuar 
funksionin e vet për realizimin dhe garantimin e një administrate të plotësuar dhe të 
qëndrueshme, për aq kohë sa konstatohet një numër i konsiderueshëm vendesh vakante, 
përpos dhe faktit që këto vakanca janë plotësuar me delegime dhe kryesisht me punonjës 
me kontratë të përkohshme 6 mujore dhe 1 vjecare. 
 
 
VITI 2020 
 
Urdhri nr. 171, datë 13.05.2019 me 1512 punonjës ka funksionuar deri në datën 27.03.2020.  
Nga ana e Drejtorit të përgjithshëm të DPT, me shkresën nr.931 prot., datë 17.01.2020 i është 
dërguar për mendim Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Draft-Struktura organizative, 
Draft-Organigrama dhe Relacioni shoqërues. 
Me Urdhrin nr. 33, datë 12.02.2020 të Kryeministrit "Për miratimin e strukturës 
organizative dhe të numrit të përgjithshëm të personelit të Administratës Tatimore 
Qendrore", ky numër është reduktuar në 1450, pra një reduktim prej 62 punojësish. 
Ky riorganizim prek Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Drejtorinë e Tatimpaguesve të 
Mëdhenj, si dhe 13 Drejtoritë Rajonale Tatimore (Tiranë, Fier, Shkodër, Elbasan, Durrës, 
Vlorë, Gjirokastër, Sarandë, Kukës, Dibër, Lezhë, Berat, Korçë). Krahasuar strukturat e hetimit 
tatimor me strukturën e vjetër total punonjësish 268, me numrin në total të Drejtorisë së 
Hetimit Tatimor në DPT dhe Drejtorive të Verifikimit dhe Koordinimit në terren ne DPT e 



 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
Raport Përfundimtar Auditimi Tematik për auditimin e ushtruar në  
Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe Ministrinë e Financave dhe 
Ekonomisë 

 

27 
 

Rajone gjithsej 196, rezulton një reduktim me -72 pozicione pune. Ndryshimet janë 
parashikuar sipas tabelave më poshtë: 
1. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 
Nr. Ishte Bëhet 

1. Drejtoria e Menaxhimit të Projekteve (1+5) në varësi të 
Drejtorit të Përgjithshëm 

Sektor i veçantë në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Jashtë dhe 
Menaxhimit të Projekteve (ndryshon përshkrimi i punës) 

2. Drejtoria e Menaxhimit të Riskut, 15 nëpunës 19 nëpunës, Drejtor Drejtorie (1), Sektori i Analizës së Riskut (1+10), 
Sektori i Hartimit të Strategjive të Trajtimit të Risqeve (1+6) 

3. Qendra e Thirrjeve (1+2+14) në varësi të Zv. Drejtorit të 
Përgjithshëm të Funksioneve Operacionale 

Sektori i Thirrjeve (call center) në Drejtorinë e Shërbimit të 
Tatimpaguesve në DPT (1 përgjegjës + 14 specialistë) në varësi të Zv. 
Drejtorit të Përgjithshëm të Hartimit të Programeve 

4. Drejtoria e Shërbimit të Tatimpaguesve (1+2+4)  (1+4+20) 

5. Drejtoria e Burimeve Njerëzore (1+2+5) (1+2+8) Sektori i Rekrutimit dhe Promovimit (+2), Sektori i Trajnimit 
dhe Vlerësimit (+1) 

6. Drejtoria e Administratës dhe Prokurimeve (1+2+4+18) Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse (1+3+31), Sektori i Shërbimeve 
të Brendshme (1+2+22), Sektori i Prokurimeve (1+2) 

7. 
Drejtoria e Marrëdhënieve dhe Kordinimit Ndërinstitucional 
(1+2+10), Sektori i Kordinimit të Projekteve (1+3), Sektori i 
Marrëveshjeve për Eleminimin e Taksimit të Dyfishtë (1+7) 

Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Menaxhimit të Projekteve, 
Sektori i Menaxhimit të Projekteve dhe Implementimit (1+4) dhe 
Sektori për Marrëdhëniet me Jashtë (1+2) 
SMETD kalon në përbërje të Drejtorisë Ligjore dhe Teknike si 
funksion 

8. Drejtoria Teknike dhe Ligjore (1+3+15) (1+3+19) Sektori i Çështjeve Ligjore (1+5), Sektori i TVSH dhe 
Taksave të tjera (1+7) dhe Sektori i Taksave Direkte (1+7) 

9. 

Qendra e Pagesës (1+8) suprimohet dhe kalon në varësi të 
Drejtorisë së Analizës dhe Kontabilitetit, e cila ndryshon 
emërtim. Sektori i Statistikës dhe Analizës (1+2), Sektori i 
Kontabilitetit (1+3) 
Në shtyllën Mbështetja e Programeve. 

Drejtoria e Kontabilitetit dhe Statistikës, Sektori i Statistikës dhe 
Analizës (1+4), Sektori i Kontabilitetit dhe Pagesës (1+7) 
Në shtyllën Hartimi i Programeve. 

10.  Drejtoria e Rimbursimit të TVSH në shtyllën Mbështetja e 
Programeve 

11. Drejtoria e Buxhetit dhe Financës në varësi të Drejtorit të 
Përgjithshëm të Tatimeve 

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në varësi të Zv. Drejtorit të 
Mbështetjes së Programeve (1+5) 

12. 
Drejtoria e Kontrollit Tatimor (1), Sektori i Kontrollit 
Tatimor (1+10) dhe Sektori i Cilësisë dhe Standardizimit 
(1+2) 

Sektori i Kontrollit Tatimor, Sektori i Procedurave të Kontrollit dhe 
Monitorimit, Sektori i Cilësisë dhe Standardizimit të Procedurave 

13.  

Drejtoria për Proceset e Biznesit në varësi të Zv. Drejtorit të 
Përgjithshëm 
Sektori i Analizës dhe Implementimit të Proceseve të Biznesit (1+4), 
Sektori i Shkëmbimit të Informacionit (1+6) 

14.  Sektor Komunikimi (1+2) në varësi të Drejtorit të Përgjithshëm 

15. Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore 

Sektori i Monitorimit dhe Analizës (1+3) 
Sektori i Monitorimit të Zbatimit të Masave Shtrënguese (1+3) 
Sektori i Përcaktimit të Standardeve për Procedurat Ligjore të 
Mbledhjes me Forcë (1+2) 

16. Drejtoria e Auditit të Brendshëm 
Sektori i Auditimit të Këshillimit, Sigurimit të Cilësisë, Planifikimit 
dhe Raportimit (1+2) 
Sektori i Auditimit Financiar dhe të Ardhurave (1+4) 

17.  Drejtoria e Kontrollit të Autorizuar (1+9) 
18. Drejtoria e Investigimit të Brendshëm Drejtoria e Investigimit të Brendshëm (Antikorrupsion) 

 
2. Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj 
Nr. Ishte Bëhet 

1.  

Drejtoria e Kontrollit Tatimor (1+6+71) 
Sektori i Kontrollit në Vend sipas drejtorive (4+56) 
Sektori i Kontrollit nga Zyra dhe Monitorimit (1+10) 
Sektori i Transferimit të Çmimit (1+4)  

2.  

Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara në DTM (1+3+11) 
Sektori i Monitorimit (1+2) 
Sektori i Zbatimit në Terren të Masave Shtrënguese (1+3) 
Sektori i Procedurave Ligjore të mbledhjes me forcë (1+2) 

3. Drejtoria e Analizës dhe Kontabilitetit të të 
Ardhurave 

Drejtoria e Analizës, Riskut dhe Kontabilitetit të të Ardhurave 
Sektori i Analizës së Riskut (1+4) 

4. Zyra e Administratës, Drejtoria e Funksioneve 
Mbështetëse 

Zyra e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme, Drejtoria e 
Shërbimeve Mbështetëse 

 
3. Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë 
Nr. Ishte Bëhet 

1.  DRT Tiranë ndahet në 2 drejtori kontrolli: 
Drejtorita e Kontrollit Tatimor (1+2+42) 
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Sektori i Kontrollit Tatimor në Vend (1+19) 
Sektori i Kontrollit nga Zyra dhe Monitorimit (1+23) 

2. Drejtoria e Shërbimit të Tatimpaguesve (1+2+36) Sektori i Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve (1+2+32) 

3. Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara 

Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, Rajoni Qendror 
Sektori i monitorimit, analizës për masat shtrënguese (1+22) 
Sektori i zbatimit në terren të masave shtrënguese (1+24) 
Sektori i procedurave ligjore të mbledhjes me forcë (1+31) 

4. Zyra e Administratës, Drejtoria e Funksioneve 
Mbështetëse 

Zyra e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme, Drejtoria e 
Shërbimeve Mbështetëse 

5. Sektori i Analizës Sektori i Statistikës dhe Analizës 

 
4. Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës 
Nr. Ishte Bëhet 

1.  
Drejtorita e Kontrollit Tatimor (1+2+42) 
Sektorët e Kontrollit në Vend (1+19) 
Sektori i Kontrollit nga Zyra dhe Monitorimit (1+23) 

2. Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara 

Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, Rajoni Qendror 
Sektori i monitorimit, analizës për masat shtrënguese 
Sektori i zbatimit në terren të masave shtrënguese 
Sektori i procedurave ligjore të mbledhjes me force 

3. Zyra e Administratës, Drejtoria e Funksioneve 
Mbështetëse 

Zyra e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme, Drejtoria e 
Shërbimeve Mbështetëse 

 
5. Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër 
Nr. Ishte Bëhet 

1.  
Drejtorita e Kontrollit Tatimor (1+2+29) 
Sektorët e Kontrollit në Vend (1+12) 
Sektori i Kontrollit nga Zyra dhe Monitorimit (1+17) 

2. Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara 

Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, Rajoni Verior 
Sektori i monitorimit, analizës për masat shtrënguese (1+6) 
Sektori i zbatimit në terren të masave shtrënguese (1+3) 
Sektori i procedurave ligjore të mbledhjes me forcë (1+2) 

3. Zyra e Administratës, Drejtoria e Funksioneve 
Mbështetëse 

Zyra e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme, Drejtoria e 
Shërbimeve Mbështetëse 

4. Drejtoria e Shërbimit të Tatimpaguesve (1+2+12) (1+2+9) 

 
6. Drejtoria Rajonale Tatimore Elbasan 
Nr. Ishte Bëhet 

1.  
Drejtorita e Kontrollit Tatimor (1+2+27) 
Sektorët e Kontrollit në Vend (1+12) 
Sektori i Kontrollit nga Zyra dhe Monitorimit (1+15) 

2. Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara 

Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, Rajoni Qendror 
Sektori i monitorimit, analizës për masat shtrënguese 
Sektori i zbatimit në terren të masave shtrënguese 
Sektori i procedurave ligjore të mbledhjes me force 

3. Zyra e Administratës, Drejtoria e Funksioneve 
Mbështetëse 

Zyra e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme, Drejtoria e 
Shërbimeve Mbështetëse 

 
7. Drejtoria Rajonale Tatimore Vlorë 
Nr. Ishte Bëhet 

1.  
Drejtorita e Kontrollit Tatimor (1+2+16) 
Sektorët e Kontrollit në Vend (1+7) 
Sektori i Kontrollit nga Zyra dhe Monitorimit (1+9) 

2. Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara 

Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, Rajoni Jugor 
Sektori i monitorimit, analizës për masat shtrënguese 
Sektori i zbatimit në terren të masave shtrënguese 
Sektori i procedurave ligjore të mbledhjes me force 

3. Zyra e Administratës, Drejtoria e Funksioneve 
Mbështetëse 

Zyra e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme, Drejtoria e 
Shërbimeve Mbështetëse 

 
8. Drejtoria Rajonale Tatimore Gjirokastër 
Nr. Ishte Bëhet 

1.  
Drejtorita e Kontrollit Tatimor (1+2+8) 
Sektorët e Kontrollit në Vend (1+3) 
Sektori i Kontrollit nga Zyra dhe Monitorimit (1+5) 

2. Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara 

Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, Rajoni Jugor 
Sektori i monitorimit, analizës për masat shtrënguese 
Sektori i zbatimit në terren të masave shtrënguese 
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Sektori i procedurave ligjore të mbledhjes me forcë 

3. Zyra e Administratës, Drejtoria e Funksioneve 
Mbështetëse 

Zyra e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme, Drejtoria e 
Shërbimeve Mbështetëse 

4. Drejtoria e Shërbimit të Tatimpaguesve (1+5+1) (1+4+1) 

 
9. Drejtoria Rajonale Tatimore Sarandë 
Nr. Ishte Bëhet 

1.  
Drejtorita e Kontrollit Tatimor (1+2+8) 
Sektorët e Kontrollit në Vend (1+3) 
Sektori i Kontrollit nga Zyra dhe Monitorimit (1+5) 

2. Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara 

Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, Rajoni Jugor 
Sektori i monitorimit, analizës për masat shtrënguese 
Sektori i zbatimit në terren të masave shtrënguese 
Sektori i procedurave ligjore të mbledhjes me forcë 

3. Zyra e Administratës, Drejtoria e Funksioneve 
Mbështetëse 

Zyra e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme, Drejtoria e 
Shërbimeve Mbështetëse 

 
10. Drejtoria Rajonale Tatimore Dibër 
Nr. Ishte Bëhet 

1.  
Drejtorita e Kontrollit Tatimor (1+2+6) 
Sektorët e Kontrollit në Vend (1+3) 
Sektori i Kontrollit nga Zyra dhe Monitorimit (1+3) 

2. Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara 

Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, Rajoni Verior 
Sektori i monitorimit, analizës për masat shtrënguese 
Sektori i zbatimit në terren të masave shtrënguese 
Sektori i procedurave ligjore të mbledhjes me forcë 

3. Zyra e Administratës, Drejtoria e Funksioneve 
Mbështetëse 

Zyra e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme, Drejtoria e 
Shërbimeve Mbështetëse 

 
11. Drejtoria Rajonale Tatimore Fier 
Nr. Ishte Bëhet 

1.  
Drejtorita e Kontrollit Tatimor (1+2+40) 
Sektorët e Kontrollit në Vend (1+18) 
Sektori i Kontrollit nga Zyra dhe Monitorimit (1+22) 

2. Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara 

Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, Rajoni Jugor 
Sektori i monitorimit, analizës për masat shtrënguese (1+6) 
Sektori i zbatimit në terren të masave shtrënguese (1+6) 
Sektori i procedurave ligjore të mbledhjes me forcë (1+10) 

3. Zyra e Administratës, Drejtoria e Funksioneve 
Mbështetëse 

Zyra e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme, Drejtoria e 
Shërbimeve Mbështetëse 

4. 
Drejtoria e Shërbimit të Tatimpaguesve (1+2+12) 
Sektori i Asistencës dhe Shërbimit të 
Tatimpaguesve (1+10) 

DSHT (1+2+8) 
Sektori i ASHT (1+6) 

 
12. Drejtoria Tatimore Rajonale Lezhë 
Nr. Ishte Bëhet 

1.  
Drejtorita e Kontrollit Tatimor (1+2+9) 
Sektorët e Kontrollit në Vend (1+4) 
Sektori i Kontrollit nga Zyra dhe Monitorimit (1+5) 

2. Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara 

Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, Rajoni Verior 
Sektori i monitorimit, analizës për masat shtrënguese 
Sektori i zbatimit në terren të masave shtrënguese 
Sektori i procedurave ligjore të mbledhjes me forcë 

3. Zyra e Administratës, Drejtoria e Funksioneve 
Mbështetëse 

Zyra e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme, Drejtoria e 
Shërbimeve Mbështetëse 

 
13. Drejtoria Rajonale Tatimore Berat 
Nr. Ishte Bëhet 

1.  
Drejtorita e Kontrollit Tatimor (1+2+10) 
Sektorët e Kontrollit në Vend (1+4) 
Sektori i Kontrollit nga Zyra dhe Monitorimit (1+6) 

2. Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara 

Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, Rajoni Jugor 
Sektori i monitorimit, analizës për masat shtrënguese 
Sektori i zbatimit në terren të masave shtrënguese 
Sektori i procedurave ligjore të mbledhjes me forcë 

3. Zyra e Administratës, Drejtoria e Funksioneve 
Mbështetëse 

Zyra e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme, Drejtoria e 
Shërbimeve Mbështetëse 
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14. Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë 
Nr. Ishte Bëhet 

1.  
Drejtorita e Kontrollit Tatimor (1+2+26) 
Sektorët e Kontrollit në Vend (1+11) 
Sektori i Kontrollit nga Zyra dhe Monitorimit (1+15) 

2. Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara 

Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, Rajoni Jugor 
Sektori i monitorimit, analizës për masat shtrënguese 
Sektori i zbatimit në terren të masave shtrënguese 
Sektori i procedurave ligjore të mbledhjes me forcë 

3. Zyra e Administratës, Drejtoria e Funksioneve 
Mbështetëse 

Zyra e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme, Drejtoria e 
Shërbimeve Mbështetëse 

 
Përkatësisht, lëvizja në numër pozicionesh ishtë si më poshtë: 
Institucioni Lëvizja në nr. pozicionesh në strukturë 
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve +59 
Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj +1 
Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë -5 
Drejtoria Rajonale Tatimore Fier -24 
Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër -27 
Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës -16 
Drejtoria Rajonale Tatimore Vlorë -3 
Drejtoria Rajonale Tatimore Gjirokastër -6 
Drejtoria Rajonale Tatimore Sarandë -4 
Drejtoria Rajonale Tatimore Kukës -4 
Drejtoria Rajonale Tatimore Dibër -4 
Drejtoria Rajonale Tatimore Lezhë -6 
Drejtoria Rajonale Tatimore Berat -7 
Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë -8 
Drejtoria Rajonale Tatimore Elbasan -8 
TOTALI -62 

Me shkresën nr. 3259/1 prot., datë 17.02.2020, zj. D.I, Drejtor i Përgjithshëm i DPT, i kërkon 
DAP-it nxjerrjen e aktit për krijimin e Komisionit të Ristrukturimit dhe vijimin e procedurave 
të mëtejshme ligjore. 
Me Urdhrin nr. 24, datë 24.02.2020, nr. 1133/1 prot., datë 24.02.2020, zj. A.K, Drejtor i DAP, 
ngre Komisionin e Ristrukturimit, të përbërë nga: 

• O.M – Kryetar, specialist në Sektorin e Procedurave të Rekrutimit, Drejtoria e 
Procedurave të Rekrutimit në Shërbimin Civil, DAP; 

• A.K – Anëtar, Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë; 
• D.I – Anëtar, Drejtor i Përgjithshëm i DPT. 

Me Urdhërin nr. 47, datë 15.06.2020, nr. 1133/3 prot., datë 15.06.2020, Drejtori i DAP, 
ndryshon Kryetarin e KR, si më poshtë: 

• F.V – Kryetar, specialist në Sektorin e Sekretariatit Teknik për TND-në dhe 
Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Procedurave të Rekrutimit në 
Shërbimin Civil, DAP. 

Grupi i auditimit nuk disponon dokumentacion në lidhje me arsyen e zëvendësimit të 
Kryetarit të Komisionit të Ristrukturimit znj. O.M me F.V pas gati 3 muaj e gjysmë nga 
ngritja e Komisionit. Gjithashtu nuk disponohet asnjë dokumentacion mbi punën e kryer nga 
Komisioni nga periudha 24.02.2020 deri në 15.06.2020, arsye mbi vonesën e mosmbylljes së 
procedurave të Ristrukturimit, shkresa përcjellëse apo korrespondenca në lidhje me ecurinë. 
Me Vendimin nr. 10945/1 prot., datë 01.07.2020, Komisioni i Ristrukturimit i propozon 
Departamentit të Administratës Publike transferimin e nëpunësve civilë, si më poshtë: 
Institucioni Nr. i nëpunësve për të cilët propozohet transferim në Vendimin 

nr. 10945/1 prot., datë 01.07.2020 
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 74 
Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj 87 
Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë 183 
Drejtoria Rajonale Tatimore Fier 62 
Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër 46 
Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës 46 
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Drejtoria Rajonale Tatimore Vlorë 22 
Drejtoria Rajonale Tatimore Gjirokastër 14 
Drejtoria Rajonale Tatimore Sarandë 14 
Drejtoria Rajonale Tatimore Kukës 9 
Drejtoria Rajonale Tatimore Dibër 9 
Drejtoria Rajonale Tatimore Lezhë 14 
Drejtoria Rajonale Tatimore Berat 15 
Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë 36 
Drejtoria Rajonale Tatimore Elbasan 32 

 
Grupi i auditimit, konstaton transferime të përhershme të nëpunësve në Sektorë, vetëm si 
pasojë e riemërimit ose riorganizimit të Sektorit/ Drejtorisë, të pa-argumentuara në Sektorë/ 
Drejtori, pozicion ose nivel page të ndryshëm, si më poshtë: 
 
Transferime ku konstatohen ndryshime në pozicion, drejtori/ sektorë ose nivel page. 
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE 
Nr. Nëpunësi 

(inicialet) 

Ishte Bëhet 

Pozicioni Sektori/ Drejtoria Niveli i 
pagës Pozicioni Sektori/ Drejtoria Niveli 

ipagës 

1. M.A Insp.II Sektori i Kontrollit 
Tatimor, DRT Tiranë IV-a Insp.I Drejtoria e Auditit të 

Brendshëm, DPT III-b 

2. SH.K Drejtor Qendra e Pagesave, DPT III-a Drejtor Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve të Papaguara, DPT III-a 

3. O.O Përgjegjës 
sektori 

Drejtoria e 
Marrëdhënieve dhe 
Kordinimit 
Ndërinstitucional 

III-a/1 Përgjegjës 
sektori 

Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DPT 

III-a/1 

4. E.P Specialist Qendra e Pagesave, DPT IV-a Insp.I 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DPT 

III-b 

5. B.D Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DTM 

IV-a Insp.I 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DPT 

III-b 

6. B.Z Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Lezhë 

IV-a Insp.I 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DPT 

III-b 

7. K.D Specialist 
Drejtoria e Shërbimit të 
Tatimpaguesve, DRT 
Tiranë 

IV-a Insp.II Drejtoria e Kontrollit Tatimor, 
DPT IV-a 

8. I.D Specialist Qendra e Pagesave, DPT IV-a Specialist Drejtoria e Kontabilitetit dhe 
Statistikës, DPT IV-a 

9. A.B Insp.I 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DPT 

III-b Specialist Drejtoria e Kontabilitetit dhe 
Statistikës, DPT IV-a 

10. S.S Insp.I Drejtoria e Buxhetit dhe 
Financës, DPT III-b Specialist Drejtoria e Financës dhe 

Buxhetit, DPT IV-a 

11. J.B Insp.I Drejtoria e Buxhetit dhe 
Financës, DPT III-b Specialist Drejtoria e Financës dhe 

Buxhetit, DPT IV-a 

12. A.H Specialist Drejtoria Ligjore dhe 
Teknike, DPT IV-a Insp.I Drejtoria Teknike dhe Ligjore, 

DPT III-b 

13. A.S Specialist Drejtoria Ligjore dhe 
Teknike, DPT IV-a Insp.I Drejtoria Teknike dhe Ligjore, 

DPT III-b 

14. D.K Specialist Drejtoria Ligjore dhe 
Teknike, DPT IV-a Insp.I Drejtoria Teknike dhe Ligjore, 

DPT III-b 

15. E.D Specialist Drejtoria Ligjore dhe 
Teknike, DPT IV-a Insp.I Drejtoria Teknike dhe Ligjore, 

DPT III-b 

16. B.T Specialist Drejtoria Ligjore dhe 
Teknike, DPT IV-a Insp.I Drejtoria Teknike dhe Ligjore, 

DPT III-b 

17. A.Ç Specialist 

Drejtoria e 
Marrëdhënieve dhe 
Kordinimit 
Ndërinstitucional, DPT 

IV-a Insp.I Drejtoria Teknike dhe Ligjore, 
DPT III-b 

18. N.B Specialist Drejtoria Ligjore dhe 
Teknike, DPT IV-a Insp.I Drejtoria Teknike dhe Ligjore, 

DPT III-b 

19. R.M Insp.II Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DRT Tiranë IV-a Insp.I Drejtoria për Proceset e Biznesit III-b 

20. I.V Insp.II Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DRT Tiranë IV-a Insp.I Drejtoria për Proceset e Biznesit III-b 

21. A.N Specialist Drejtoria e Shërbimit të IV-a Insp.I Drejtoria e Rimbursimit të III-b 
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Tatimpaguesve, DRT 
Tiranë 

TVSH-së, DPT 

22. B.L Insp.I Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DRT Tiranë III-b Insp.I Drejtoria e Auditit të 

Brendshëm, DPT III-b 

23. K.SH Zv.Drejtor i 
Përgjithshëm 

Zv. Drejtor i Hartimit të 
Prog.Mbështetëse në 
DPT 

II-b Zv.Drejtor i 
Përgjithshëm 

Zv. Drejtor i Hartimit të 
Prog.Mbështetëse në DPT II-b 

Burimi: Drejtoria e Burimeve Njerëzore, DPT. 
 
Grupi i auditimit konstaton se ka patur lëvizje nëpunësish brenda për brenda 
institucionit, duke ndërruar Drejtori/Sektorë, pozicion, si dhe nivel page, sikurse ka 
patur nëpunës nga të njëjtat Drejtori/ Sektorë, pozicione e kategori page që kanë mbetur 
pa ndryshuar. Gjithashtu, vihet re se në DPT janë transferuar nëpunës nga DTM, DRT 
Tiranë ose DRT Lezhë, në disa raste duke u ngritur dhe në kategori page. Nëpunës të 
tjerë nga DRT në fjalë janë transferuar në Drejtorinë specifike në Rajonin Qendror ose 
Verior, pa ndryshuar nivel page.  
Nuk jepet asnjë shpjegim pse janë përzgjedhur këta nëpunës për këtë transferim. Asnjë 
nga ndryshimet e sipërcituar nuk është i argumentuar nga Komisioni i Ristrukturimit.  
 
Transferime ku konstatohen ndryshime në pozicion/ sektorë ose nivel page. 
DREJTORIA E TATIMPAGUESVE TË MËDHENJ 

Nr. Nëpunësi 
(inicialet) 

Ishte Bëhet 
Pozicioni Sektori/ Drejtoria Kat e pagës Pozicioni Sektori/ Drejtoria Kat. e pagës 

1. XH.T Përgjegjës 
sektori 

Drejtoria e 
Kontrollit Tatimor, 
DRT Tiranë 

III-b Përgjegjës 
sektori 

Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DTM 

III-b 

2. I.L Përgjegjës 
sektori 

Drejtoria e 
Shërbimit të 
Tatimpaguesve, 
DRT  Tiranë 

III-b Përgjegjës 
sektori 

Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DTM 

III-b 

3. H.M Specialist 

Drejtoria e 
Shërbimit të 
Tatimpaguesve, 
DRT Tiranë 

IV-a Insp.I Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DTM III-b 

4. F.L Insp.II 

Drejtoria e 
Mbledhjes së 
Detyrimeve 
Tatimore të 
Papaguara, DRT 
Tiranë 

IV-a Insp.I Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DTM III-b 

5. M.M Insp.II 
Drejtoria e 
Kontrollit Tatimor, 
DRT Durrës 

IV-a Insp.I Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DTM III-b 

6. F.S Insp.II 
Drejtoria e 
Kontrollit Tatimor, 
DRT Tiranë 

IV-a Insp.I Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DTM III-b 

7. M.XH Insp.II 
Drejtoria e 
Kontrollit Tatimor, 
DRT Tiranë 

IV-a Insp.I Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DTM III-b 

8. T.F Insp.I 
Drejtoria e 
Kontrollit Tatimor, 
DRT Tiranë 

III-b Insp.I Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DTM III-b 

9. A.M Përgjegjës 
sektori 

Qendra e Thirrjeve, 
DPT III-b Përgjegjës 

sektori 

Drejtoria e Analizës, Riskut 
dhe Kontabilitetit të të 
Ardhurave, DTM 

III-a/1 

10. M.XH Insp.II 
Drejtoria e 
Kontrollit Tatimor, 
DRTT 

IV-b Insp.I Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DTM III-b 

11. N.M Specialist 

Drejtoria e 
Shërbimit të 
Tatimpaguesve, 
DRT Tiranë 

IV-a Specialist Drejtoria e Tatimpaguesëve të 
Mëdhenj IV-b 

12. GJ.S Drejtor 
Drejtorie 

Drejtoria e 
Tatimpaguesëve të 
Mëdhenj 

III-b 
Kerkesë për 
dorëheqje 
dt.28.01.2020 

Miratuar me vendim Nr. 551, 
datë 28.7.2020  

Burimi: Drejtoria e Burimeve Njerëzore, DPT. 
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Grupi i auditimit konstaton se ka patur lëvizje nëpunësish brenda për brenda institucionit, duke 
u ngritur në detyrë dhe kategori page. Gjithashtu, vihet re se në DTM janë transferuar nëpunës 
nga DPT ose DRT, Durrës, DRT Tiranë, në disa raste duke ndryshuar pozicion dhe duke u 
ngritur në kategori page. 

 
Transferime ku konstatohen ndryshime në pozicion, drejtori/sektorë ose nivel page. 
DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANË 

Nr. Nëpunësi 
(inicialet) 

Ishte Bëhet 

Pozicioni Sektori/ Drejtoria Kategoria 
e pagës Pozicioni Sektori/ Drejtoria Kategoria 

e pagës 

1. E.D Përgjegjës 
Sektori 

Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DRT Tiranë III-b Përgjegjës 

Sektori 

Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara (RQ), DRT Tiranë 

III-b 

2. E.I Specialist 

Drejtoria e Marrëdhënieve 
dhe Kordinimit 
Ndërinstitucional, DRT 
Tiranë 

IV-a Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara (RQ), DRT Tiranë 

IV-a 

3. S.T Insp.II 
Sektori i Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Lezhë 

IV-a Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara (RQ), DRT Tiranë 

IV-a 

4. E.GJ Insp.II 
Sektori i Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Lezhë 

IV-a Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara (RQ), DRT Tiranë 

IV-a 

5. TH.LL Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Korçë 

IV-a Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara (RQ), DRT Tiranë 

IV-a 

6. A.M Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Korçë 

IV-a Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara (RQ), DRT Tiranë 

IV-a 

7. V.P Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Durrës 

IV-a Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara (RQ), DRT Tiranë 

IV-a 

8. G.H Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Fier 

IV-a Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara (RQ), DRT Tiranë 

IV-a 

9. J.D Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Durrës 

IV-a Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara (RQ), DRT Tiranë 

IV-a 

10. V.H Insp.II Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DRT Tiranë IV-a Insp.II 

Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara (RQ), DRT Tiranë 

IV-a 

11. E.K Specialist 
Drejtoria e Shërbimit të 
Tatimpaguesve, DRT 
Durrës 

IV-a Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara (RQ), DRT Tiranë 

IV-a 

12. B.LL Insp.I Drejtoria e Auditit të 
Brendshëm, DRT Tiranë III-b Insp.I 

Drejtoria e Kontrollit Tatimor 
për Biznesin e Vogël, DRT 
Tiranë 

III-b 

13. K.K Insp.I 
Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor për Biznesin e 
Vogël, DRT Tiranë 

III-b Insp. Drejtoria e Auditit të 
Brendshëm, DRT Tiranë III-b 

14. B.L Insp.I Drejtoria e Auditit të 
Brendshëm, DRT Tiranë III-b Insp.I 

Drejtoria e Kontrollit Tatimor 
për Biznesin e Vogël, DRT 
Tiranë 

III-b 

15. M.K Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Tiranë 

IV-a Insp.II 
Drejtoria e Kontrollit Tatimor 
për Biznesin e Vogël, DRT 
Tiranë 

IV-a 

16. S.ZH Përgjegjës 
sektori 

Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve të Papaguara, 
DRT Tiranë 

III-b Përgjegjës 
sektori 

Drejtoria e Kontrollit Tatimor 
për Biznesin e Vogël, DRT 
Tiranë 

III-b 

17. M.G Insp.I Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DTM III-b Insp.I 

Drejtoria e Kontrollit Tatimor 
për Biznesin e Vogël, DRT 
Tiranë 

III-b 

18. N.Q Insp.I Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DTM III-b Insp.I 

Drejtoria e Kontrollit Tatimor 
për Biznesin e Vogël, DRT 
Tiranë 

III-b 

19. G.K Specialist Qendra e Thirrjeve, DPT IV-a Insp.II 
Drejtoria e Kontrollit Tatimor 
për Biznesin e Vogël, DRT 
Tiranë 

IV-a 
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20. G.G Insp.I Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DRT Tiranë III-b Insp.II 

Drejtoria e Kontrollit Tatimor 
për Biznesin e Madh, DRT 
Tiranë 

IV-a 

21. Y.GJ Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Tiranë 

IV-a Insp.II 
Drejtoria e Kontrollit Tatimor 
për Biznesin e Madh, DRT 
Tiranë 

IV-a 

22. A.L Insp.I Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DTM III-b Insp.I 

Drejtoria e Kontrollit Tatimor 
për Biznesin e Madh, DRT 
Tiranë 

III-b 

23. D.Ç Specialist Qendra e Thirrjeve, DPT IV-a Insp.II 
Drejtoria e Kontrollit Tatimor 
për Biznesin e Madh, DRT 
Tiranë 

IV-a 

24. P.K Specialist Qendra e Thirrjeve, DPT IV-a Insp.II 
Drejtoria e Kontrollit Tatimor 
për Biznesin e Madh, DRT 
Tiranë 

IV-a 

25. A.C Drejtor Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DRT Tiranë III-a/1 Drejtor Drejtoria e Analizës dhe 

Kontabilitetit të të Ardhurave III-a/1 

26. V.P Përgjegjës 
sektori 

Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DRT Tiranë III-b Përgjegjës 

sektori 
Drejtoria e Analizës dhe 
Kontabilitetit të të Ardhurave III-b 

27. M.L Insp.II Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DRT Tiranë IV-a Insp.II 

DKT, Sektorin e Kontrollit 
nga Zyra dhe Monitorimi, në 
DRT Tiranë 

IV-a 

28. A.I Insp.II Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DTM IV-a Insp.II 

DKT, Sektorin e Kontrollit 
nga Zyra dhe Monitorimi, në 
DRT Tiranë 

IV-a 

Burimi: Drejtoria e Burimeve Njerëzore, DPT, përpunuar nga grupi i KLSH mbi dosje konkrete. 
 

Në DRT Tiranë, konstatohet se për znj. R.A, në pozicionin Inspektor i dytë, kategoria e pagës 
IV-a, Sektori i Monitorimit, Analizës për Masat Shtrënguese, në Drejtorinë e Detyrimeve 
Tatimore të Papaguara, Rajoni Qëndror, Komisioni i Ristrukturimit nuk ka nxjerr akt-
transferimi të përhershëm pas ristrukturimit, si rrjedhojë as nga DAP nuk ka vendim në lidhje 
me këtë. Për sa më sipër punonjësia në fjalë vijon emërimin në një sektor që sipas përshkrimit 
aktualisht nuk ekziston, konkretisht në Sektorin e Menaxhimit dhe Analizës së Detyrimeve te 
Papaguara. 
 
Në DRT Tiranë, ka qendrën edhe Rajoni Qendror, i përbërë nga DRT Tiranë, Durrës, Elbasan 
dhe Korçë. Grupi i auditimit konstaton që në Rajonin Qendror janë transferuar edhe nga DRT 
Lezhë, edhe pse duhej të transferoheshin në Rajonin Verior. Konstatohet se ka transferime të 
nëpunësve me pozicion Specialist në Drejtorinë e Shërbimit të Tatimpaguesve, në Inspektor në 
Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, Rajoni Qendror, ndërkohë që, 
nëpunës që ishin me pozicion Inspektor në Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, transferohen në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor. Asnjë nga ndryshimet e sipërcituar 
nuk është i argumentuar nga Komisioni i Ristrukturimit. 
Për nëpunësin A.I, rezulton se ka kryer arsimin e lartë, diplomuar në Inxhinieri, ndërsa tek 
formularët standartë të përshkrimit të punës, në kërkesat e posaçme, për kriterin arsimor, 
kërkohet arsimi bachelor në Shkencat Ekonomike/Juridike. Në dosje janë të administruar 
formularët e vlerësimit të punës nga Nëntori 2010 – 2018. 
Rezulton se vetëm për nëpunësin me inicialet K.K dhe B.L, është kryer arsyetim i Komisionit 
të Ristrukturimit, ndërsa për rastet e tjera të sipërcituara asnjë prej tyre nuk është argumentuar 
nga Komisioni i Ristrukturimit për ndryshimet në kategori dhe në pagë. 
Grupi i Auditimit, verifikoi dosjet personale të K.K dhe B.L, të cilët janë transferuar nga 
Sektori i Kontrollit nga Zyra dhe Monitorimi, në DRTT dhe kriteri arsimor i tyre për këtë vend 
pune, ka qenë në shkencat ekonomike/juridike. Pra sa më sipër, Komisioni i Ristrukturimit ka 
vepruar në shkelje të transferimit të proçedurës për nëpunësin A.I, pozicion i ndryshëm për 
profilin arsimor nga ai që kanë pasur nëpunësit K.K dhe B.L. Konstatohet se në të njëjtën 
pozicion me A.I, është transferuar edhe nëpunësia M.L, i cili ka formimin e duhur në shkencat 
ekonomike.  
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Në opionin e grupit të auditimit, shprehemi se Komisioni i Ristrukturimit për dy 
nëpunësit, K.K dhe B.L, e ka kryer transferimin sipas pikës 10, referuar Udhëzimit nr. 1, 
datë 01.03.2016, i ndryshuar, ku thuhet se: “Komisioni merr vendim për transferimin e 
nëpunësve apo përfundimin e marrëdhënies së tyre në shërbimin civil, bazuar në 
Metodologjinë e Vlerësimit dhe Sistemin e Pikëzimit...”, ndërsa për rastet e tjera nuk e ka 
zbatuar këtë praktikë. 
 
Transferime ku konstatohen ndryshime në pozicion, drejtori/ sektorë ose nivel page. 
DREJTORIA RAJONALE TATIMORE FIER 
Nr. Nëpunësi 

(inicialet) 

Ishte Bëhet 

Pozicioni Sektori/ Drejtoria Niveli i 
pages Pozicioni Sektori/ Drejtoria Niveli i 

pagës 

1. A.I Specialist 
Sektori i Funksioneve 
Mbështetëse, DRT 
Gjirokastër 

IV-c Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, (RJ) DRT Fier 

IV-a 

2. R.K Insp.II 
Sektori i Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Gjirokastër 

IV-a Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, (RJ) DRT Fier 

IV-a 

3. M.D Insp.II 
Sektori i Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Berat 

IV-a Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, (RJ) DRT Fier 

IV-a 

4. M.M Insp.II 
Sektori i Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Berat 

IV-a Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, (RJ) DRT Fier 

IV-a 

5. P.Z Insp.II 
Sektori i Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Berat 

IV-a Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, (RJ) DRT Fier 

IV-a 

6. A.M Insp.II 
Sektori i Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Sarandë 

IV-a Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, (RJ) DRT Fier 

IV-a 

7. F.M Insp.II 
Sektori i Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Vlorë 

IV-a Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, (RJ) DRT Fier 

IV-a 

8. A.K Insp.II 
Sektori i Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Vlorë 

IV-a Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, (RJ) DRT Fier 

IV-a 

9. A.D Insp.II 
Sektori i Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Sarandë 

IV-a Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, (RJ) DRT Fier 

IV-a 

10. E.Ç Insp.II 
Sektori i Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Berat 

IV-a Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, (RJ) DRT Fier 

IV-a 

11. E.M Insp.II 
Sektori i Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Vlorë 

IV-a Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, (RJ) DRT Fier 

IV-a 

12. L.XH Insp.II 
Sektori i Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Vlorë 

IV-a Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, (RJ) DRT Fier 

IV-a 

13. E.M Specialist 
Sektori i Asistencës dhe 
Shërbimit të Tatimpaguesve, 
DRT Fier 

IV-a Insp.II 
Sektori i Analizës dhe 
Kontabilitetit të të 
Ardhurave, DRT Fier 

IV-a 

14. E.M Përgjegjës 
sektori 

Sektori i Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Gjirokastër 

III-b Përgjegjës 
sektori 

Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, (RJ) DRT Fier 

III-b 

Në DRT Fier ka qendrën Rajoni Jugor, i përbërë nga DRT Fier, Vlorë, Berat, Gjirokastër dhe 
Sarandë. Grupi i auditimit konstaton transferime me ndryshim pozicioni (nga specialist në 
Inspektor), si dhe ndryshim të kategorisë së pagës në një rast. Asnjë nga ndryshimet e 
sipërcituar nuk është i argumentuar nga Komisioni i Ristrukturimit.Për nëpunësit E.M 
(përgjegjës sektori) dhe A.Ikomisioni i ristrukturimit ka vepruar jo në përputhje me Udhëzimin 
nr. 1, datë 01.03.2016 sepse nuk ka marrë në konsideratë faktin që nëpunësit duhej ti ofrohej 
pozicioni i lirë në institucionin e tij sipas përcaktimeve ligjore të pikës 2, pika a), neni 50, të 
Ligjit nr.152/2014, “Për nëpunësin civil” të ndryshuar, në të cilën përcaktohet se transferimi, 
bëhet me precedencë, në tënjëjtin institucion, ku nëpunësi civil është i emëruar. Po kështu, 
Komisioni i Ristrukturimit nuk ka argumentuar elementët kyç mbi të cilën është e bazuar 
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vendimarrja, të cilët janë përvoja, arsimi dhe largësia e vendbanimit më shumë se 45 km nga 
Institucioni. Vendimarrja është jo në përputhje me pikën 8 dhe 10 të Udhëzimit nr. 1, datë 
01.03.2016 sepse këto transferime janë kryer në shkelje të procedurës edhe në rastet kur 
pozicioni i tyre i mëparshëm vazhdonte normalisht. 
 
Transferime ku konstatohen ndryshime në pozicion, drejtori/ sektorë ose nivel page. 
DREJTORIA RAJONALE TATIMORE SHKODËR 
Nr. Nëpunësi 

(inicialet) 

Ishte Bëhet 

Pozicioni Sektori/ Drejtoria Niveli i 
pagës Pozicioni Sektori/ Drejtoria Niveli i 

pagës 

1. H.J Drejtor 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Shkodër 

III-a/1 Drejtor 
Drejtoria e Shërbimit të 
Tatimpaguesve, DRT 
Shkodër 

III-a/1 

2. T.H Drejtor 
Drejtoria e Shërbimit të 
Tatimpaguesve, DRT 
Shkodër 

III-a/1 Drejtor 

Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara (RV), DRT 
Shkodër 

III-a/1 

3. E.Ç Specialist 
Drejtoria e Shërbimit të 
Tatimpaguesve, DRT 
Shkodër 

IV-a Insp.II 

Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara (RV), DRT 
Shkodër 

IV-a 

4. LL.N Përgjegjës 
sektori 

Sektori i Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Lezhë 

III-b Përgjegjës 
sektori 

Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara (RV), DRT 
Shkodër 

III-b 

5. J.K Insp.II 
Sektori i Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Lezhë 

IV-a Insp.II 

Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara (RV), DRT 
Shkodër 

IV-a 

6. M.H Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Shkodër 

IV-a Insp.II Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DRT Shkodër IV-a 

7. S.S Specialist 
Drejtoria e Shërbimit të 
Tatimpaguesve, DRT 
Shkodër 

IV-a Insp.II Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DRT Shkodër IV-a 

8. N.H Specialist 
Drejtoria e Shërbimit të 
Tatimpaguesve, DRT 
Shkodër 

IV-a Insp.II Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DRT Shkodër IV-a 

9. DH.D (pp) Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Shkodër 

IV-a Insp.II Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DRT Shkodër IV-a 

Burimi: Drejtoria e Burimeve Njerëzore, DPT. 
 
Në DRT Shkodër ka qendrën Rajoni Verior, i përbërë nga DRT Shkodër, Lezhë, Kukës dhe 
Dibër. Grupi i auditimit konstaton transferim brenda për brenda institucionit, ku në procesin e 
ristrukturimit, nëpunësit, nga Drejtor i Drejtorisë së Mbledhjes së Detyrimeve të Papaguara 
transferohet Drejtor i Drejtorisë së Kontrollit Tatimor, ndërsa Drejtori i Drejtorisë së Kontrollit 
Tatimor, transferohet drejtor i Drejtorisë së Mbledhjes së Detyrimeve të Papaguara (Rajoni 
Qendror). Konstatohen transferime në pozicione të ndryshme (nga specialist në inspektor) dhe 
në Drejtori brenda për brenda institucionit. Asnjë nga ndryshimet e sipërcituar nuk është i 
argumentuar nga Komisioni i Ristrukturimit përse u përzgjodhën këta nëpunës, bazuar në 
pikën 10, të Udhëzimit nr. 1, datë 01.03.2016,në metodologjinë e vlerësimit dhe sistemit të 
pikëzimit. 
 
Transferime ku konstatohen ndryshime në pozicion, ose nivel page. 
DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRËS 
Nr. Nëpunësi 

(inicialet) 

Ishte Bëhet 

Pozicioni Sektori/ Drejtoria Niveli i  
pagës Pozicioni Sektori/ Drejtoria Niveli i 

pagës 

1. F.S Përgjegjës 
sektori 

Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Durrës 

III-b Përgjegjës 
sektori 

Drejtoria e Shërbimit të 
Tatimpaguesve III-b 

2. S.L Insp.II Drejtoria e Mbledhjes së IV-a Insp.II Drejtoria e Shërbimit të IV-a 
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Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Durrës 

Tatimpaguesve 

3. R.M Përgjegjës 
Sek. 

Drejtoria Sek KT, DRT 
Durrës III-b Përgj.Sek Përgjegjës Finance në 

DRT Durrës III-b 

Burimi: Drejtoria e Burimeve Njerëzore, DPT. 
 
Konstatohen transferime brenda për brenda institucionit, nga Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të Papaguara, DRT Durrës (që me ristrukturim i kaloi Rajonit Qendror), 
në Drejtorinë e Shërbimit të Tatimpaguesve. Nëpunës të tjerë nga e njëjta drejtori, u bashkuan 
në Rajonin Qendror, pa ndryshuar pozicion. Përzgjedhja e nëpunësve që u transferuan të 
Rajoni Qendror dhe atyre që u transferuan në drejtori/ sektorë të tjerë nuk është e argumentuar 
nga Komisioni i Ristrukturimit. 
Konstatohet se R.M transferohet përgjegjës Sektori në Financë dhe vendi i tij lihet vakant, 
duke emëruar një nëpunës tjetër. Konstatohet se pozicioni i tij i mëparshëm ka ndryshuar 
vetëm emërtim, por përshkrimet e punës dhe detyrat janë të njëjta. Ndërkohë vendi i ri i punës 
është i ndryshëm nga ai që ka patur. Komisioni i Ristrukturimit ka vepruar jo në përputhje me 
pikën 10, të Udhëzimit nr. 1, datë 01.03.2016, bazuar në metodologjinë e vlerësimit dhe 
sistemit të pikëzimit. 
 
Transferime ku konstatohen ndryshime në pozicion, ose nivel page. 
DREJTORIA RAJONALE TATIMORE VLORË 
Nr. Nëpunësi 

(inicialet) 

Ishte Bëhet 

Pozicioni Sektori/ Drejtoria Niveli i 
pagës Pozicioni Sektori/ Drejtoria Niveli i 

pagës 

1. B.S Drejtor Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DRT Fier III-a/1 Drejtor 

Drejtoria e Shërbimit të 
Tatimpaguesve, DRT 
Vlorë 

III-a/1 

2. F.SH Specialist Drejtoria e Shërbimit të 
Tatimpaguesve, DRT Vlorë IV-a Insp.II Drejtoria e Kontrollit 

Tatimor, DRT Vlorë IV-a 

3. L.K Specialist Drejtoria e Shërbimit të 
Tatimpaguesve, DRT Vlorë IV-a Insp.II Drejtoria e Kontrollit 

Tatimor, DRT Vlorë IV-a 

4. K.K Specialist Drejtoria e Shërbimit të 
Tatimpaguesve, DRT Vlorë IV-a Insp.II Drejtoria e Kontrollit 

Tatimor, DRT Vlorë IV-a 

5. A.Q Përgjegjës 
sektori 

Sektori i Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Vlorë 

III-b Përgjegjës 
sektori 

Sektori i Shërbimeve 
Mbështetëse III-b 

6. I.R Specialist Sektori i Funksioneve 
Mbështetëse IV-c Specialist Sektori i Shërbimeve 

Mbështetëse IV-b 

Burimi: Drejtoria e Burimeve Njerëzore, DPT. 
Grupi i auditimit konstaton transferime brenda për brenda institucionit, duke ndryshuar 
drejtori/ sektor, ose pozicion. Pozicioni i specialistit të Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse 
ndryshon kategorinë e pagës. Asnjë nga ndryshimet e sipërcituar nuk është i argumentuar nga 
Komisioni i Ristrukturimit. 
 
Transferime ku konstatohen ndryshime në pozicion, ose nivel page. 
DREJTORIA RAJONALE TATIMORE GJIROKASTËR 

Nr. Nëpunësi 
(inicialet) 

Ishte Bëhet/transferohet 

Pozicioni Sektori/ Drejtoria Kategoria 
e pagës Pozicioni Sektori/ Drejtoria Kategoria e 

pagës 

1. M.R Insp.II 

Sektori i Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT 
Gjirokastër 

IV-a Insp.II 
Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DRT 
Gjirokastër 

IV-a 

2. I.B Insp.II 

Sektori i Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT 
Gjirokastër 

IV-a Specialist 

Specialist Burimeve 
Njerëzore, Sektori i 
Shërbimeve 
Mbështetëse 

IV-b 

3. E.M Përgjegës 
Sektori 

Përgjegjës në Sektorin e 
Mbledhjes së Detyrimeve 
Tatimore të Papaguara, 
DRT Gjirokastër 

III-b Përgjegjës 
Sektori 

Përgjegjës në Sektorin e 
Zbatimit në Terren të 
Masave Shtrënguese, 
DRT, Fier. 

III-b 

4. A.I Specialist Specialist Burimeve IV-b Insp.II Inspektor II në Sektorin IV-a 
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Njerëzore, në Sektorin e 
Funksioneve Mbështetëse, 
DRT Gjirokastër 

e Procedurave Ligjore të 
Mbledhjes me Forcë, 
DRT, Fier. 

5. R.K Insp.II 
Sektori i Mbledhjes së 
Detyrimeve të Papaguara, 
në DRT Gjirokastër 

IV-a Insp.II 

Inspektor II në Sektorin 
e Procedurave Ligjore të 
Mbledhjes me Forcë, 
DRT, Fier. 

IV-a 

Burimi: Drejtoria e Burimeve Njerëzore, DPT. 
 

Grupi i auditimit konstaton transferim në Drejtori/Sektor brenda për brenda institucionit, nga 
Sektori i Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, DRT Gjirokastër (që pas 
ristrukturimit u bashkua në Rajonin Jugor me qendër në DRT Fier), në Drejtorinë e Kontrollit 
Tatimor, DRT Gjirokastër. Nëpunës të tjerë nga e njëjta strukturë u transferuan në Rajonin 
Qendror. Përzgjedhja e nëpunësve që u transferuan në Rajonin Jugor dhe nëpunësit që u 
transferua në drejtori tjetër nuk është e argumentuar nga Komisioni i Ristrukturimit. 
Për nëpunësit E.M dhe A.I, (e trajtuar edhe më lart në Drejtorinë Rajonale Tatimore Fier), 
Komisioni i Ristrukturimit ka vepruar jo në përputhje me Udhëzimin nr.1, datë 01.03.2016 
sepse nuk ka marrë në konsideratë faktin që nëpunësit duhej ti ofrohej pozicioni i lirë në 
institucionin e tij sipas përcaktimeve ligjore të pikës 2, pika a), neni 50, të Ligjit nr. 152/2014, 
“Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, në të cilën përcaktohet se transferimi, bëhet me 
precedencë, në të njëjtin institucion, ku nëpunësi civil është i emëruar. Po kështu, Komisioni i 
Ristrukturimit nuk ka argumentuar elementët kyç mbi të cilën është e bazuar vendimarrja, të 
cilët janë përvoja, arsimi dhe largësia e vendbanimit më shumë se 45 km nga institucioni. 
Psh: vendet e dy nëpunësve që kanë një përvojë punë prej 6 vitesh lihen vakant dhe në vend të 
tyre emërohen dy nëpunës të tjerë, pa dhënë ndonjë arsye dhe pa përvojën e mëparshme në atë 
vend pune, veprime këto jo në përputhje me pikën, 1, 2, të nenit 50, të Ligjit nr. 152/2014, “Për 
nëpunësin civil”, i ndryshuar. 
. 

Për nëpunësin I.B, komisioni i ristrukturimit e ka transferuar nga Sektori i Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të Papaguara, DRT Gjirokastër, në zyrën e Burimeve Njerëzore, duke e 
ulur në kategori dhe në pagë. Pra, I.B me formim në shkencat ekonomike është zëvendësuar 
me A.I, me formim në shkencat shoqërore, duke ndyshuar kategori/pagë, ku sipas transferimit 
të komisionit rezulton se I.B transferohet specialist i Burimeve Njerëzore dhe A.Inga specialist 
i Burimeve Njerëzore, transferohet Inspektor i II në DRT Fier. 
Për nëpunësin R.K, pas ankesës së tij, për shkak se vendi ku transferohet gjendet më shumë se 
45 km nga vendbanimi i tij, Komisioni ka dalë me Vendimin nr. 35, datë 15.02.2021 për 
lirimin nga shërbimi civil, me arsyetimin se nuk ka vende të lira në Administratën Shtetërore.  
Asnjë prej ndryshimeve të sipërcituara nuk është i argumentuar nga Komisioni i Ristrukturimit, 
sipas pikës 10, të Udhëzimit nr. 1, datë 01.03.2016, bazuar në metodologjinë e vlerësimit dhe 
sistemit të pikëzimit. 
 
Transferime ku konstatohen ndryshime në pozicion, ose nivel page. 
DREJTORIA RAJONALE TATIMORE SARANDË 
Nr. Nëpunësi 

(inicialet) 

Ishte Bëhet 

Pozicioni Sektori/ Drejtoria Niveli i 
pagës Pozicioni Sektori/ Drejtoria Niveli i 

pagës 

1. A.T Insp.II 
Sektori i Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Sarandë 

IV-a Specialist 
Sektori i Shërbimit të 
Taksapaguesve, DRT 
Sarandë 

IV-b 

2. A.T Specialist Sektori i Funksioneve 
Mbështetëse, DRT Sarandë IV-c Specialist Sektori i Shërbimeve 

Mbështetëse, DRT Sarandë IV-b 

Burimi: Drejtoria e Burimeve Njerëzore, DPT. 
 
Grupi i auditimit konstaton transferim në drejtori/sektor brenda për brenda institucionit, nga 
Sektori i Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, DRT Sarandë (që pas ristrukturimit 
u bashkua në Rajonin Jugor me qendër në DRT Fier), në Sektorin e Shërbimit të 



 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
Raport Përfundimtar Auditimi Tematik për auditimin e ushtruar në  
Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe Ministrinë e Financave dhe 
Ekonomisë 

 

39 
 

Taksapaguesve (nga Inspektor në Specialist, pa ndryshim në nivelin e pagës). Nëpunës të tjerë 
nga e njëjta strukturë u transferuan në Rajonin Qendror. Pozicioni i specialistit të Sektorit të 
Shërbimeve Mbështetëse ndryshon kategorinë e pagës. Përzgjedhja e nëpunësve që u 
transferuan në Rajonin Jugor dhe nëpunësit që u transferua në drejtori tjetër nuk është e 
argumentuar nga Komisioni i Ristrukturimit. 
 
Transferime ku konstatohen ndryshime në pozicion, ose nivel page. 
DREJTORIA RAJONALE TATIMORE KUKËS 
Nr. Nëpunësi 

(inicialet) 

Ishte Bëhet 

Pozicioni Sektori/ Drejtoria Niveli i 
pages Pozicioni Sektori/ Drejtoria Niveli i 

pagës 

1. M.H Përgjegjës 
sektori 

Sektori i Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Kukës 

III-b Përgjegjës 
sektori 

Sektori i Analizës dhe 
Kontabilitetit të të 
Ardhurave, DRT Kukës 

III-b 

2. M.D Specialist Sektori i Funksioneve 
Mbështetëse, DRT Kukës IV-c Specialist Sektori i Shërbimeve 

Mbështetëse, DRT Kukës IV-b 

Burimi: Drejtoria e Burimeve Njerëzore, DPT. 
 
Pozicioni i specialistit të Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse ndryshon nivelin e pagës. 
 
Transferime ku konstatohen ndryshime në pozicion, ose nivel page. 
DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DIBËR 
Nr. Nëpunësi 

(inicialet) 

Ishte Bëhet 

Pozicioni Sektori/ Drejtoria Niveli i 
pagës Pozicioni Sektori/ Drejtoria Niveli i 

pagës 

1. A.S Specialist Sektori i Funksioneve 
Mbështetëse, DRT Dibër IV-c Specialist Sektori i Shërbimeve 

Mbështetëse, DRT Dibër IV-b 

2. L.D Specialist Sektori i Funksioneve 
Mbështetëse, DRT Dibër IV-c Specialist Sektori i Shërbimeve 

Mbështetëse, DRT Dibër IV-b 

Burimi: Drejtoria e Burimeve Njerëzore, DPT. 
 
Pozicioni i specialistit të Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse ndryshon nivelin e pagës. 
Transferime ku konstatohen ndryshime në pozicion, ose nivel page. 
DREJTORIA RAJONALE TATIMORE BERAT 
Nr. Nëpunësi 

(inicialet) 

Ishte Bëhet 

Pozicioni Sektori/ Drejtoria Niveli i 
pagës Pozicioni Sektori/ Drejtoria Niveli i 

pagës 

1. G.B Specialist Sektori i Funksioneve 
Mbështetëse, DRT Berat IV-c Specialist Sektori i Shërbimeve 

Mbështetëse, DRT Berat IV-b 

2. SH.A Insp.II Sektori i Mbledhjes së 
Detyrimeve të Papaguara IV-a Insp.II 

Sektori i Analizës dhe 
Kontabilitetit të të 
Ardhurave 

IV-a 

Burimi: Drejtoria e Burimeve Njerëzore, DPT. 
 
Grupi i auditimit konstaton transferim në drejtori/sektor brenda për brenda institucionit, nga 
Sektori i Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, DRT Berat (që pas ristrukturimit u 
bashkua në Rajonin Jugor me qendër në DRT Fier), në Sektorin e Analizës dhe të 
Kontabilitetit të të Ardhurave, pa ndryshim në nivelin e pagës. Nëpunës të tjerë nga e njëjta 
strukturë u transferuan në Rajonin Qendror. Përzgjedhja e nëpunësve që u transferuan në 
Rajonin Jugor dhe nëpunësit që u transferua në drejtori tjetër nuk është e argumentuar nga 
Komisioni i Ristrukturimit. Pozicioni i specialistit të Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse 
ndryshon nivelin e pagës. 
 
Transferime ku konstatohen ndryshime në pozicion, ose nivel page. 
DREJTORIA RAJONALE TATIMORE KORÇË 
Nr. Nëpunësi 

(inicialet) 

Ishte Bëhet 

Pozicioni Sektori/ Drejtoria Niveli i 
pagës Pozicioni Sektori/ Drejtoria Niveli i 

pagës 
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1. P.B Përgjegjës 
sektori 

Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DRT Korçë III-b Përgjegjës 

sektori 
Drejtoria e Shërbimit të 
Tatimpaguesve III-b 

2. R.M Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Korçë 

IV-a Specialist Drejtoria e Shërbimit të 
Tatimpaguesve IV-a 

3. S.B Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Korçë 

IV-a Specialist Drejtoria e Shërbimit të 
Tatimpaguesve IV-a 

4. I.Ç Drejtor 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Korçë 

III-a/1 Përgjegjës 
sektori 

Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DRT Korçë III-b 

5. O.T Specialist Drejtoria e Shërbimit të 
Tatimpaguesve, DRT Korçë IV-a Insp.II Drejtoria e Kontrollit 

Tatimor, DRT Korçë IV-a 

6. G.K Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Korçë 

IV-a Insp.II Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DRT Korçë IV-a 

Burimi: Drejtoria e Burimeve Njerëzore, DPT. 
 
Grupi i auditimit konstaton transferim në drejtori/sektor brenda për brenda institucionit, nga 
Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, DRT Korçë (që pas ristrukturimit 
u bashkua në Rajonin Qendror me qendër në DRT Tiranë), në Drejtorinë e Shërbimit të 
Tatimpaguesve ose Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, DRT Korçë, pa ndryshim në kategorinë e 
pagës. Nëpunës të tjerë nga e njëjta strukturë u transferuan në Rajonin Qendror. Përzgjedhja e 
nëpunësve që u transferuan në Rajonin Jugor dhe nëpunësve që u transferuan në drejtori të 
tjera nuk është e argumentuar nga Komisioni i Ristrukturimit. 
 
Transferime ku konstatohen ndryshime në pozicion, ose nivel page. 
DREJTORIA RAJONALE TATIMORE ELBASAN 
Nr. Nëpunësi 

(inicialet) 

Ishte Bëhet 

Pozicioni Sektori/ Drejtoria Niveli i 
pagës Pozicioni Sektori/ Drejtoria Niveli i 

pagës 

1. A.M Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Elbasan 

IV-a Specialist 
Drejtoria e Shërbimit të 
Tatimpaguesve, DRT 
Elbasan 

IV-a 

2. L.Ç Insp.I Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DRT Elbasan III-b Specialist 

Drejtoria e Shërbimit të 
Tatimpaguesve, DRT 
Elbasan 

IV-a 

3. D.T Përgjegjës 
sektori 

Drejtoria e Shërbimit të 
Tatimpaguesve, DRT 
Elbasan 

III-b Përgjegjës 
sektori 

Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DRT Elbasan III-b 

4. R.B Insp.II Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DRT Elbasan IV-a Insp.I Drejtoria e Kontrollit 

Tatimor, DRT Elbasan III-b 

5. S.B Insp.II Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DRT Elbasan IV-a Insp.I Drejtoria e Kontrollit 

Tatimor, DRT Elbasan III-b 

6. A.D Insp.II Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DRT Elbasan IV-a Insp.I Drejtoria e Kontrollit 

Tatimor, DRT Elbasan III-b 

7. N.S Insp.II 
Drejtoria e Mbledhjes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, DRT Elbasan 

IV-a Insp.I Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DRT Elbasan III-b 

8. B.V Specialist 
Drejtoria e Shërbimit të 
Tatimpaguesve, DRT 
Elbasan 

IV-a Insp.I Drejtoria e Kontrollit 
Tatimor, DRT Elbasan III-b 

Burimi: Drejtoria e Burimeve Njerëzore, DPT. 
 
Grupi i auditimit konstaton ndryshim në pozicion dhe në niveli e pagës të disa nëpunësve, edhe 
pse janë në të njëjtën strukturë drejtori/ sektor që ishin para ristrukturimit, duke kaluar nga 
Inspektor i dytë në Inspektor i parë, duke u rritur në nivel page. Gjithashtu, konstatohen lëvizje 
në pozicion nga Specialist në Inspektor, me rritje në nivel të pagës. Konstatohet një transferim 
nga Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, DRT Elbasan (që pas 
ristrukturimit u bashkua në Rajonin Qendror me qendër në DRT Tiranë), në Drejtorinë e 
Kontrollit Tatimor, DRT Elbasan, me rritje në nivel  page. Asnjë nga ndryshimet e sipërcituar 
nuk është i argumentuar nga Komisioni i Ristrukturimit. 
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Si konkluzion, në total grupi i auditimit konstaton:Transferime të nëpunësve nga i njëjti 
sektor/zyrë, drejtori, pozicion pune dhe ndryshime të nivelit të pagave e anasjelltas, 
transferime këto të parsyetuar nga Komisioni i Ristrukturimit, në bazë të vlerësimit me pikë, 
bazuar në Metodologjinë e Vlerësimit dhe Sistemimin e Pikëzimit të Udhëzimit nr. 1, datë 
1.03.2016 “Për Krijimin, funksionimin dhe kompetencat e komisionit të ristrukturimit për 
shkak të mbylljes apo ristrukturimit të institucionit”, i ndryshuar, sipas pikës 10, “Komisioni 
merr vendim për transferimin e nëpunësve…bazuar në metodologjinë e vlerësimit dhe sistemin 
e pikëzimit..”. Komisioni nuk paraqet një relacion ku të evidentojë vakancat ekzistuese në 
institucionin e DPT, me qëllimin sistemimin e çdo nëpunësi civil në vendet e lira ekzistuese. 
 
Për sa më sipër nuk është realizuar qëllimi i strukturimit të institucionit për ri-
shpërndarjen e burimeve njerëzore në kuadër të mirëfunksionimit të strukturës bazuar 
në aftësitë e kualifikimet e duhura të çdo punonjësi. Grupi i auditimit shprehet me 
rezerva mbi transferimet e kryera nga KR, të cilat konsistojnë në transferime të 
nëpunësve civil, në mënyrë subjektive dhe të pa-argumentuara me evidenca.  
 
Në vijimësi, pranë DPT janë administruar një numër i konsiderueshëm ankesash, në lidhje me 
aktet e transferimit, të marra në Vendimin nr. 2380/1 prot., datë 15.07.2020. 
Me Urdhërin nr. 58, datë 17.08.2020, nr. 1133/5 prot., datë 17.08.2020, DAP, ndryshon 
anëtarin e KR, si më poshtë: 
• O.M, Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, në vend të anëtarit 

A.K. 
 

Janë konstatuar 2 transferime jo në përputhje me pikën 3 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin 
civil”, pasi nuk janë marrë në konsideratë kërkesat specifike për vendin e punës, përkatësisht: 
 
Me Vendimin nr. 10945/4 prot., datë 25.09.2020, KR shprehet se: “...pas ankesave të 
nëpunësve civilë për rishikimin e Vendimit nr. 10945/1 prot., datë 01.07.2020, Komisioni 
zhvilloi seanca dëgjimore me secilin prej nëpuënsve, dëgjoi arsyet e refuzimit të transferimit 
dhe argumentat e secilit prej tyre, mori në shqyrtim dokumentacionin e administruar lidhur me 
procesin: 
Ankesat e nëpunësve dhe dokumentacionin shtesë të përcjellë bashkëlidhur; 
Strukturën dhe organikën ekzistuese të ATQ; 
Strukturën dhe organikën e re të ATQ; 
Të dhënat e nëpunësve civilë, vendet e të cilëve preken nga ristrukturimi; 
Dosjet personale; 
Kriteret specifike të vendeve të lira apo të krijuara si pasojë e ristrukturimit; 
Vlerësimin me pikë bazuar në Metodologjinë e Vlerësimit dhe Sistemin e Pikëzimit.” 
KR vendos t’i propozojë DAP anulimin e 32 akteve të transferimit, si dhe t’i propozojë 36 akte 
transferimi të tjera. 
Bashkëlidhur propozimit të KR, është nje relacion arsyetues për Vendimin e marrë. 
Nga relacioni evidentohen: 
Ø Së pari, 7 nëpunës civilë refuzojnë transferimin për shkaqe shëndetësore. Pas zhvillimit të 

seancës dëgjimore dhe pas marrjes në shqyrtim të fakteve të reja, konstatohet se nëpunësit 
plotësojnë kushtin e parashikuar se nëpunësi mund të refuzojë transferimin kur gjendja e 
tij shëndetësore e bën transferimin të pamundur. 

Ø Së dyti, 10 nëpunës civilë refuzojnë transferimet për arsye se vendbanimet e tyre janë mbi 
45 km nga vendi ku transferohen. KR konstaton se përmbushet kushti i parashikuar që 
nëpunësi mund të refuzojë transferimin nëse vendi ku transferohet është më larg se 45 km.  
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Dy pikat e mësipërme, mbështeten në pikën 20 dhe 21 të Udhëzimit nr. 1, datë 01.03.2016, i 
ndryshuar (edhe pse jashtë afateve të përcaktuara, kjo për shkak edhe të vështirësive gjatë 
pandemisë), ku citohet: 
“Pika 20 – Nëpunësi ka të drejtë të refuzojë vendimin dhe të dëgjohet nga njësia përgjegjëse 
(DAP) brenda 5 ditëve nga data e marrjes së njoftimit për vendimin, vetëm në rast se:  
a)Gjendja e tij shëndetësore, provuar me vërtetim mjekësor, e bën transferimin të pamundur; 
b)Vendi ku transferohet gjendet më shumë se 45 km larg nga vendbanimi i nëpunësit civil. 
Pika 21 – Njësia përgjegjëse (DAP) verifikon shkaqet e refuzimit dhe mund të revokojë 
vendimin, nëse vërteton një prej dy rasteve të sipërcituara, duke i rikthyer aktet për rivlerësim 
KR-së. Komisioni, brenda 5 ditëve nga marrja në dorëzim e akteve për rivlerësim, duhet t’i 
propozojë njësisë përgjegjëse (DAP) transferimin e ankuesit në një pozicion pune të 
përshtatshëm për kushtet e gjendjes shëndetësore apo të vendbanimit.” 
Ø Së treti: 
• Pas ankesës së marrë nga 3 nëpunës (K.K, B.L, B.LL) të transferuar nga Drejtoria e Auditit 

të Brendshëm, është zhvilluar seancë dëgjimore me të gjithë (8) nëpunësit e Drejtorisë së 
Auditit të Brendshëm, si dhe u rishikua vlerësimi me pikë për bazuar në Metodologjinë e 
Vlerësimit dhe Sistemin e Pikëzimit. Referuar sistemit të pikëzimit, anulohet akti i 
transferimit për 3 nëpunësit ankues, dhe transferohen nga Drejtoria 2 nëpunës të tjerë (ES, 
MA). 

• Pas ankesës së marrë nga 2 nëpunës (M.D, P.Z) të transferuar në DRT Fier (Rajoni Jugor), 
nga DRT Berat, ndërkohë që kolegu SHA u sistemua në pozicionin e vetëm vakant brenda 
DRT Berat. Pas seancës dëgjimore dhe rishikimit të vlerësimit me pikë, KR propozon 
anulimin e akteve të transferimit, transferimin e M.D në pozicionin vakant në DRT Berat 
dhe transferimin e P.Z dhe SHA në pozicione të lira apo të reja të krijuara si pasojë e 
ristrukturimit. 

Nga kjo rezulton që KR nuk e ka kryer përzgjedhjen sipas sistemit të pikëzimit për 
përzgjedhjen e nëpunësve brenda së njëjtës njësie që do t’i nënshtroheshin transferimit, para se 
të dilte në Vendimin nr. 10945/1 prot., datë 01.07.2020. 
Ø Së katërti, në vijim të ankesave të 9 nëpunësve, KR mori në shqyrtim strukturën dhe 

riorganizimin strukturor, së bashku me kriteret specifike të vendeve të lira apo të krijuara 
si pasojë e ristrukturimit. 

Ø Së fundi, në vijim të shkresës nr. 3915 prot. datë 26.08.2020, të DAP, mbi rishqyrtimin e 
transferimit të nëpunësve A.K dhe G.J, të cilët nuk përmbushin kriterin e arsimit në 
pozicionin e transferuar, KR vlerësoi mundësitë e transferimit të përherhshëm të 
nëpunësve në pozicionet e lira, ku plotësojnë kriteret. 

Sa i përket kësaj pike, KR ka patur detyrimin që t’i verifikonte këto kritere para se të dilte në 
Vendimin nr. 10945/1 prot., datë 01.07.2020. 
 
Disa nga vendimet, në veçanti vendimi i parë i datës 01.07.2020, që ka patur edhe numrin më 
të madh të transferimeve, është bërë jo në përputhje me Ligjin nr. 152/2013 dhe Udhëzimin nr. 
1, datë 01.03.2016, i ndryshuar, pasi janë transferuar nëpunës, pozicionet e të cilëve nuk janë 
prekur nga ristrukturimi, janë kryer transferime pa patur parasysh kriteret e pozicioneve të 
punës, si dhe pa kryer sistemin e pikëzimit. 
Për vendimet e transferimit të marra gjatë procesit të ristrukturimit të vitit 2020, ka 9 procese 
gjyqësore në zhvillim. 
Sa më sipër: 
Referuar Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”: 
Sipas nenit 50, pika 1, 



 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
Raport Përfundimtar Auditimi Tematik për auditimin e ushtruar në  
Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe Ministrinë e Financave dhe 
Ekonomisë 

 

43 
 

“Nëse për shkak të mbylljes apo ristrukturimit të institucionit, pozicioni i mëparshëm i një 
nëpunësi civil nuk ekziston më, ai transferohet në një pozicion tjetër të shërbimit civil të së 
njëjtës kategori”. 
Në transferimet e propozuara dhe të miratuara janë konstatuar transferime të nëpunësve nëpër 
sektorë e drejtori të tjera, edhe në rastet kur pozicioni i tyre i mëparshëm vazhdonte normalisht. 
Referuar Udhëzimit nr. 1, datë 01.03.2016, indryshuar: 
Sipas pikës 8,  
“Hapi 2 
Verifikimi i përshkrimeve të punës për të: 
• Evidentuar kriteret e veçanta për secilin pozicion; 
• Përgatitur listat me grupet e veçanta me grupet e pozicioneve bazuar në kriteret e 
veçanta.” 
Grupit të auditimit nuk i është vënë në dispozicion asnjë dokumentacion vërtetues që 
Komisioni i Ristrukturimit ka bërë verifikimin e përshkrimeve të punës, si kritere të veçanta të 
evidentuara dhe lista me grupe të veçanta me grupet e pozicioneve bazuar në këto kritere, në 
Vendimin e parë. Pas ankesave të shumta, Komisioni ka dalë m vendime të tjera, ndër të cilat 
ka patur raste që ka kthyer transferimet e nëpunësve, pasi në pozicionet e transferuara nuk 
përmbushnin kriteret. Nga kjo lihet të kuptohet që, në Vendimin e parë të datës 01.07.2020, 
nuk janë evidentuar kriteret e veçanta për secilin pozicion. 
Sipas pikës 10, “Komisioni merr vendim për transferimin e nëpunësve apo përfundimin e 
marrëdhënies së tyre në shërbimin civil, bazuar në Metodologjinë e Vlerësimit dhe Sistemin e 
Pikëzimit...” 
Grupit të auditimit nuk i është vënë në dispozicion asnjë dokumentacion vërtetues që vendimet 
e marra janë bazuar në Metodologjinë e Vlerësimit dhe Sistemin e Pikëzimit, sipas 
parashikimit të Udhëzimit, në Vendimin e parë, të datës 01.07.2020, që ky Komision ka 
nxjerrë, që ka rezultuar në një numër të madh ankesash. Në vijimësi, Komisioni ka kryer 
matjen nëpërmjet sistemit të pikëzimit, dhe ka nxjerrë vendime të tjera, duke rrëzuar vendimin 
e parë. 
Sipas pikës 17, “Komisioni i Ristrukturimit duhet ta shoqërojë vendimin e propozimit për 
transferimin e nëpunësit/ve në një nga pozicionet e lira dhe vendimin për përfundimin e 
marrëdhënies në shërbimin civil, me praktikën mbi bazën e së cilës është marrë vendimi”. 
 
Grupit të auditimit i është vënë në dispozicion vetëm Vendimi për secilin nëpunës, sa i përket 
Vendimit të parë, të datës 01.07.2020. Komisioni i Ristrukturimit nuk e ka shoqëruar 
Vendimin me praktikën mbi bazën e së cilës është marrë vendimi. Nga ai vendim kanë vijuar 
një numër i madh ankesash për transferime të pabazuara në kritere, çka ka bërë që Komisioni 
të dalë me 4 vendime të tjera në vijimësi, duke zgjatur në këtë mënyrë procesin e ristrukturimit 
dhe duke mos mundësuar funksionimin normal të institucionit, që po i nënshtrohej 
ristrukturimit. 
 
Me Vendimin nr. 24874/1 prot., datë 31.12.2020, pas shqyrtimit të ankesës së RK, që refuzonte 
transferimin, pasi gjendej në kushtet ku pozicioni i ri ndodhej më shumë se 45 km larg 
vendbanimit të tij, KR vendosi përfundimin e marrëdhënies në shërbimin civil, pasi shqyrtoi të 
gjithë dokumentacionin, si dhe shteroi mundësitë për transferimin e RK në një pozicion tjetër 
brenda shërbimit civil. 
Me Vendimin nr. 10945/6 prot., datë 08.03.2021, KR vendos transferimin e nëpunësit EM, pa 
ndryshim në kategori page. 
Me shkresën nr. 2830/804 prot., datë 12.03.2021, Drejtori i DAP i dërgon DPT vendimin për 
transferimin e nëpunësit EM, sipas propozimit nga KR. Kjo shkresë është akti i fundit i dalë, si 
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pasojë e Ristrukturimit të bërë me Urdhërin nr. 33, datë 12.02.2020 të Kryeministrit, pra 
proces i zgjatur për më shumë se 1 vit. 
Gjatë këtij procesi, Komisioni i Ristrukturimit ka dalë me 5 vendime, si më poshtë: 

1. Vendimin nr. 10945/1 prot., datë 01.07.2020; 
2. Vendimin nr. 10945/4 prot., datë 25.09.2020; 
3. Vendimin nr. 10945/5 prot., datë 16.12.2020; 
4. Vendimin nr. 24874/1 prot., datë 31.12.2020; 
5. Vendimin nr. 10945/6 prot., datë 08.03.2021. 

Për Vendimet e transferimit të marra gjatë procesit të ristrukturimit të vitit 2020, ka 9 procese 
gjyqësore në zhvillim. 
 
Për sa më sipër ngarkohet me përgjegjësi Komisioni i Ristrukturimit 
Titulli i 
gjetjes 2 

Mbi Ristrukturimin e DPT-s 

Situata Struktura e Administratës Tatimore Qendrore e vitit 2019 ka funksionuar me 
Urdhrin nr. 126, datë 02.08.2016 të Kryeministrit, dhe përmban në total 
1569 pozicione pune të ndara në: 1159 pozicione të rregulluara nga ligji për 
statusin e nëpunësit civil; 410 pozicione të rregulluara nga Kodi i Punës së 
Republikës së Shqipërisë, nga të cilat 282 pozicione i përkasin strukturave të 
hetimit tatimor dhe 128 pozicione i përkasin funksioneve mbështetëse. 
Urdhri nr. 126, datë 02.08.2016 ka funksionuar deri në 27.02.2019, ku me 
Urdhrin nr. 49, datë 27.02.2019 “Për disa ndryshime në Urdhrin nr. 126, 
datë 02.08.2016 të Kryeministrit,“Për miratimin e strukturës organizative 
dhe të numrit të personelit të administratës tatimore qendrore”, është 
miratuar struktura e re organizative, ku nga 1569 punonjës total, numri i 
miratuar i punonjësve për gjithë strukturën tatimore ka kaluar në 1512.Sipas 
këtij Urdhri, punonjësit civil që kanë ushtruar detyrat në njësinë e 
menaxhimit TIK, shkëputen nga strukturat tatimore dhe kalojnë në strukturat 
e Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit (AKSHI) me kod pune. 
Komision i Ristrukturimit, i ngritur me Urdhrin nr.20, datë 11.03.2019, “Për 
krijimin e Komisionit të Ristrukturimit të Administratës Tatimore 
Qendrore”, nga Departamenti i Administratës Publike, ka dal me vendim 
propozimi për transferimin e përhershëm të nëpunësve civil, për 41 
punonjës, miratuar nga DAP me shkresën nr. 2099/1 prot., datë 15.04.2019. 
Në Drejtoritë Rajonale Tatimore konstatohen se disa prej punonjësve nuk 
kanë kaluar në AKSHI edhe pse kanë qenë pjesë e strukturës së IT-s, por 
janë sistemuar në pozicione të tjera brenda strukturave të Drejtorive 
Rajonale Tatimore. Nga 28 punonjës të strukturave të IT-s në Drejtori 
Rajonale Tatimore, 21 prej tyre kanë kaluar në strukturat e AKSHI dhe 7 
prej tyre janë ri-pozicionuar në pozicione të tjera brenda Drejtorive, duke u 
favorizuar në mënyrë të pa-argumentuar, për të ruajtur statusin e nëpunësit 
civil.Me Urdhrin nr. 86, datë 03.05.2019 “Për disa ndryshime në Urdhrin 
nr. 126, datë 02.08.2016, të Kryeministrit, “Për Miratimin e Strukturës 
organizative dhe të numrit të Përgjithshëm të Personelit të Administratës 
Tatimore Qendrore” të ndryshuar, struktura ka ndryshuar sërish por pa 
ndryshim në numrin total të punonjësve. Nga ana e Komisionit të 
Ristrukturimit dhe njësia përgjegjëse DAP janë transferuar në pozicione të 
tjera edhe punonjës Drejtoria e të cilëve nuk ka qenë objekt i ndryshimeve 
strukturore të Urdhrit nr. 86, datë 03.05.2019.Këto akte të miratuara nga 
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Komisioni i Ristrukturimit dhe DAP, janë anuluar si akte të bërë jo në 
përputhje me dispozitat ligjore dhe Urdhrin 85, datë 03.05.2019, mesatarisht 
3 muaj më vonë, nisur nga ankimimet e punonjësve, duke u rikthyer në 
pozicionet e tyre të mëparshme. Situata të tilla shoqërohen me problematika 
në kryerjen e detyrave funksionale dhe mbarëvajtjen e Institucionit.Urdhri 
nr. 86, datë 03.05.2019 me 1512 punonjës ka funksionuar deri në datën 
27.03.2020.  
Nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të Drejtorisë së Përgjithshme të 
Tatimeve, me shkresën nr. 931 prot., datë 17.01.2020 është dërguar për 
mendim në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, Draft-Struktura 
organizative, Draft-Organigrama dhe Relacioni shoqërues.Me Urdhrin nr. 
33, datë 12.02.2020 të Kryeministrit "Për miratimin e strukturës 
organizative dhe të numrit të përgjithshëm të personelit të Administratës 
Tatimore Qendrore", ky numër është reduktuar në 1450, pra me një 
reduktim prej 62 punonjësish. 
Ky riorganizim prek Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Drejtorinë e 
Tatimpaguesve të Mëdhenj, si dhe 13 Drejtoritë Rajonale Tatimore (Tiranë, 
Fier, Shkodër, Elbasan, Durrës, Vlorë, Gjirokastër, Sarandë, Kukës, Dibër, 
Lezhë, Berat, Korçë). 
Konstatohet se Ristrukturimet janë kryer jo në përputhje me afatet e 
përcaktuara pikën 16, Kreu II, i Udhëzimit nr. 1, datë 01.03.2016 i ndryshuar 
“Për krijimin, funksionimin dhe kompetencat e Komisionit të Ristrukturimit 
për shkak të mbylljes apo ristrukturimi”dhe pikën 17 Kreu II, i VKM nr. 
125, datë 17.2.2016 “Për transferimin e përkohshëm dhe të përhershëm të 
nëpunësve civilë”. Komisioni ka vepruar jo në përputhje me pikën 10, Kreu 
II, të Udhëzimit nr. 01, datë 01.03.2016 e cila citon “Komisioni merr vendim 
për transferimin e nëpunësve apo përfundimin e marrëdhënies së tyre në 
shërbimin civil, bazuar në Metodologjinë e Vlerësimit dhe Sistemin e 
Pikëzimit” dhe pikën 17 “Komisioni i Ristrukturimit, duhet ta shoqërojë 
vendimin e propozimit për transferimin e nëpunësit/ve në një nga pozicionet 
e lira dhe vendimin për përfundimin e marrëdhënies në shërbimin civil, me 
praktikën mbi bazën e së cilës është marrë vendimi”. Konstatohet gjithashtu 
se për 1 punonjës, në pozicionin Inspektor i dytë kategoria IV-a, Sektori i 
Monitorimit, Analizës për masat shtrënguese, në Drejtorinë e Detyrimeve 
Tatimore të Papaguara, Rajoni Qendror, Komisioni i Ristrukturimit nuk ka 
nxjerr akt-transferimi të përhershëm pas Ristrukturimit, si rrjedhojë as nga 
DAP nuk ka vendim në lidhje me këtë. Për sa më sipër, për këtë punonjës 
vijon emërimi në një Sektor që sipas përshkrimit aktualisht nuk ekziston, 
konkretisht në Sektorin e Menaxhimit dhe Analizës së Detyrimeve te 
Papaguara. 

Kriteri  
 

VKM nr. 125, datë 17.2.2016 “Për transferimin e përkohshëm dhe të 
përhershëm të nëpunësve civilë” 
Udhëzimi nr.1, datë 01.03.2016 “Për krijimin, funksionimin, dhe 
kompetencat e Komisionit të Ristrukturimit për shkak të mbylljes apo 
Ristrukturimit të Institucionit” 

Shkaku Moszbatimi i dispozitave ligjore në procesin e Ristrukturimit. 

Ndikimi/Efe
kti 

Ristrukturimi është tejzgjatur dhe nuk është shoqëruar me praktikën mbi të 
cilën ka vepruar Komisioni i Ristrukturimit në lidhje me propozimet dhe 
vendimmarrjen e punonjësve të transferuar/larguar. 
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Rëndësia I Lartë 
 
TË LARGUARIT ME KOD PUNE NGA STRUKTURAT E HETIMIT TATIMOR 
 
Në zbatim të Urdhrit nr. 79, datë 27.03.2020 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, "Për 
miratimin e organigramës të Administratës Tatimore Qendrore", janë 1 450 nëpunës. 
Krahasuar strukturat e hetimit tatimor me strukturën e vjetër në total punonjësish 268, me 
numrin në total të Drejtorisë së Hetimit Tatimor në DPT dhe Drejtorive të Verifikimit dhe 
Koordinimit në terren në DPT e Rajone gjithsej 196, për të cilën rezulton një reduktim - 72 
pozicione pune. 
Në zbatim të këtij urdhri Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, me autorizimin nr. 3259/6, datë 
25.03.2020 autorizon Zv. Drejtorët e Përgjithshëm të Tatimeve, për shqyrtimin e 
dokumentacionit, lidhur me proçesin vënë në dispozicion nga Sekretariati Teknik, për 
risistemimin e punonjësve. 
Me shkresë nr. 3259/9 prot., datë 03.04.2020, është miratuar relacioni nga Drejtori i 
Përgjithshëm D.I mbi lëvizjen e punonjësve të strukturave të hetimit tatimor, në kuadër të 
ristrukturimit, me propozim të Zv.Drejtorit të Përgjithshëm K.SH dhe Zv.Drejtorit të 
Përgjithshëm A.C.  
Sipas propozimit, qëllimi i ristrukturimit të institucionit dhe kryesisht i strukturave të hetimit 
tatimor është rishpërndarja e Burimeve Njerëzore në kuadër të mirëfunksionimit të strukturës 
bazuar në aftësitë e kualifikimet e duhura të çdo punonjësi që ti përshtaten vendit të punës, 
rritjes së eficensës, kualifikimet arsimore dhe historikun e marrdhënies së punësimit të tyre që 
ka tëbëjë me performancën, shkeljet e kryera gjatë ushtrimit të detyrave, kanë propozuar 
lirimin nga detyra të 73 punonjësve me Kod Pune, pjesë e strukturave të Hetimit Tatimor. 
Propozimi për largim nga puna, është miratuar me 73 punonjës me Kod Pune nga Drejtori i 
Përgjithshëm me shkresën nr. 3259/9 prot., datë 03.04.2020. 
Rezulton se që në fillim të ristrukturimit të strukturës së hetimit tatimor, nga ana e Drejtuesve 
të DPT, është vepruar jo në përputhje me Urdhërin nr. 79, datë 27.03.2020 duke liruar nga 
detyra 1 punonjës më shumë, për të cilën rezulton një reduktim prej 72 punonjës. Pra, 
konstatohet se janë larguar 73 punonjës, ndërkohë që ka patur edhe vakanca në këtë strukturë. 
Nga këta: 40 nga Drejtoria e Hetimit Tatimor, Rajoni Qendror, 11 nga Drejtoria e Hetimit 
Tatimor, Rajoni Verior dhe 22 nëpunës me Kod Pune nga Drejtoria e Hetimit Tatimor, rajoni 
Jugor. 
Nga auditimi me zgjedhje i 16 dosjeve nga 73 punonjësve të larguar nga puna, pasqyruar më 
hollësisht në tabelën më poshtë, është konstatuar se: 
Të larguarit nga puna me Kod Pune të Strukturave të Hetimit Tatimor, nga DPT. 
Nr. 
Vendimi 

Datë Shkaku i 
Vendimit 

Emër/ 
Mbiemër  

Data e 
kontratës/vite 
pune/eksperie
ncë 

 Niveli i Diplomës  Detyra DPT 

344 06.04.2020 Lirim nga 
detyra 

R.SH  10.06.2019  Jurist/DNID Përgjegjës i zyrës së 
monitorimit dhe 
Kordinimit 

DHT 

346 06.04.2020 Lirim nga 
detyra 

F.T  26.05.2014 Jurist/Master 
Shkencor 

Përgjegjës i zyrës së 
veprimeve dhe masave 
adm. 

DHT 

398 06.04.2020 Lirim nga 
detyra 

B.V 04.05.2017 Jurist/bachelor Inspk.në Sektorin e 
Monitorimit, në DRT 
Shkodër 

DHT 

341 06.04.2020 Lirim nga 
detyra 

A.M 06.10.2014 Ekonomi Agrare Inspk.në Sektorin e 
Monitorimit, në DPT 

DHT 

395 06.04.2020 Lirim nga 
detyra 

D.E  11.07.2016 Financë Inspk.në Sektorin e 
DHT, në DTR SHK. 

DHT 

258 06.04.2020 Lirim nga 
detyra 

E.B 28.02.2017 Ekonomik/bachelor Inspk.në Sektorin e 
DHT, në DTR SHK. 

DHT 

355 06.04.2020 Lirim nga E.G 01.06.2017 Ekonomik/bachelor Inspk.në Sektorin e DHT 
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detyra DHT, në DTR Fier. 
266 06.04.2020 Lirim nga 

detyra 
S.LL 19.11.2018 Jurist/bachelor Inspk.në Sektorin e HT, 

në DTR Tiranë. 
DHT 

399 06.04.2020 Lirim nga 
detyra 

D.T  24.07.2015 Jurist/bachelor Inspk.në DHT, në DTR 
Shkodër. 

DHT 

342 06.04.2020 Lirim nga 
detyra 

D.M 06.08.2007 Jurist, 
ekonomik/mast 

Inspk.në DHT, në DPT. DHT 

362 06.04.2020 Lirim nga 
detyra 

A.T 08.03.2017 Juriste/Master Inspk.në DHT, në DRT 
Fier. 

DHT 

357 06.04.2020 Lirim nga 
detyra 

R.S 06.07.2015 Jurist/Master  Inspk.në DHT, në DRT 
Fier. 

DHT 

274 06.04.2020 Lirim nga 
detyra 

M.SH 01.03.2008 Jurist/Master  Inspk.në DHT, në DRT 
Fier. 

DHT 

393 06.04.2020 Lirim nga 
detyra 

M.G 06.07.2015 Ekonomist/Master  Inspk.në DHT, në DRT 
Shkodër. 

DHT 

449 06.04.2020 Lirim nga 
detyra 

R.M 19.04.2018 Jurist/Master  Inspk.në DHT, në DRT 
Tiranë. 

DHT 

353 06.04.2020 Lirim nga 
detyra 

A.M 26.03.2019 Financë/Master  Inspk.në DHT, në DRT 
Fier. 

DHT 

Burimi: Drejtoria e Burimeve Njerëzore, DPT, përpunuar nga grupi i auditimit, të dhëna të marra nga 
dosje. 
 
Grupi i Auditimit konstaton se nëpunësit e përshkruar në tabelën e mësipërme, janë liruar nga 
detyra më datë 06.04.2020. Rezulton se kanë eksperiencë në Strukturat e Drejtorisë së Hetimit 
Tatimor dhe të gjithëjanë me formimin e duhur profesional, të përcaktuar në formularin e 
përshkrimit të punës. Për të gjithë nëpunësit e përshkruar nuk ka asnjë masë disiplinore, 
plotësojnë kriteret e veçanta sipas pozicioneve të punës, eksperiencën e duhur dhe janë 
vlerësuar pozitivisht gjatë kohës së marrëdhënieve të punës. Ndërkohë pas sistemimit të një 
pjese të nëpunësve të tjerë, në datën 02.06.2020 janë hapur vende vakante për konkurrim për 
17 nëpunës me Kod Pune, për të cilët në fund të procesit konkurrimet janë rekrutuar 19 
nëpunës me kod pune. 
Qëllimi i strukturimit të Institucionit është rishpërndarja e burimeve njerëzore në kuadër të 
mirëfunksionimit të strukturës bazuar në aftësitë e kualifikimet e duhura të çdo punonjësi ku 
propozohet të sistemohen në vendet vakante dhe jo largimet pa kriter, duke lënë vend për 
subjektivitet dhe për të shfrytëzuar qëllimin e ristrukturimin për emërime të reja.Për këtë 
qëllim grupi i auditimit shprehet me rezerva në lidhje me vendet vakante të hapura dhe 
rekrutimet e kryera. 
 
LISTA E KANDIDATËVE FITUES ME KOD PUNE 
 
Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, me Urdhrin nr. 43, datë 19.06.2020 ‘’Për Ngritjen e 
Komisionit për vlerësimin e kandidatëve të Kualifikuar për konkurrim në pozicionet vakante 
në Drejtorinë e Verifikimit dhe Koordinimit në Terren në Drejtorinë e Përgjitshme të 
Tatimeve, në Drejtorinë e Verifikimit dhe Koordinimit në Terren, Rajoni Qendror dhe Rajoni 
Verior’’. 
1. Ngritjen e Komisionit të Posaçëm (Ad hoc) në Drejtorinë e Përgjitshme të Tatimeve, për 
vlerësimin e kandidatëve të kualifikuar për konkurrim në pozicionet vakante në Drejtorinë e 
Verifikimit dhe Koordinimit në Terren në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Në 
Drejtorinë e Verifikimit dhe Koordinimit në Terren, Rajoni Qendror dhe Rajoni Verior, me 
këtë përbërje: 
- z. K.SH, Zv. Drejtor i Përgjithshëm, i Mbështetjes së Programeve, Kryetar. 
- z. R.SH, Drejtor, Drejtoria e Verifikimit dhe Koordinimit në terren, në DPT, Anëtar. 
- znj. E.V, Specialiste, Sektori i Rekrutimit dhe Promovimit, në Drejtorinë e Burimeve 
Njerëzore, në DPT, Anëtar. 
2. Komisioni do të angazhohet për administrimin dhe zhvillimin e fazave të konkurrimit, pas 
së parë dhe materializon çdo vendimarrje në proçesverbal. 
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3. Procedura e konkurrimit dhe vlerësimit do të bëhet sipas rregullave të përcaktuara në 
Rregulloren e miratuar me Urdhërin nr. 10, datë 31.01.2020. 
4. Ngarkohet Komisioni i Posaçëm “Ad Hoc” për zbatimin e këtij urdhri dhe njësia e burimeve 
njerëzore, për administrim të dokumentacionit të prodhuar nga ky Komision për këtë 
proçedurë. 
Pas publikimit në faqen zyrtare tatime.gov.al, në datë 02.06.2020, të pozicioneve vakante, për: 
- 10 (dhjetë) pozicione Inspektor në Drejtorinë e Verifikimit dhe Kordinimit në Terren 
në DPT, kategoria e pagës III-b. 
- 1 (një) pozicion Inspektor, në Sektorin e Verifikimit dhe Kordinimit në Terren në DPT, 
kategoria e pagës III-b. 
- 4 (katër) pozicione Inspektor, Sektori i Verifikimit dhe Koordinimit në Terren, në 
Drejtorinë e Verifikimit dhe Koordnimit në Terren, Rajoni Qendror, kategoria e pagës IV-a. 
- 2 (dy) pozicione Inspektor, Sektori i Verifikimit dhe Koordinimit në Terren, në 
Drejtorinë e Verifikimit dhe Koordnimit në Terren, Rajoni Verior, kategoria e pagës IV-a. 
 

Tek kriteret e posaçme të publikuara në web konstatohet: 
- Ka një diferencim tek kriteret e vendosura në Sektorin e Verifikimit dhe Koordinimit në 
Terren, në Drejtorinë e Verifikimit dhe Koordinimit në Terren, Rajoni Qendor, ku kërkohet 
diplomë minimumi Bachelor në shkencat ekonomike ose juridike dhe të ketëjo më pak se 1 vit 
përvojë pune në profesion, ndërsa tek i njëjti pozicion pune, për Rajonin Verior, kërkohet 
diplomë minimumi Master Profesional, në shkencat ekonomike/juridike dhe të ketëjo më pak 
se 2 vjet përvojë pune në profesion. 
Këto veprime janë jo në përputhje me Ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat 
tatimore të RSH’”, i ndryshuar dhe pikës 9 të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i 
RSH”, i ndryshuar, duke zbatuar parimin e trajtimit të pa barabartë në ushtrimin e të drejtës 
për punësim dhe profesion. Në kuptim të këtij neni, ndalohet diskriminimit në lidhje me: 
a) mundësinë për punësim, vetëpunësim dhe profesion, duke përfshirë kriteret e përzgjedhjes 
dhe kushtet e rekrutimit, të çfarëdo lloj dege të aktivitetit dhe në të gjitha nivelet e hierarkisë 
profesionale.  
Grupi i auditimit mori të dhënat për 17 emërime të reja në DHT për nëpunësit me Kod Pune 
për të verifikuar lidhur me aftësitë e duhura të secilit kandidat, kriterin arsimor, eksperiencën 
dhe nëse i plotësojnë kriteret specifike për tu emëruar në DPT, në Drejtorinë e Hetimit 
Tatimor. 
Janë interesuar për konkurim dhe është dorëzuar dokumentacioni për 167 aplikanë, nga të cilët 
72 janë skualifikuar për mungesë dokumentacioni dhe kanë marrë pjesë në konkurim 95 
kandidatë. Nga këta, pas zhvillimit të proçesit të konkurrimit, është shpallur lista emërore e 
kandidatëve të shpallur fitues në Strukturat e Verifikimit dhe Koordinimit në Terren për 17 
pozicione vakante të cilat po i argumentojmë si më poshtë, të ndara në formë tabelare: 
 
Tabela me 10 pozicione Inspektor në Drejtorinë e Verifikimit dhe Kordinimit në Terren në DPT, kategoria e 
pagës III-b. Diplomë master shkencor në shkencat ekonomike/juridike. 
Nr.  Emër/mbiemër 

 
 Niveli i Diplomës Mater 

Shencor 
Detyra/ Paga Përvoja 

1. E.T Diplomim 
Ekonomik/juridik 

Po Insp. Sek.e Verifikimit dhe Kordinimit në Terren, Rajoni 
Qendror – DRTT. III-b 

Po 

2. S.D Diplomim Ekonomik Po Insp. Sek.e Verifikimit dhe Kordinimit në Terren, Rajoni 
Qendror – DRTT. III-b 

Po 

3. M.SH Diplomim Ekonomik Po Insp. Sek.e Verifikimit dhe Kordinimit në Terren, Rajoni 
Qendror – DRTT. III-b 

Po 

4. I.I Diplomim Ekonomik Po Insp. Sek.e Verifikimit dhe Kordinimit në Terren, Rajoni 
Qendror – DRTT. III-b 

Po 

5. A.O Diplomim Ekonomik Po Insp. Sek.e Verifikimit dhe Kordinimit në Terren, në 
DPT. III-b 

Po 

6. E.R Diplomim Ekonomik Jo Insp. Sek.e Verifikimit dhe Kordinimit në Terren, në 
DPT. III-b 

Po 

http://www.tatime.gov.al/
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7. H.G Diplomim Ekonomik Po Insp. Sek.e Verifikimit dhe Kordinimit në Terren, në 
DPT. III-b 

Po 

8. D.F Diplomim Ekonomik Po Insp. Sek.e Verifikimit dhe Kordinimit në Terren, në 
DPT. III-b 

Po 

9. E.M Diplomim Juridik Po Insp. Sek.e Verifikimit dhe Kordinimit në Terren, në 
DPT. III-b 

Po 

10. K.I Diplomim Juridik Po Insp. Sek.e Verifikimit dhe Kordinimit në Terren, në 
DPT. III-b 

Po 

11. K.SH Diplomim Juridik Po Insp. Sek.e Verifikimit dhe Kordinimit në Terren, në 
DPT. III-b 

Po 

12. E.G Diplomim Ekonomik Po Insp. Sek.e Verifikimit dhe Kordinimit në Terren, në 
DPT. III-b 

Po 

13. E.S Diplomim Ekonomik Jo Insp. Sek.e Verifikimit dhe Kordinimit në Terren, në 
DPT. III-b 

Po 

14. E.T Diplomim Juridik Po Insp. Sek.e Verifikimit dhe Kordinimit në Terren, në 
DPT. III-b 

Po 

 
Tabela me 1 pozicion Inspektor, në Sektorin e Verifikimit dhe Kordinimit në Terren nëDPT, kategoria e pagës 
III-b. Diplomë master profesional në shkencat ekonomike/juridike. 
Nr.  Emër/mbiemër 

 
 Niveli i Diplomës Mater 

Profesional 
Detyra/ Paga Përvoja 

1. P.L Diplomë Ekonomike Po Insp. Sek.e Verifikimit dhe Kordinimit në 
Terren, në DPT. III-b 

Po 

 

Tabela me 4 pozicione Inspektor, Sektori i Verifikimit dhe Koordinimit në Terren, në Drejtorinë e Verifikimit dhe 
Koordnimit në Terren, Rajoni Qendror, kategoria e pagës IV-a. Diplomë bachelor në shkencat 
ekonomike/juridike. 
Nr.  Emër/mbiemër 

 
 Niveli i Diplomës Bachelor  Detyra/ Paga Përvoja 

1. E.S Diplomë Ekonomike Po Insp. Sek.e Verifikimit dhe Kordinimit në Terren, Rajoni 
Qendror – DRTT. IV-a 

Po 

2. K.M Diplomë bachelor 
Jurist 

Po  Insp. Sek.e Verifikimit dhe Kordinimit në Tërren, Rajoni 
Qendror – DRTT. IV-a 

Po 

3. B.H Diplomë bachelor 
Jurist 

Po  Insp. Sek.e Verifikimit dhe Kordinimit në Tërren, Rajoni 
Qendror – DRTT. IV-a 

Po 

4. E.S Diplomë bachelor 
Ekonomik 

Po Insp. Sek.e Verifikimit dhe Kordinimit në Tërren, Rajoni 
Qendror – DRTT. IV-a 

Po 

 

Tabela me 2 pozicione Inspektor, Sektori i Verifikimit dhe Koordinimit në Terren, në Drejtorinë e Verifikimit dhe 
Koordnimit në Terren, Rajoni Verior, kategoria e pagës IV-a. Diplomë master profesional në shkencat 
ekonomike/juridike. 

Nr.  Emër/mbiemër  Niveli i Diplomës Mater 
Profesional 

Detyra/ Paga Përvoja 

1. E.S Diplomë Ekonomike Po Insp. Sek.e Verifikimit dhe Kordinimit në Terren, 
Rajoni Verior – DRTT. IV-a 

Po 

2. G.Z Diplomë Bachelor 
Ekonomik 

Jo Insp. Sek.e Verifikimit dhe Kordinimit në Tërren, 
Rajoni Verior – DRTT. IV-a 

18 muaj 

Burimi: Drejtoria e Burimeve Njerëzore, DPT, të dhëna të marra nga dosje individuale. 
 
Nga sa më sipër, konstatohet se nga 10 vende të shpallura për pozicionin Inspektor në 
Drejtorinë e Verifikimit dhe Kordinimit në Terren në DPT, kategoria e pagës III-b, janë 
emëruar 14 punonjës me KP nga 10 pozicione pune të shpallura, por më pas, dy prej tyre janë 
propozuar për të shkuar në Rajonin Qendror. 
Gjithashtu, konstatohet se 3 raste emërime punonjës me Kod Pune, nuk plotësojnë kriteret e 
posaçme të shpallura për konkurim për pozicione vakante për nivelin arsimor master 
shkencor/profesional dhe përvojën e punës. Për nëpunësit E.S, përgjegjës sektori dhe E.R 
kategoria e pagës është III-b, të cilët nuk plotësojnë nivelin arsimor për këtë pagë. Për 
nëpunësin G.Z, nuk plotëson nivelin arsimor në diplomim ekonomik, por ai disponon master 
shkencor për degë tjetër niveli arsimor, e për rrjedhojë emërimi i tyre është bërë jo në përputhje 
me kriteret e shpalljes. 
Këto raste po i trajtojmë si më poshtë, vijojnë:  
Kandidati fitues E.S nuk ka formimin e duhur për master shkencor në diplomim në shkencat 
ekonomike dhe ka vërtetim që ndjek master shkencor. 
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Kandidati fitues G.Z nuk ka formimin e duhur për master profesional në diplomim në shkencat 
ekonomike, por disponon master shkencor në diplomim për profil tjetër (mësuesi) dhe nuk 
plotëson kriterin e përvojës së punës në profesionin ekonomik. Ka vërtetim që ndjek master 
profesional.  
Kandidati fitues E.R, nuk ka formimin e duhur në shkencat ekonomike, për kriterin master 
shkencor 120 kredite. Ka diplome bachelor 3 vjeçar dhe master profesional me 60 kredite. Nuk 
disponon master profesional në diplomim, i ndryshëm nga kriteri i kërkuar për konkurim. 
 
Si konkluzion: Grupi auditimit shprehet se largimet e punonjësve të hetimit tatimor, janë kryer 
në kushtet e paligjshmërisë ose trajtimit të pabarabartë në krahasim me punonjësit e tjerë të 
larguar, tregues ky i trajtimeve të favorizuara të punonjësve që janë emëruar në raport me 
punonjësit e larguar. 
 
Për sa më sipër, ngarkohen me përgjegjësi: 
-znj. D.I, Drejtor i Përgjithshëm i Tatimeve. 
-z. K.SH, Zv. Drejtor i Përgjithshëm, i Mbështetjes së Programeve, Kryetar. 
-z. A.C, Zv. Drejtor i Përgjithshëm. 
-z. R.SH, Drejtor, Drejtoria e Verifikimit dhe Koordinimit në terren, në DPT, Anëtar. 
-znj.E.V, Specialiste, Sektori i Rekrutimit dhe Promovimit, në Drejtorinë e Burimeve 
Njerëzore, në DPT, Anëtar. 
 

Titulli i gjetjes 
3 

Largimet nga puna të punonjësve të Hetimit Tatimor 

Situata Nga auditimi u konstatua se në zbatim të Urdhrit nr. 79, datë 27.03.2020 të 
Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, "Për miratimin e organigramës të 
Administratës Tatimore Qendrore", struktura e hetimit tatimor rezulton me 268 
punonjësish, nga 196 punonjës që në strukturën e mëparshme, pra me një reduktim 
prej 72 pozicione pune. Në zbatim të këtij urdhri Drejtori i Përgjithshëm i 
Tatimeve, me autorizimin nr. 3259/6, datë 25.03.2020 ka autorizuar Zv. Drejtorët e 
Përgjithshëm të Tatimeve, për shqyrtimin e dokumentacionit, lidhur me ri-
sistemimin e punonjësve. Sipas propozimit, qëllimi i ristrukturimit të institucionit 
dhe kryesisht i strukturave të hetimit tatimor konsiston në rishpërndarjen e 
Burimeve Njerëzore në kuadër të mirëfunksionimit të strukturës, bazuar në aftësitë 
e kualifikimet e duhura të çdo punonjësi, kualifikimet arsimore dhe historikun e 
marrëdhënies së punësimit të tyre që ka të bëjë me performancën, shkeljet e kryera 
gjatë ushtrimit të detyrave etj. Në vijim të këtij procesi, është propozuar lirimi nga 
detyra i 73 punonjësve me Kod Pune, pjesë e strukturave të Hetimit Tatimor, 
propozim i cili është miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm me shkresën nr. 3259/9 
prot. datë 03.04.2020. Nga auditimi, konstatohet se është vepruar jo në përputhje 
me Urdhrin nr. 79, datë 27.03.2020, duke liruar nga detyra 1 punonjës më shumë, 
pra 73 punonjës, si më poshtë: 40 nga Drejtoria e Hetimit Tatimor, Rajoni 
Qendror, 11 nga Drejtoria e Hetimit Tatimor, Rajoni Verior dhe 22 nëpunës me 
Kod Pune nga Drejtoria e Hetimit Tatimor, rajoni Jugor. Këta punonjës janë liruar 
nga detyra më datë 06.04.2020. Nga auditimi i dosjeve personale të punës të këtyre 
punonjësve rezulton se kanë eksperiencë në Strukturat e Drejtorisë së Hetimit 
Tatimor, janë me formimin e duhur profesional, të përcaktuar në formularin e 
përshkrimit të punës dhe nuk kanë asnjë masë disiplinore, duke plotësuar në këtë 
mënyrë kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të pozicionit të punës. Sipas 
databazës së vendimeve gjyqësore për ish-punonjës të administratës tatimore për 
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periudhën 2019-2020, konstatohen 79 ish punonjës janë në proces gjyqësore në 
shkallën e parë, 135 ish punonjës në proces gjyqësore të shkallës së dytë dhe 16 
çështje kanë marrë vendim të formës së prerë. 

Kriteri  
 

Ligji nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore të RSH”, i ndryshuar  
Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i RSH”, i ndryshuar. 
Urdhëri nr. 19, datë 22.02.2017 për miratimin e rregullores së brendshme për 
funksionimin e ATQ. 
Urdhrit nr. 79, datë 27.03.2020 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, "Për 
miratimin e organigramës të Administratës Tatimore Qendrore". 
Urdhëri nr. 3259/9 prot., datë 03.04.2020 e Drejtorit të Përgjithshëm. 
Autorizimin nr. 3259/6, datë 25.03.2020 i Drejtorit të Përgjithshëm. 

Shkaku Largime nga puna, pa kriter dhe emërime jo në përputhje me kriteret e shpallura 
nga vet Institucioni 

Ndikimi/Efekt
i 

Komisioni i Posaçëm “ad hoc”, ka vepruar në kushtet e paligjshmërisë të largimeve 
të punonjësve me kod pune, duke krijuar efekte negative në të ardhmen në dëm të 
buxhetit të shtetit. 

Rëndësia I Lartë 
 

Titulli i gjetjes 
4 

Rekrutime të reja pas largimeve nga puna të 73 punonjësve të strukturave të 
Hetimit Tatimor 

Situata  Nga auditimi i procedurave të shpalljes së vendeve vakante në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Tatimeve, konstatohet në datën 02.06.2020janë hapur vende 
vakante për konkurrim, për 17 nëpunës, pozicione me Kod Pune. Nga Drejtori i 
Përgjithshëm i Tatimeve, është nxjerrë Urdhri nr. 43, datë 19.06.2020 “Për 
Ngritjen e Komisionit për vlerësimin e kandidatëve të Kualifikuar për konkurrim në 
pozicionet vakante në Drejtorinë e Verifikimit dhe Koordinimit në Terren në 
Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, në Drejtorinë e Verifikimit dhe Koordinimit 
në Terren, Rajoni Qendror dhe Rajoni Verior”. Në faqen zyrtare tatime.gov.al, në 
datë 02.06.2020, janë shpallur 17 pozicione të lira si në vijim: 10 (dhjetë) pozicione 
Inspektor në Drejtorinë e Verifikimit dhe Koordinimit në Terren në DPT, kategoria 
e pagës III-b; 1 (një) pozicion Inspektor, në Sektorin e Verifikimit dhe Koordinimit 
në Terren në DPT, kategoria e pagës III-b; 4 (katër) pozicione Inspektor, Sektori i 
Verifikimit dhe Koordinimit në Terren, në Drejtorinë e Verifikimit dhe Koordinimit 
në Terren, Rajoni Qendror, kategoria e pagës IV-a; 2 (dy) pozicione Inspektor, 
Sektori i Verifikimit dhe Koordinimit në Terren, në Drejtorinë e Verifikimit dhe 
Koordinimit në Terren, Rajoni Verior, kategoria e pagës IV-a. 
Konstatohet një diferencim midis kritereve të vendosura për Sektorin e Verifikimit 
dhe Koordinimit në Terren, në Drejtorinë e Verifikimit dhe Koordinimit në Terren, 
Rajoni Qendror, ku përcaktohet si kriter kualifikimi “diplomë minimumi Bachelor 
në shkencat ekonomike ose juridike dhe të ketë jo më pak se 1 vit përvojë pune në 
profesion” dhe të njëjtit pozicion pune, për Rajonin Verior, ku përcaktohet si kriter 
kualifikimi “diplomë minimumi Master Profesional, në shkencat 
ekonomike/juridike dhe të ketë jo më pak se 2 vjet përvojë pune në profesion”. 
Këto veprime janë jo në përputhje me Ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për 
procedurat tatimore të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar dhe pikës 9 të Ligjit 
nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. 
Në kuptim të këtij kuadri ligjor, ndalohet diskriminimi në lidhje me: mundësinë për 
punësim, vetëpunësim dhe profesion, duke përfshirë kriteret e përzgjedhjes dhe 
kushtet e rekrutimit, të çfarëdo lloj dege të aktivitetit dhe në të gjitha nivelet e 

http://www.tatime.gov.al/
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hierarkisë profesionale.  
Nga auditimi mbi procedurën e shpalljes dhe 17emërimet e reja në Drejtorinë 
Hetimore Tatimore, për nëpunësit me Kod Pune, në lidhje me aftësitë e duhura të 
secilit kandidat, kriteret arsimore, eksperiencën etj., u konstatua se: Në lidhje me 
konkurrimin, rezulton se është dorëzuar dokumentacion nga 167 aplikant, nga të 
cilët 72 janë s’kualifikuar për mungesë dokumentacioni, duke marrë pjesë në 
konkurrim  vetëm 95kandidatë. Nga këta, pas zhvillimit të procesit të konkurrimit, 
është shpallur lista emërore e kandidatëve të shpallur fitues në Strukturat e 
Verifikimit dhe Koordinimit në Terren për 17 pozicione vakante, për të cilët në 
fund të procesit konkurrimet janë rekrutuar 19 nëpunës me kod pune. Nga sa më 
sipër, nga 10 vende të shpallura për pozicionin Inspektor në Drejtorinë e 
Verifikimit dhe Koordinimit në Terren në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, 
kategoria e pagës III-b, janë emëruar 14 punonjës me Kod Pune, dy prej të cilëve 
janë propozuar për në Rajonin Qendror. Konstatohet gjithashtu  se 3 prej 
punonjësve të rekrutuar me Kod Pune, nuk plotësojnë kriteret e posaçme të 
shpallura për konkurrim për pozicione vakante.   

Kriteri  -Ligji nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore të RSH”, i ndryshuar, 
-Pika 9 të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i RSH”, i ndryshuar, 
- Urdhrin nr. 43, datë 19.06.2020 ‘’Për Ngritjen e Komisionit për vlerësimin e 
kandidatëve të Kualifikuar për konkurrim në pozicionet vakante në Drejtorinë e 
Verifikimit dhe Koordinimit në Terren në Drejtorinë e Përgjitshme të Tatimeve, në 
Drejtorinë e Verifikimit dhe Koordinimit në Terren, Rajoni Qendror dhe Rajoni 
Verior’’ 

Shkaku Mosrespektimi i dispozitave ligjore në procedurën e rekrutimit të punonjësve 
Ndikimi/Efekt
i 

Rekrutimi i punojësve që nuk plotësojnë kriteret e vecanta të pozicionit të punës, 
situatë e cila ndikon në mbarëvajtjen dhe mirëfunksionimin e punës. 

Rëndësia E lartë 
 
Vendet Vakante 2020 
 
Edhe për vitin 2020 konstatohet një nr i lartë vendesh vakante si në vijim: 
Subjekti Vakancat në total 

dhjetor 2020 
Vakanca nëpunës civil 
dhjetor 2020 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 74 69 
Drejtoria Tatimpaguesve të Mëdhënj  9 9 
Drejtoria Tatimpaguesve Tiranë 53 51 
Drejtoria Tatimpaguesve Fier  15 15 
Drejtoria Tatimpaguesve Durrës 9 8 
Drejtoria Tatimpaguesve Shkodër 2 2 
Drejtoria Tatimpaguesve Elbasan 4 4 
Drejtoria Tatimpaguesve Korçë 1 1 
Drejtoria Tatimpaguesve Vlorë 6 6 
Drejtoria Tatimpaguesve Lezhë 4 4 
Drejtoria Tatimpaguesve Berat 2 2 
Drejtoria Tatimpaguesve Gjirokastër 1 1 
Drejtoria Tatimpaguesve Sarandë 3 3 
Drejtoria Tatimpaguesve Dibër 3 3 
Drejtoria Tatimpaguesve Kukës 8 8 
Totali 194 186  
Burimi: DPT, përpunuar nga grupi i audituesve. 
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Vendet vakante mbartin riskun e mospërmbushjes së objektivave institucionale dhe janë 
tregues i mosarritjes së qëllimeve të Ristrukturimit. 
 
Titulli i gjetjes 5 Plotësimi i strukturës dhe vendet vakante 

Situata  Nga auditimi në lidhje me vendet vakante për periudhën objekt 
auditimi, konstatohet se në vijim të ristrukturimit të parë, me Urdhrin nr. 
49, datë 27.02.2019, të Kryeministrit “Për disa ndryshime në urdhrin 
nr. 126 datë 02.08.2016, “Për miratimin e strukturës organizative dhe 
të numrit të përgjithshëm të personelit të Administratës Tatimore 
Qendrore”, struktura dhe organika e miratuar, përcakton 1512 
pozicione pune, nga 1569 që rezultonin me strukturën e mëparshme, 
përpara ristrukturimit të parë. Në vijim të ristrukturimit të dytë, me 
Urdhrin nr. 86, datë 03.05.2019 të Kryeministrit “Për disa ndryshime në 
urdhrin nr. 126 datë 02.08.2016, “Për miratimin e strukturës 
organizative dhe të numrit të përgjithshëm të personelit të Administratës 
Tatimore Qendrore”, struktura dhe organika e miratuar, përcakton 1512 
pozicione pune, numër i njëjtë ky me pozicionet e strukturës së 
mëparshme, por me ndryshime në emërtesa dhe riorganizime të 
drejtorive dhe sektorëve. Në vijim të ristrukturimit të tretë, me Urdhrin 
nr. 33, datë 12.02.2020 të Kryeministrit “Për disa ndryshime në urdhrin 
nr. 126 datë 02.08.2016, “Për miratimin e strukturës organizative dhe 
të numrit të përgjithshëm të personelit të Administratës Tatimore 
Qendrore”, struktura dhe organika e miratuar, përcakton gjithsej 1450 
pozicione, nga 1512 që ishin në strukturën e mëparshme, pra me një 
shkurtim prej 62 pozicione pune. Konstatohet se, strukturae ATQ, në 
Janar 2019, përpara se Administrata Tatimore Qendrore, t’i nënshtrohej 
procesit të parë të ristrukturimit, rezultonte me 171 pozicione vakante, 
punonjës me status nëpunësi civil.  Periudhat në vijimësi, pas 
ristrukturimeve, deri në dhjetor 2020, rezultonin me një numër të 
konsiderueshëm vendesh vakante, konkretisht në dhjetor 2020 me 186 
pozicione vakante  me status nëpunësi civil, ose 45 vende vakante më 
shumë, krahasuar me janarin e vitit 2020. 

Kriteri  Ligji nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar; 
Urdhri nr.126 datë 02.08.2016 “Për miratimin e strukturës organizative 
dhe të numrit të përgjithshëm të personelit të Administratës Tatimore 
Qendrore”; 
Urdhri nr. 49, datë 27.02.2019, të Kryeministrit “Për disa ndryshime në 
urdhrin nr.126 datë 02.08.2016; 
Urdhri nr. 86, datë 03.05.2019, të Kryeministrit “Për disa ndryshime në 
urdhrin nr.126 datë 02.08.2016; 
Urdhri nr. 33, datë 12.02.2020, të Kryeministrit “Për disa ndryshime në 
urdhrin nr.126 datë 02.08.2016. 

Shkaku Mungesë e procedurave të rekrutimit/largime të padrejta nga 
ristrukturimi 

Ndikimi/Efekti Cënim të performancës së institucionit në tërësi si dhe në përmbushjen e 
objektivave të tij.  

Rëndësia I Lartë 
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II.3.3. Vlerësimin e ndjekjes së procedurave gjyqësore dhe veprimtarisë së Komisionit 
tëPosaçëm në zbatueshmërinë e vendimeve gjyqësore të formës së prerë dhe statusi i tyre 
 
Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore 2019  
 
Gjatë vitit 2019, periudhë në të cilin ndodhën dy ristrukturime në DPT, listës me 127 
gjyqfitues  civilë, praktika të mbartura nga  viti 2018, i shtohen 22 vendime gjyqësore të 
formës së prerë të cilat Drejtoria Ligjore dhe Teknike i ka dërguar për depozitim në Drejtorinë 
e Burimeve Njerëzore. 
Për shkak të ristrukturimit të parë konstatohet se për 3 gjyqfituesit, A. L, A. V dhe E. C, 
pozicionet e të cilëve janë suprimuar nga struktura dhe janë struktura të AKSHI-it që trajtohen 
me Kod Pune, DPT është shprehur në pamundësi objektive në lidhje me sistemimin dhe i është 
drejtuar DAP-it për sistemim. DAP-i me shkresën nr. 2879/3 prot., datë 08.11.2019 me lëndë: 
“Kthim përgjigje mbi ekzekutimin e vendimeve të formës së prerë”, në përgjigjen drejtuar 
DPT, kërkon nga Komisioni i Posaçëm dërgimin e akt rekomandimeve për pamundësinë e 
sistemimit të tyre si edhe kopjet e praktikave të materialeve të shqyrtuara nga Komisioni i 
Posaçëm.  
Nga informacioni i vënë në dispozicion nga DLT, si pasojë e ristrukturimit të dytë, numri i 
vendimeve gjyqësore është rritur me 6 vendime të reja. Rritja e numrit të vendimeve gjyqësore 
për shkak të ristrukturimit ka jo vetëm kosto juridike por dhe ekonomike, pasi mbart efekte 
negative në buxhetin e shtetit, konkretisht: 
 
Ristrukturimi i dytë 

Nr. Punonjës Nëpunës civil Me Kod Pune 
1 Në proces gjyqësor shkalla I - - 
2 Në proces gjyqësor shkalla II - 6 
3 Me vendim të formës së prerë - - 
Tabela e proceseve gjyqësore të shkallës së dytë për shkak të ristrukturimit 2019: 

Nr. Paditës I Paditur Objekti Gjykata I (Rrethi) Vendimarrje Kod Pune/ Status 
1 E.C DPT Dëmshpërbli

m page 
Gj. Rr.Gjyqësor 
Tiranë 

Vendimit nr. 3139, datë 30.07.2020 
(Pranim i pjesshem) 

Kod Pune Ristrukturimi 2019 

2 N.D DPT Dëmshpërbli
m page 

Gj. Rr.Gjyqësor 
Tiranë 

Vendim nr. 552, datë 31.01.2020 
(Pranim Pjeserisht) 

Kod Pune Ristrukturimi 2019 

3 M.K DPT Dëmshpërbli
m page 

Gj. Rr. Gjyqësor 
Tiranë 

Vendimit nr. 1972, datë 9.6.2020 
(Pranim)  

Kod Pune Ristrukturimi 2019 

4 O.B DPT Dëmshpërbli
m page 

Gj. Rr. Gjyqësor 
Tiranë 

Vendimit nr. 5278, datë 7.12.2020, 
Pranim Pjeserisht 

Kod Pune Ristrukturimi 2019 

5 F.K DPT Dëmshpërbli
m page 

Gj. Rr. Gjyqësor 
Tiranë 

Vendim nr. 5324, date 9.12.2020 
Pushuar  

Kod Pune Ristrukturimi 2019 

6 A.G DPT Dëmshpërbli
m page 

Gj. Rr. Gjyqësor 
Tiranë 

Vendim nr. 4281, date 14.10.2020 
(Pranim pjesërisht) 

Kod pune Ristrukturimi 2019 

Ndërkohë, gjatë vitit 2019, nga kategoria "Gjyqfitues" janë trajtuar gjithsej 39 punonjës, si më 
poshtë: 
ü 18 finalizuar me rikthim në punë (3 në 2020); 
ü 2 dorëhequr (1 në 2020); 
ü 7 të dalë në pension; 
ü 3 refuzuar; 
ü 6 pamundësi sistemimi (KP i është drejtuar DAP për ripozicionim); 
ü 3 në fazën e akt rekomandimit DAP, pa përgjigje. 
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Nga auditimi konstatohet se në fund të vitit 2019 kanë mbetur ende të patrajtuara nga 
Komisioni i Posaçëm edhe 142 praktika gjyqfituesish, në shkelje të çdo afati të parashikuar në 
Urdhrin nr.5151, datë 28.10.2015. 
 
MBI VEPRIMTARINË E KOMISIONIT TË POSAÇËM 2019 
 
Në zbatim të Urdhrit nr.5151, datë 28.10.2015 “Për zbatimin e vendimeve gjyqësore të formës 
së prerë nga institucionet e administratës shtetërore, të përfshira në fushën e zbatimit të ligjit 
për shërbimin civil” të Ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike është 
ngritur pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve Komisioni i Posaçëm, i cili ka pësuar disa 
ndryshime në urdhra.  
Komisioni i Posaçëm ka funksionuar me Urdhrin nr.25, datë 24.04.2017 si më poshtë: 
1. Zj. V.V (Drejtor i Përgjithshëm, Kryetar) 
2. Zj. I.K (Drejtori i Drejtorisë Teknike dhe Ligjore, Anëtar) 
3. Zj. V.T (Drejtor i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Anëtar) 
4. Zj. D.C (Drejtor i Drejtorisë së Buxhetit dhe Financës, Anëtar) 
Me Urdhrin nr.36, datë 25.09.2018 është bërë zëvendësimi si në vijim: 
1. Znj.V.T zëvendësohet me znj. B.GJ 
2. Znj. D.C zëvendësohet me Znj.E.S. 
3. Me Urdhrin nr.36/1, datë 01.11.2018 është bërë zëvendësimi si në vijim: 
4. Znj. B.GJ është zëvendësuar me z. I.K 
5. Znj. E.S është zëvendësuar me znj. D.C 
Me Urdhrin nr.36/2, datë 19.03.2019 Z.I.K është zëvendësuar me Znj.V.T. 
Me Urdhrin nr.15, datë 08.04.2019 është ngritur Komisioni i Posacëm me këtë përbërje: 
1. Z. E.D (Drejtor i Përgjithshëm, Kryetar) 
2. Znj. I.K Drejtor i Drejtorisë Ligjore dhe Teknike(anëtar) 
3. Znj. V.T Drejtor i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore(anëtar) 
4. Znj. D.C Drejtor i Drejtorisë së Buxhetit dhe Financës(anëtar) 
 
Me Urdhrin (pa numër) protokolluar me nr.16319 prot., datë 04.09.2019 me ndryshimin e 
titullarit të DPT-së, z.E.D zëvendësohet me Znj.D.I. 
Në janar të vitit 2019 Komisioni i Posaçëm ka patur për të marrë në shqyrtim 146 gjyqfitues 
civilë. Nga informacioni i vënë në dispozicion nga DBNJ, lidhur me procedurat e ndjekura nga 
Komisioni i Posaçëm për periudhën 01.01. 2019 deri në ristrukturimin e datë.03.05. 2019 vihet 
re se, përveç vendimeve gjyqësore që kanë qenë në proces, DLT ka depozituar në DBNJ 8 
(tetë) vendime gjyqësore të reja, respektivisht në datat e poshtëshënuara: 
Nr. Emër Mbiemër Data e depozitimit të kërkesës për ekzekutim 
1 S.K 09.01.2019 
2 A.K 06.02.2019 
3 M.M 19.03.2019 
4 F.A 21.03.2019 
5 D.B 04.04.2019 
6 O.D 04.04.2019 
7 A.K 12.04.2019 
8 M.A 18.04.2019 

Burimi: DBNJ 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion, grupi i auditimit konstatoi se Komisioni i Posaçëm 
gjatë kësaj periudhe ka zhvilluar 4 mbledhje, si më poshtë vijon: 
-procesverbalin e mbledhjes datë 29.01.2019 
-procesverbalin e mbledhjes datë  21.03.2019 
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-procesverbalin e mbledhjes datë 15.04.2019  
-procesverbalin e mbledhjes datë 22.05.2019  
Në mbledhjet e zhvilluara Komisioni i Posaçëm ka trajtuar praktikat e gjyqfituesve në proces, 
por nuk ka trajtuar gjyqfituesit e vënë në dispozicion nga DBNJ për periudhën e ristrukturimit 
të parë, në zbatim të Urdhrit nr. 5151, datë 28.10.2015.  
 
Të dhënat për këta gjyqfitues deri në ristrukturimin e dytë paraqiten si në tabelën më poshtë: 
Nr Emër 

Mbiemër 
Pozicioni i mëparshëm Pozicioni i 

propozuar 
Situata  Shkresat  

1 B.H Drejtor Drejtorie, në 
Drejtorinë e Funksioneve 
Mbështetëse, në Drejtorinë 
Rajonale Tatimore Korçë, 
kategoria e pagës III-a/1 

Drejtor Drejtorie, 
në Drejtorinë e 
Shërbimit të 
Tatimpaguesve, në 
Drejtorinë 
Rajonale Tatimore 
Korçë, kategoria e 
pagës III-a/1 

Rikthyer 1. Nr. 3315/4 prot., datë 21.03.2019 - propozim 
per sistemim 
2. Nr.3315/5 prot., datë 2.4.2019 - shpreh 
pëlqimin 
3. Nr. 3315/6 prot –datë 8.4.2019  akt 
rekomandim 
4. Emëruar me aktin nr 3315/7 datë 17.4.19 

2 A.N Drejtor Drejtorie, në 
Drejtorinë e Vlerësimit të të 
Ardhurave, në Drejtorinë 
Rajonale Tatimore Kukës, 
kategoria e pagës III-a/1 

Inspektor i Parë, 
në Sektorin e 
Kontrollit 
Tatimor, në 
Drejtorinë e 
Kontrollit 
Tatimor, në 
Drejtorinë 
Rajonale Tatimore 
Tiranë, kategoria e 
pagës III-b. 

Rikthyer 1. Nr. 3374 prot., datë 13.2.2019 - propozim për 
sistemim 
2. Nr.3374/2 prot., datë 18.2.2019 - shpreh 
pëlqimin 
3. Nr. 3374/3 prot -datë20.2.2019  akt 
rekomandim 
4. Emëruar me aktin nr 12431/2 datë 8.7.19 

3 M.M Inspektor i Parë, në Sektorin 
e Verifikimit në Terren, në 
Drejtorinë e Kontrollit 
Tatimor, në Drejtorinë 
Rajonale Tatimore Lezhë, 
kategoria e pagës III-b 

Inspektor i Dytë, 
në Sektorin e 
Mbledhjes me 
Forcë, në 
Drejtorinë 
Rajonale Tatimore 
Lezhë, kategoria e 
pagës IV-a 

Dorehequr 
nga e drejta 
e rikthimit 

1. Nr. 3375 prot., datë 13.02.2019 - propozim 
për sistemim 
2. Nr.10332 prot., datë 20.05.4.2019 – doreheqje 
3. Nr. 10332/1 prot -datë 28.05.2019  njoftim 
(ekzekutuar) 

4 R.C Inspektor Kontrolli, në 
Drejtorinë Rajonale 
Tatimore Tirane 

Inspektor i Parë, 
në Sektorin e 
Kontrollit 
Tatimor, në 
Drejtorinë e 
Kontrollit 
Tatimor, në 
Drejtorinë 
Rajonale Tatimore 
Tirane kategoria e 
pagës III-b. 

Rikthyer 1. Nr. 3371 prot., datë 13.2.2019 - propozim për 
sistemim 
2. Nr.3371/1 prot., datë 15.2.2019 - shpreh 
pëlqimin 
3. Nr. 3371/2 prot -datë20.2.2019  akt 
rekomandim 
4. Emëruar me aktin nr 4930/1 datë 11.3.19 

5 M.D Inspektor i Parë, në Sektorin 
e Verifikimit në Terren, në 
Drejtorinë Rajonale 
Tatimore Lezhë, kategoria e 
pagës III-b 

Inspektor i Dytë, 
në Sektorin e 
Mledhjes me 
Forcë, në 
Drejtorinë 
Rajonale Tatimore 
Lezhë, kategoria e 
pagës IV-a 

Rikthyer 1. Nr. 3372 prot., datë 13.2.2019 - propozim për 
sistemim 
2. Nr.3372/1 prot., datë 15.2.2019 - shpreh 
pëlqimin 
3. Nr. 3372/2 prot -datë 20.2.2019  akt 
rekomandim 
4. Emeruar me aktin nr 4805/1 date 18.3.19 

6 M.G Inspektor i Parë, në Sektorin 
e Përpunimit të Deklaratave, 
Vlerësimit dhe Rimbursimit, 
në Drejtorinë e Vlerësimit të 
të Ardhurave Tatimore të 
Kontabilitetit, në Drejtorinë 
Rajonale Tatimore Tiranë, 
kategoria e pagës III-b 

Inspektor i Parë, 
në Sektorin e 
Kontrollit 
Tatimor, në 
Drejtorinë e 
Kontrollit 
Tatimor, në 
Drejtorinë e 
Tatimpaguesve të 
Mëdhenj, 
kategoria e pagës 
III-b. 

Rikthyer 1. Nr. 3373 prot., datë 13.2.2019 - propozim për 
sistemim 
2. Nr.3373/1 prot., datë 15.2.2019 - shpreh 
pëlqimin 
3. Nr. 3373/2 prot -datë20.2.2019  akt 
rekomandim 
4. Emëruar me aktin nr 5148/1 datë 13.3.19 

7 A.B Specialist në Sektorin e 
Edukimit dhe 
Marrëdhënieve me Publikun, 

Inspektor i Dytë 
në Zyrën e 
Marrëveshjeve, në 

Rikthyer 1. Nr. 3315/4 prot., datë 21.03.2019 - propozim 
për sistemim 
2. Nr.3315/5 prot., datë 2.4.2019 - shpreh 
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në Drejtorinë e Shërbimit të 
Tatimpaguesve, DRT 
Shkodër, kategoria e pagës 
IV-b 

Drejtorinë e 
Mbledhjes me 
Forcë, DRT 
Shkodër, kategoria 
e pagës IV-a 

pëlqimin 
3. Nr. 3315/6 prot -datë 8.4.2019  akt 
rekomandim 
4. Emëruar me aktin nr 3315/7 datë 17.4.19 

8 A.K Drejtor i Drejtorisë së 
Kontrollit Tatimor në DPT, 
kategoria e pagës III-a 

Drejtor Drejtorie, 
në Drejtorinë e 
Shërbimit të 
Tatimpaguesve, në 
DPT, kategoria e 
pagës III-a 

Rikthyer 1. Nr. 7845/1 prot., datë 15.04.2019 - propozim 
për sistemim 
2. Nr.7845/2 prot., datë 15.4.2019 - shpreh 
pëlqimin 
3. Nr. 7845/3 prot -datë15.4.2019  akt 
rekomandim 
4. Emëruar me aktin nr. 8567/1 datë 30.4.19 

9 A.N Drejtor i Drejtorisë së 
Funksioneve Mbështetëse në 
DTM, kategoria e pagës III-
a/1 

Drejtor i 
Drejtorisë së 
Funksioneve 
Mbështetëse në 
DTM, kategoria e 
pagës III-a/1 

Rikthyer 1. Nr. 7932/1 prot., datë 15.04.2019 - propozim 
për sistemim 
2. Nr.7932/2 prot., datë 15.4.2019 - shpreh 
pëlqimin 
3. Nr. 7932/3 prot -datë15.4.2019  akt 
rekomandim 
4. Emëruar me akt nr. 7932/5 datë 3.5.19 

10 A.K Specialiste Zyra Juridike, 
Drejtoria e Funksioneve 
Mbështetëse kategoria e 
pagës IV-a 

Inspektor i Dytë 
në Sektori e 
Mbledhjes së 
Detyrimeve 
Tatimore të 
Papaguara, DRT 
Vlorë, kategoria e 
pagës IV-a 

Rikthyer 1. Nr. 11847 prot., datë 13.06.2019 - propozim 
për sistemim 
2. Nr.11847/1 prot., datë 18.06.2019 - shpreh 
pëlqimin 
3. Nr.11847/2 prot -datë 21.06.2019  akt 
rekomandim 
4. Emëruar me akt nr. 12779/1 datë 8.7.19 

11 F.M Inspektor i parë Sektori i 
Kontrollit Tatimor, kategoria 
(III-b) 

Inspektor i Dytë 
në Sektorin e 
Mbledhjes së 
Detyrimeve 
Tatimore të 
Papaguara, DRT 
Vlorë, kategoria e 
pagës IV-a 

Rikthyer 1. Nr. 11849 prot., datë 13.06.2019 - propozim 
për sistemim 
2. Nr.11849/1 prot., datë 19.6.2019 - shpreh 
pëlqimin 
3. Nr. 11849/2 prot - akt rekomandim 
4. Emëruar me akt nr. 14039/1 datë 29.7.19 

12 A.M Inspektor i parë Sektori i 
Kontrollit Tatimor, kategoria  
(III-b) 

Inspektor i dytë në 
Sektorin e 
Kontrollit 
Tatimor, kategoria 
e pagës IV-a. 

Rikthyer 1. Nr. 11848 prot., datë 13.06.2019 - propozim 
për sistemim 
2. Nr.11848/1 prot., datë 19.06.2019 - shpreh 
pëlqimin 
3. Nr. 11848/1 prot -datë 21.06.2019  akt 
rekomandim 
4. Emëruar me akt nr. 12965/1 datë 08.07.19 

13 A.A  Inspektor i parë  Sektorin i 
Kontrollit Tatimor, kategoria 
(III-b)  

  DAP per 
pozicionim 

Nr. 11845 prot., datë 13.06.2019 DAP për 
sistemim, pamundësi objektive 
Shkresa nr. 11845/2 prot datë 01.07.2019 
dokumentacion dërguar DAP 

14 A.R  Inspektore e parë Kontrolli, 
kategoria   
(III-b)  

  DAP per 
pozicionim 

Nr. 11846 prot., datë 13.06.2019 DAP për 
sistemim, pamundësi objektive 
Shkresa nr. 11845/2 prot datë 01.07.2019 
dokumentacion dërguar DAP 

15 A.S Inspektor iparë në Sektorin e 
Verifikimit në Terren, 
kategoria (III-b) 

  DAP per 
pozicionim 

  

16 H.B Përgjegjës i Policisë 
Tatimore  

  Pension   

Burimi: DBNJ 

Në cilësinë e Sekretariatit Teknik të Komisionit të Posaçëm dhe anëtarit të Komisionit të 
Posaçëm parashikuar në Urdhrin nr.5151 datë 28.10.2015, Drejtoria e Burimeve Njerëzore në 
vijim të listës së mësipërme dërguar nga DLT i ka vënë në dispozicion Komisionit të Posaçëm 
në mënyrë elektronike dhe shkresore databasën e ish-nëpunësve civil gjyqfitues të depozituar 
nga DLT në DBNJ deri në Prill 2019, për trajtim, sipas datave respektive: 
Nr. Emër Mbiemër Data e depozitimit të kërkesës për ekzekutim 
1 S.K 09.01.2019 
2 A.K 06.02.2019 
3 M.M 19.03.2019 
4 F.A 21.03.2019 
5 D.B 04.04.2019 
6 O.D 04.04.2019 
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7 A.K 12.04.2019 
8 M.A 18.04.2019 

Burimi: DBNJ 

Komisioni i Posaçëm gjatë vitit 2019 ka zhvilluar dhe 2 mbledhje të tjera, diktuar nga 
procesverbalet e vëna në dispozicion nga DBNJ. Kjo drejtori i ka dërguar informacion 
Komisionit të Posaçëm dhe DAP-it lidhur me praktikat e gjyqfituesve civilë si më poshtë 
vijon: 
DBNJ me shkresën nr. 5523/2, datë 27.03.2019 dërgon në Komisionin e Posaçëm dhe për 
dijeni DAP-it, informacion lidhur me ekzekutimin e Vendimit të Formës së Prerë nr. 176, 
datë28.01.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë për z. M.M, për rikthimin e z. M.M 
në vendin e mëparshëm të punës (pozicion Inspektor i Parë, në Sektorin e Verifikimit në 
Terren, në  DRT Korçë, kategoria e pagës III-b).  
DBNJ me shkresën nr. 6499 prot., datë 27.03.2019 dërgon në KP dhe për dijeni DAP-it, 
informacion lidhur me ekzekutimin e Vendimit të Formës së Prerë nr. 731, datë03.06.2014 të 
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë të Znj. F.A, për rikthimimn në vendin e 
mëparshëm të punës, kategoria e pagës IV -b.  
DBNJ me shkresën nr. 7285 prot., datë09.04.2019 dërgon në KP dhe për dijeni DAP-it, 
informacion lidhur me ekzekutimin e Vendimit të Formës së Prerë nr.418, datë 14.02.2019 të 
Gjykatës Administrative e Apelit Tiranë, të z. D.B. 
DBNJ me shkresën nr. 7282, datë 08.04.2019 dërgon në KP dhe për dijeni DAP-it, 
informacion lidhur me ekzekutimin e Vendimit të Formës së Prerë nr. 95, datë 21.10.2019 ( i 
cili le në fuqi Vendimin nr. 8, datë 16.04.2009 të KSHC, të z. O.D (ish-punonjës në pozicionin 
Inspektor Kontrrolli, në Degën e Tatimeve Krujë, kategoria e pagës IV-a, për rikthimin në 
pozicionin Inspektor në Sektorin e Operacioneve të Kontrrollit në DRT Durrës).  
DBNJ me shkresën nr. 9193, datë 07.05.2019 dërgon në KP dhe për dijeni DAP-it, 
informacion lidhur me ekzekutimin e Vendimit të Formës së Prerë nr. 776, datë13.03.2019 të 
Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, (i cili le në fuqi Vendimin nr. 57, datë 15.01.2016. të 
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë) të z. M.A, për rikthimin në vendin e 
mëparshëm të punës (Inspektor i Parë në Sektorin e Verifikimit në Drejtorinë e Kontrrollit 
Tatimor, në DRTM, kategoria e pagës III-b).  
DBNJ me shkresën nr. 6780/2, datë 17.05.2019 dërgon në KP dhe për dijeni DAP, informacion 
lidhur me ekzekutimin e Vendimit të Formës së Prerë nr. 49, datë 18.01.2019 të Gjykatës 
Administrative të Apelit Tiranë (le në fuqi Vendimin nr. 1062, datë 06.10.2015 të Gjykatës së 
Administrative të Shkallës së Parë Durrës, kategoria e pagës III-b), të z. A.GJ, për të cilin DPT 
detyrohet vetëm të vazhdojë marrëdhëniet e punësimit me z. Gj, pra nuk detyrohet për rikthim 
në pozicion pune, apo në të njëjtin nivel page. 
Pavarësisht këtyre shkresave nga ana e Burimeve Njerëzore dhe mundësive të sistemimit të 
gjyqfituesve, nga Komisioni i Posaçëm nuk janë trajtuar të gjithë rastet. 
Nga informacioni i vënë në dispozicion nga DBNJ, lidhur me procedurat e ndjekura nga 
Komisioni i Posaçëm pas ristrukturimit të dytë me Urdhrin nr. 86, datë 03.05.2019 të 
Kryeministrit “Për disa ndryshime në Urdhrin nr. 126, datë 02.08.2016, të Kryeministrit “Për 
miratimin e strukturës organizative dhe të numrit të përgjithshëm të personelit të Administratës 
Tatimore Qendrore”, të ndryshuar”, vihet re se DLT-ja ka depozituar në DBNJ 14 vendime 
gjyqësore për trajtim, respektivisht në datat e poshtëshënuara: 
Nr. Emër  Mbiemër Data e depozitimit të kërkesës për ekzekutim 
1 A.GJ 16.05.2019 
2 XH.B 16.05.2019 
3 R.S 16.05.2019 
4 M.XH 16.05.019 
5 A.B 12.06.2019 
6 F.C 17.06.2019 
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7 B.P 20.06.2019 
8 R.A 09.07.2019 
9 P.R 13.08.2019 
10 E.XH 22.08.2019 
11 N.C 03.09.2019 
12 L.S 18.11.2019 
13 S.N 27.11.2019 
14 N.K 23.12.2019 

Si konkluzion mund të themi se gjatë vitit 2019 në ATQ janë emëruar/punësuar 77 punonjës 
me status nëpunësi civil (16 janë "Emërim i ri (DAP), periudhë prove", 55 nga kategoria 
"Emërim ekselent me kontratë 1 vjeçare" dhe 6 me procedura të tjera), dhe 21 me Kod Pune, 
ndërkohë nga kategoria "Gjyqfitues civil" janë rikthyer në punë 17 punonjës. Mosrespektimi i 
afateve kohore nga Komisioni i Posaçëm, ka sjellë për pasojë që disa nga vendet e lira të punës 
gjatë vitit 2019, në DPT dhe DRT-të nga DAP janë plotësuar nga ekselentët dhe të tjerë të 
pranuar nga jashtë, ndërkohë që në këto pozicione mund të riktheheshin disa prej gjyqfituesve. 
Në lidhje me trajtimet e praktikave të gjyqfituesve, bashkëlidhur detajimi në aneks. 
Pavarësisht mundësive të sistemimit të gjyqfituesve, nuk janë trajtuar të gjithë rastet gjatë vitit 
2019, edhe pse nga ana e Burimeve njerëzore janë bërë sugjerimet si në vijim: 

Nr Emer Mbiemer Mundesi sistemimi/ Propozim nga Burimet Njerëzore Situata 
1 I.M Inspektor i dytë Sektori i Mbledhjes me forcë Berat Pa sistemim 
2 A.DH Përgjegjës Sektori i Mbledhjes me forcë Berat Pa sistemim 
3 K.C Përgjegjës Sektori i Funksioneve Mbështetëse Kukës Pa sistemim 
4 A.G Pamundësi objektive për sistemim  - 
5 S.M Drejtor i Drejtorisë së Kontrollit Tatimor Sarandë Pa sistemim 
6 F.K Përgjegjës Sektori i Mbledhjes me forcë Sarandë Pa sistemim  
7 E.M Pamundësi objektive për sistemim  - 
8 S.D Pamundësi objektive për sistemim  - 
9 GJ.S Inspektori i dytë Sektori i Mbledhjes me forcë, Lezhë refuzim arsye distancë 
10 LL.Z Përgjegjës i Sektorit të Regjistrimit Lezhë Pension 
11 GJ.F Nuk ka vend vakant, DAP për sistemim  - 
12 D.D Nuk ka vend vakant, DAP për sistemim  - 
13 M.A Inspektor i dytë Sektori i Mbledhjes me forcë, Gjirokastër Pa sistemim 
14 A.B Përgjegjegjës Sektori, propozuar Inspektor i dytë Refuzim për ulje në kategori 
15 G.K Pamundësi objektive për sistemim, DAP për sistemim  - 
16 M.P Pamundësi objektive për sistemim, DAP për sistemim  - 
17 V.A Pamundësi objektive për sistemim, DAP për sistemim  - 
18 A.S DAP për sistemim  - 
19 A.SH DAP për sistemim  - 
20 A.A DAP për sistemim  - 
21 XH.S Inspektor i dytë Sektori i Mbledhjes me forcë, Dibër Pa sistemim 
22 E.C Akt rekomandimi DAP Ska përgjigje 
23 A.B Specialist Sektori i Regjistrimit, Korcë Pa sistemim  
24 A.A Specialist Sektori i Asistencës dhe Shërbimit, Korcë Pa sistemim 
25 S.K Inspektor i dytë Kontrolli Tatimor Pa sistemim 
26 M.M Inspektor i dytë Sektori i Mbledhjes me Forcë Pa sistemim 
27 J.D Nuk ka vende vakante  - 
28 A.F Nuk ka vende vakante  - 
29 H.S Nuk ka vende vakante  - 
30 A.Q Trajtuar edhe pse ka qene me kod pune   

Bazuar në Urdhrin nr. 5151/2015, Komisioni i Posaçëm duhet të shqyrtojë të gjitha rastet e 
gjyqfituesve, të pasistemuar në një pozicion të rregullt të shërbimit civil, që kanë një vendim 
gjyqësor të formës së prerë, deri në datën e hyrjes në fuqi të urdhrit. Urdhri përcakton 
gjithashtu në pikën 2 të Kreun IV se “Komisioni i Posaçëm thirret nga Kryetari, brenda 2 
ditëve punë nga depozitimi i kërkesës/lajmërimit me shkrim të kreditorit, për ekzekutimin e 
vendimit gjyqësor të formës së prerë, duke vënë në dijeni DAP-in”. Pika 3 Kreu IV, përcakton 
se “Shqyrtimi administrativ përfundon jo më vonë se 15 ditë nga momenti i depozitimit të 
kërkesës”. Konstatohet se Komisioni i Posaçëm për gjyqfituesit kërkesa e të cilëve është 
depozituar në vitin 2019 ka krijuar vonesa në shqyrtimin e kërkesave të tyre, nga momenti që 
kërkesa përcillet nga DLT në DBNJ. Megjithë informacionin e vënë në dispozicion në kohë 
nga DBNJ, Komisioni i Posaçëm nuk ka shqyrtuar rastet e gjyqfituesve të pasistemuar në një 
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pozicion të rregullt të shërbimit civil, që kanë një vendim gjyqësor të formës së prerë, si edhe 
nuk ka respektuar afatin ligjor të përcaktuar lidhur me trajtimin administrativ të vendimeve 
gjyqësore të formës së prerë për ta. 
 
Mbi mos nxjerrjen e akteve të rikthimit nga DAP  
Grupi i auditimit konstaton se në vitin 2019 janë 3 raste pa vendimmarrje nga DAP, për të cilat 
Komisioni i Posaçëm ka propozuar sistemimin e tyre dhe ka dërguar akt rekomandimet për ta. 
1 A.V Akt rekomandimi DAP shkresa nr. 7395/5 Prot, date 27.11.2019 

2 A.L Akt rekomandimi DAP shkresa nr. 7395/7  Prot, date 27.11.2019 
3 E.C Akt rekomandimi DAP shkresa nr. 7395/6 Prot., date 27.11.2019 

Burimi: Drejtoria e Burimeve Njerëzore, DPT. 

Për 3 rastet e mësipërme, Komisioni i Posaçëm është shprehur për pamundësi objektive në 
lidhje me sistemimin e tyre dhe i është drejtuar DAP-it, në rolin e mbikqyrësit të procesit të 
ristrukturimit, lidhur me sistemimin e tyre. Nga DPT është dërguar dy herë shkresë në DAP 
dhe ky i fundit është shprehur me 6 muaj vonesë.  
Me shkresën nr. 2879/3 prot., datë 08.11.2019 me lëndë “Kthim përgjigje mbi ekzekutimin e 
Vendimeve të Formës së Prerë për tre gjyqfituesit A. L; A.V dhe E.C”, DAP- i ku kërkon nga 
Komisioni i Posaçëm dërgimin e akt rekomandimeve për pamundësinë e sistemimit të tyre si 
edhe kopjet e praktikave të materialeve të shqyrtuara prej tij.  
Bazuar në Urdhrin nr.5151, datë 28.10.2015, Kreu V, sqaron qartësisht veprimet proçeduriale 
që duhet të ndërmarrë DAP-i në momentin e mbërritjes së rekomandimeve nga Komisioni i 
Posaçëm dhe pika 1 sqaron se DAP-i shqyrton akt rekomandimet brenda 15 ditëve punë dhe 
vendos pranimin ose mos pranimin sipas pikave në vijimësi të urdhrit. 
Grupi i auditimit gjykon se mosnxjerrja e akteve në kohë nga DAP mund të shoqërohet me 
problematikën që vendet që kanë qenë vakante dhe Komisioni i Posacëm i ka propozuar për 
plotësim me gjyqfitues, ose të mbeten vakant për një kohë të gjatë në pritje për aktet e DAP 
ose plotësohen me të rekrutuar të rinj, duke bërë që trajtimi i praktikave nga ana e Komisionit 
të Posaçëm të bëhët i pavlefshëm dhe të kërkoj sërisht ritrajtim. 
 
Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore 2020  
Nga auditimi konstatohet se në fund të vitit 2019 kanë mbetur ende të patrajtuara nga 
Komisioni i Posaçëm edhe 142 praktika gjyqfituesish civilë. Gjatë vitit 2020, Drejtoria Ligjore 
dhe Teknike  i ka dërguar Drejtorisë së Burimeve Njerëzore për depozitim 3 vendime 
gjyqësore të formës së prerë për gjyqfituesit civilë. 
Ndërkohë, gjatë këtij viti dhe në vazhdim, vitin 2021, nga kategoria "Gjyqfitues" janë trajtuar 
55 raste, në DPT dhe DRT-të, si dhe në MFE dhe institucionet e saj të varësisë së saj, si më 
poshtë: 
ü 14 të rikthyer në DPT dhe DRT-të; 
ü 4 me akt-rekomandimi në DAP; 
ü 27 në proces trajtimi (dhënie pëlqimi); 
ü 1 dorëheqje; 
ü 1 përfunduar pa emërim; 
ü 8 punonjës në pension. 
Nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore grupit të auditimit ju vendos në dispozicion databazë e 
vendimeve gjyqësore të formës së prerë për punonjësit me status nëpunësi civil nga ku 
konstatohet se në Janar 2020 kanë qenë 142 vendime gjyqësore për ekzekutim dhe në Dhjetor 
2020 kanë qenë 137 vendime gjyqësore për ekzekutim.  
Ekzekutimi i vendimeve bëhet në mënyrë progresive. 
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• Vendimet gjyqësore dhe statusi i tyre deri në dhjetor 2020 
 

 Numri Çështjeve  Statusi i Procesit Ligjor (sa) 

Nëpunës 
më status 

9(shkalla I në proces) + 63 
(shkalla II në proces) + 9 
(formë e prerë)= 81 

Çështje në proces Gj.Sh.I -9 

Çështje në proces Apel   
72 (63 në proces + 9 
formë e prerë) 

Gjykata e Shkallës së Parë:  
• 16 Vendime rrëzim i kërkesë-padisë 
• 45 pranuar 
• 2 pushuar 
Vendime forme e prere-  
• 5 vendime rrezim te kerkese-padise,  
• 4 vendime pranim te kerkese- padise 

Punonjës 
me kod 
pune 

70 (shkalla I në proces) + 
72 (shkalla II në proces) + 
7 (formë e prerë) = 
TOTAL 149 

Çështje në proces Gj.Sh.I  70 
 

Çështje në proces Apel 
79 
(72 në proces + 7 
formë e prerë) 

Gjykata e Shkallës së Parë:  
• 12 Vendime rrëzim i kërkesë-padisë 
• 53 pranuar pjesërisht 
• 2 pushuar 
 Vendime formë e prerë- 
• 1vendimrrëzim i kërkesë-padisë,  
• 6 vendime pranim i pjesshëm i kërkesë- padisë 

Totali 230   
Burimi: Drejtoria Ligjore dhe Teknike, DPT 
 
Nga Drejtoria Ligjore dhe Teknike, grupit të auditimit iu vu në dispozicion databasë e 
vendimeve gjyqësore të formës së prerë deri në vitin 2020, të cilat llogariten 16 gjithsej, nga të 
cilat 7 vendime të formës së prerë për punonjës me Kod Pune dhe 9 punonjës me status 
nëpunësi civil. 
Nga Drejtoria Ligjore dhe Teknike, grupit të auditimit iu vendos në dispozicion databasë e 
punonjësve të ATQ në proces gjyqësor deri në Dhjetor 2020 (ka tre vendime të vitit 2021), 
databasë e vendimeve gjyqësore në proces ristrukturimi si edhe vendimet e formës së prerë për 
periudhën 2019-2020, në të cilat konstatohen 230 punonjës gjithsej: 
ü 79 në procese gjyqësore të shkallës së parë 
ü 135 në procese gjyqësore të shkallës së dytë 
ü 16 vendime të formës së prerë 
Nga 230 punonjës në proceset gjyqësore: 
ü 149 punonjës në proces janë me Kod Pune   
ü 81 punonjës në procese gjyqësore me status nëpunësi civil 
 
Me Urdhrin nr. 33, datë 12.02.2020 të Kryeministrit “Për disa ndryshime në Urdhrin nr. 126, 
datë 02.08.2016, të Kryeministrit “Për miratimin e strukturës organizative dhe të numrit të 
përgjithshëm të personelit të Administratës Tatimore Qendrore”, të ndryshuar””, në strukturën 
dhe organikën e re numri i punonjësve bëhet 1450 nga 1512 që ishin në strukturën e 
mëparshme.  
Procese gjyqësore nga ristrukturimi i tretë 
Nr. Punonjës Nëpunës civil Me Kod Pune 
1 Në proces gjyqësor shkalla I - 48 
2 Në proces gjyqësor shkalla II 8 6 
3 Me vendim të formës së prerë - - 

 
Numri i proceseve gjyqësore në proces për shkak të ristrukturimit të tretë në vitin 2020 është 
68 gjithsej (58 punonjës me kod pune dhe 10 punonjës me status nëpunësi), nga të cilët 48 në 
procese gjyqësore të shkallës së parë dhe 20 në procese gjyqësore të shkallës së dytë.  
 
Tabela e proceseve gjyqësore të shkallës së dytë për shkak të ristrukturimit të tretë 2020: 
Nr. Paditës I Paditur Objekti Gjykata I (Rrethi) Vendimarrje Kod Pune/ Status 
1 A.I Drej.Përgj. 

Tatimeve 
Shfuqizim 
Vendimi 

Gj.Adm.Gjirokastër Pushim Status Ristrukturimi 2020 

2 A.C Drej.Përgj. 
Tatimeve 

Shfuqizim 
Vendimi 

Gj.Administrative 
Tiranë 

Vendim nr. 2691, 
datë 09.09.2020 

Status Ristrukturimi 2020 
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(Pranim i kërkesë-
padise)  

3 E.D Drej.Përgj. 
Tatimeve 

Shfuqizim 
Vendimi 

Gj.Administrative 
Tirane 

Vendimit nr. 2831, 
datë 09.11.2020 
(Pranim) 

Status Ristrukturimi 2020 

4 J.B Drej.Përgj. 
Tatimeve 

Shfuqizim 
Vendimi 

Gj.Administrative 
Tirane 

 
Rrëzim Padie 

Status Ristrukturimi 2020 

5 E.P Drej.Përgj. 
Tatimeve 

Shfuqizim Akti Gj.Administrative 
Tirane 

Vendim nr. 3270, 
datë 10.12.2020, 
Pranim 

Status Ristrukturimi 2020 

6 R.K Drej.Përgj. 
Tatimeve 

Shfuqizim 
Vendimi 

Gj.Administrative 
Gjirokaster 

Vendim nr. 423, datë 
7.12.2020 Rrëzuar 

Status Ristrukturimi 2020 

7 XH.T Drej.Përgj. 
Tatimeve 

Shfuqizim 
vendimi 

Gj.Administrative 
Tirane 

Vendim nr. 3406, 
datë 18.12.2020, 
Pranimin pjeserisht 

Status Ristrukturimi 2020 

8 S.S Drej.Përgj. 
Tatimeve 

Shfuqizim 
Vendimi 

Gj.Administrative 
Tirane 

Vendimit nr. 59, datë 
19.01.2021 (Pranim 
Pjeserisht) 

Status Ristrukturimi 2020 

9 A.M Drej.Përgj. 
Tatimeve 

Dëmshpërblim 
page 

Gj. Rr. Gjyqësor 
Tiranë 

vendim nr. 5735, 
datë 23.12.2020 
Pranim Pjeserisht 

Kod Pune Ristrukturimi 2020 

10 Q.M Drej.Përgj. 
Tatimeve 

Dëmshpërblim 
page 

Gj. Rr. Gjyqësor 
Lushnje 

Vendim nr.1972, 
datë 9.06.2020, 
Pranim 

Kod Pune Ristrukturimi 2020 

11 E.GJ Drej.Përgj. 
Tatimeve 

Dëmshpërblim 
page 

Gj. Rr. Gjyqësor 
Tirane 

vendim nr. 1291, 
datë 3.03.2021 

Kod Pune Ristrukturimi 2020 

12 K.F Drej.Përgj. 
Tatimeve 

Dëmshpërblim 
page 

Gj. Rr. Gjyqësor 
Tirane 

Vendim nr. 722, datë 
09.02.2021 
(Pranimin e 
pjesshëm) 

Kod Pune Ristrukturimi 2020 

13 P.K Drej.Përgj. 
Tatimeve 

Shfuqizim 
vendimi 

Gj. Rr. Gjyqësor 
Tiranë 

Rrëzuar Kod Pune Ristrukturimi 2020 

14 F.Q Drej.Përgj. 
Tatimeve 

Dëmshpërblim 
page 

Gj. Rr. Gjyqësor 
Gjirokastër 

Vendim nr. 160, datë 
16.03.2021 (Pranim i 
pjesshëm) 

Kod Pune Ristrukturimi 2020 

Burimi: Drejtoria Ligjore dhe Teknike, DPT 
 
Bazuar në Kreun II të Urdhrit nr.5151, datë 28.10.2015 “Për zbatimin e vendimeve gjyqësore 
të formës së prerë nga institucionet e administratës shtetërore të përfshira në fushën e zbatimit 
të ligjit për shërbimin civil”, baza e të dhënave gjyqësore krijohet nga njësitë e burimeve 
njerëzore (DBNJ) të njësive debitore (DPT), përditësohet, rast pas rasti, në varësi të 
veprimeve administrative, deri në ekzekutimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë. Të 
dhënat e përditësuara i vihen në dispozicion DAP-it nga DBNJ në formën e kërkuar prej tij 
brenda 2 ditëve punë, nga momenti i përditësimit të çdo të dhëne. DAP-i monitoron plotësimin 
dhe përditësimin e bazës së të dhënave gjyqësore nga njësitë debitore (DPT). 
Drejtoria e Burimeve Njerëzore ka krijuar dhe përditësuar databazën e të dhënave gjyqësore 
për ish nëpunësit e shërbimit civil dhe e ka vënë në vënë në dispozicion të grupit të auditimit, e 
cila përbëhet nga 137 nëpunës me status të nëpunësit civil.  
Grupi i auditimit konstaton se disa nga vendimet e formës së prerë janë depozituar nga DLT 
me vonesë te DBNJ dhe DFB për ekzekutim, si më poshtë: 
ü Shkresa e ardhur nga zyra e përmbarimit për ekzekutimin e vendimit të Gjykatës 
Administrative të Apelit për Z. B.SH, protokolluar në DPT me nr. 20012 prot., datë 15.10.2020 
ka shkuar për ekzekutim te DBNJ dhe DFB më datë  19.11.2020. 
ü Shkresa e ardhur nga zyra e përmbarimit për ekzekutimin e vendimit të Gjykatës 
Administrative të Apelit për Znj. E.Q, protokolluar në DPT me nr. 20916 prot., datë 
28.10.2020 ka shkuar për ekzekutim te DBNJ dhe DFB më datë 19.11.2020. 
ü Shkresa e ardhur nga zyra e përmbarimit për ekzekutimin e vendimit të Gjykatës 
Administrative të Apelit për Znj. S.S, protokolluar në DPT me nr. 13936 prot., datë 21.07.2020 
ka shkuar për ekzekutim te DBNJ dhe DFB më datë 27.07.2020. 
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ü Shkresa e ardhur nga zyra e përmbarimit për ekzekutimin e vendimit të Gjykatës 
Administrative të Apelit për Z. A.GJ, protokolluar në DPT me nr. 1986 prot., datë 2.2.2021 ka 
shkuar për ekzekutim te DBNJ dhe DFB më datë 12.03.2021. 
 
Analiza e llogarisë “Shpenzime gjyqësore për punonjësit gjyqfitues”      
Vendime gjyqësore (të formës së prerë) - 
VITI 

Numri Likuiduar  
2019-2020(lekë) 

Detyrimi i mbetur (lekë) 

2006 9 51,828,870 10,408,100 
2007 2 0 18,071,811 
2008 1 0 8,785,247 
2009 3 20,975,418 2,500,695 
2010 5 33,542,681 4,436,500 
2011 1 4,639,142 873,740 
2012 1 7,457,730 1,335,604 
2013 9 27,410,516 4,678,752 
2014 53 193,873,939 55,654,533 
2015 37 92,041,458 43,389,849 
2016 7 3,934,058 15,218,647 
2017 2 831,391 2,081,269 
2018 3 - - 
2019 48 - - 
2020 20 - - 
2006-2020 201 436,534,599 184.758.547 
 
Databasa e Drejtorisë së Burimeve Njerëzore për ish nëpunësit civilë, prej 137 rekordesh është 
e ndryshme nga ajo e Drejtorisë së Buxhetit dhe Financës, prej 184 rekordesh, për arsye se në 
të nuk gjenden nëpunësit civil që janë rikthyer në punë gjatë viteve të mëparshme dhe që 
vazhdojnë të jenë në databasën e DBF, pasi marrin rrogat e prapambetura.   
Ndërkohë që ka filluar shlyerja e detyrimeve për vendimet e formës së prerë të viteve 2009-
2017, dhe 2018-2019, DPT nuk ka bërë asnjë shlyerje deri më 31.12.2020, për vendimet e 
formës së prerë të viteve 2007-2008. Efekti financiar për këto vendime është 26.857.058 lekë. 
 
Nga databaza e vënë në dispozicion nga DFB konstatohet se janë ekzekutuar 37 vendime të 
formës së prerë për punonjësit me “Kod Pune” deri në vitin 2020 dhe një vendim në vitin 
2021, është vetëm një ish-punonjës z. F.K me kod pune që ka detyrimin e prapambetur 10,688 
për likujdim nga institucioni. Vendime e formës së prerë janë të marra në periudhën 2014- 
2020, ku është dhe një vendim i formës së prerë i 2003 për punonjësin L.A.  
Vendimet gjyqësore për punonjësit me Kod Pune, ndërsa “Titulli i vendimit” është nga 2014-
2020, depozitimi dhe ekzekutimi i tyre është jashtë afateve ligjore të përcaktuara. Të gjitha 
janë ekzekutuar brenda 2019-2020. Kjo ka pasoja si juridike ashtu dhe ekonomike për 
institucionin. 
Vendimet gjyqësore për punonjësit me Kod Pune, ndërsa “titulli i vendimit” është nga 2014-
2020, depozitimi dhe ekzekutimi i tyre është jashtë afateve ligjore të përcaktuara. Të gjitha 
janë ekzekutuar brenda 2019-2020. Kjo ka pasoja ekonomike për institucionin.  
 
Tabela e gjyqfituesve të rikthyer në vitin 2020 
Nr. Emër/Mbiemer Pozicioni i 

mëparshëm 
Pozicioni i propozuar Situata 

1 E.B Inspektor Vlerësimi  
Elbasan 

Inspektor i Dytë në 
Sektorin e  Monitorimit 
dhe Analizës për Masat 
Shtrënguese, në Drejtorinë 
e Mbledhjkes së 
Detyrimeve Tatimore të 
Papaguara, Rajoni Qendror 

Akt rekomandimi Nr. 23323 Prot., datë 03.12.2020 
Akt emërimi DAP shkresa nr. 6478/2 Prot., datë 15.12.2020 
protokolluar me tonën nr. 23323/1 Prot., datë 18.12.2020 
Fillim i marrëdhënieve financiare shkresa nr. 23323/2 Prot., 
datë 29.12.2020 

2 A.P Inspektor i Dytë 
Sektori i Verifikimit 
në Terren, kategoria  
(IV-a) 

Inspektor i parë në 
Sektorin e Kontrollit nga 
Zyra dhe Monitorimit, në 
Drejtorinë e Kontrollit për 

Akt rekomandimi Nr. 23326 Prot., datë 03.12.2020 
Fillim i marrëdhënieve financiare, shkresa  nr. 23326/2 Prot., 
datë 29.12.2020. 
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Biznesin e Vogël, në 
Drejtorinë Rajonale 
Tatimore Tiranë, Kategoria 
e pagës III-b. 

3 Q.L Inspektor Kontrolli Specialist në Sektorin e 
Thirrjeve ( Call- Center), 
në Drejtorinë e Shërbimit 
të Tatimpaguesve, në 
Drejtorine e Përgjithshme 
të Tatimeve 

Popozuar  me shkresën nr. 21408 prot., datë 13.9.2017 i cili 
nuk ka kthyer  përgjigje. Për këte qëllim me shkresën nr. 
21408/1 datë 16.04.2018 I kalon për procedurë likujdimi 
DBF, duke bërë të ezauruar të drejtën e rikthimit. 
Akt rekomandimi Nr. 23325 Prot., datë 03.12.2020 
Shkresa DAP në përgjigje tonës Nr. 6477/1 Prot., datë 
16.12.2020, protokolluar me tonën nr. 23325/1 Prot., datë 
18.12.2021 Shkresa nr.23325/2 Prot., datë 11.1.2021 përgjigje 
DAP  
DAP përgjigje shkresa nr. 6477/3 Prot., datë 25.01.2021 
protokolluar me tonen nr.  nr. 23325/3 Prot., datë 28.01.2021 
Shkresa nr. 23325/5 Prot., datë 09.03.2021 Akt rekomandimi 
DAPVendim emërimi DAP nr. 2132/2 Prot datë 01.04.2021 
Fillimi i marrëdhënieve financiare shkresa nr. 23325/7 Prot., 
datë 12.04.2021 

4 N.K Inspektor i parë në 
Sektorin e 
Përpunimit dhe 
Vleresimit të 
deklarateve të 
Rimbursimit, DRT 
Lezhë 

Inspektor i dytë  Sektori i 
Kontrollit Tatimor DPT 

Shprehje pëlqimi shkresa nr. 24114 Prot., datë 14.12.2020 
Shprehur dakordësinë  shkresa nr.24114/1, datë 16.12.2020 
Akt rekomandimi shkresa nr. 24114/2 Prot., datë 29.12.2020 
Vendim emërimi DAP 
Fillimi marrëdhënieve financiare shkresa 547/1 Prot., datë 
26.01.2021 

5 M.V Përgjegjëse Sektori 
i  Kontrollit 
Tatimor, DPT 

Përgjegjes Sektori i 
Taksave direkte, në 
Drejtorine Teknike dhe 
Ligjore DPT 

Shprehje pëlqimi shkresa nr. 24116 Prot., datë 14.12.2020 
Shprehur dakordësise shkresa nr. 24116/1, datë. 21.12.2020 
Akt rekomandimi shkresa nr.24116 Prot., datë 29.12.2020 
Vendim emërimi DAP shkresa  nr.23/3 Prot., datë 11.01.2021, 
protokolluar me tonën nr. 701 Prot., datë 15.01.2021 
Fillimi i marrëdhënieve financiare shkresa nr.701/1 Prot., datë 
28.01.2021 

6 F.M Inspektor i parë 
Sektori i Verifikimit 
në Terren, DRT 
Tirane 

Inspektor i Parë Sektori I 
Kontrollit Tatimor nga 
Zyra dhe Monitorimi, në 
Drejtorinë e Kontrollit 
Taimor për Biznesin e 
Madh, DRT Tiranë 

Shprehje pëlqimi shkresa nr. 24112 Prot., datë 14.12.2020 
Shprehje dakordësie shkresa nr. 24361 Prot., datë 17.12.2020 
Akt rekomandimi shkresa nr. 24361/1 Prot., datë 29.12.2020 
Vendim emërimi DAP shkresa nbr. 2413 Prot., datë 
06.01.2021 protokolluar me tonën nr.255 Prot., 
datë08.01.2021Fillimi i marrëdhënieve financiare shkresa 
nr.255/1 Prot., datë 26.01.2021 

7 M.D Inspektor i dytë 
Sektori i Verifikimit 
në Terren, Tiranë 

Inspektor i Dyte Sektori i 
Kontrollit Tatimor nga 
Zyra dhe Monitorimi, në 
Drejtorine e Kontrollit 
Ttaimor për Biznesin e 
Madh, DRT Tiranë 

Shprehje pëlqimi shkresa nr. 24113  Prot., datë 14.12.2020 
Shprehje dakordësie shkresa nr. 24113/1 Prot., datë28.12.2020 
Akt rekomandimi shkresa nr. 24113/3 Prot., datë 15.01.2021 
Vendim emërimi DAP nr.477/1, datë 02.02.2021, prot me 
tonën nr.2135 Prot., datë 04.02.2021 
Fillimi i marrëdhënieve financiare shkresa  nr 2135/1, datë 
16.02.2021 

8 S.K Inspektor i parë në 
Sektorin e 
Kontrollit Tatimor, 
Korçë 

Inspektor i Dytë në 
Sektorin e Zbatimit në 
Terren të Masave 
Shtrënguese, në Drejtorinë 
e Mbledhjes së Detyrimeve 
Tatimore të Papaguara, 
Rajoni Qendror, DRT 
Tiranë 

Shprehje pëlqimi shkresa nr. 24217 Prot., datë 15.12.2020 
Mosdakordësi shkresa nr. 24217/1, Prot., datë23.12.2020 
Shprehje dakordësie shkresanr. 24217/2 Prot., datë 28.12.2020 
dhe shkresa  nr. 24217/3 Prot., datë 07.01.2021,  
Akt rekomandimi shkresa nr.24217/4 Prot., datë 09.02.2021 
Dap vendim emërimi shkresa nr. 1097/3 Prot., datë 
18.02.2021, protokolluar me tonën nr. 24217/5, datë 
19.02.2021Fillimi i marrëdhënieve financiare shkresa nr. 
24217/6 Prot., datë 01.03.2021 

9 XH.S Inspektor i parë 
Kontrolli, DRT 
Dibër 

Specialist Zyra Juridike, 
DRT Dibër 

Shprehje pëlqimi shkresa nr.24240 Prot., datë15.12.2020 
Shprehje dakordësie shkresa nr.24945 Prot., datë 24.12.2021 
Akt rekomandimi shkresa nr.24945/1 Prot., datë15.01.2021 
Fillimi i marrëdhënieve financiare   shkresa 2029 Prot., datë 
09.2.2021 

10 S.M Specialist Sektori i 
Asistencës dhe 
Shëbimit të 
Tatimpaguesit, 
DRT Durrës 

Inspektor I Dyte në 
Sektorin e  Monitorimit 
dhe Analizës për Masat 
Shtrënguese, në Drejtorinë 
e Mbledhjes së Detyrimeve 
Tatimore të Papaguara, 
Rajoni Qendror 

Shprehje pëlqimi shkresa nr. 24235  Prot., datë 15.12.2020 
Shprehje dakordësie shkresa nr.24235/1 Prot., datë 24.12.2020 
Kthim përgjigje shkresa protokolluar me tonën nr. 24235/2 
Prot., datë 20.01.2021 
Akt rekomandimi shkresa nr.2262 Prot., datë 05.02.2021 
Vendim DAP Shkresa nr. 963/3 Prot., datë 16.02.2021, 
protokolluar me tonën nr. 3076 Prot., datë 18.02.2021 
Fillimi i marrëdhënieve financiare shkrea nr. 3076/1 Prot., 
datë 01.03.2021 

11 A.GJ Inspektor i parë 
Sektori i Kontrollit 
Tatimor, DRT Fier 

Inspektor i Dytë në 
Sektorin e Procedurave 
Ligjore të Mbledhjes me 
Forcë, në Dejtorinë 

Shprehje pëlqimi shkresa nr. 24231  Prot., datë 15.12.2020 
Shprehje mosdakordësie shkresa nr. 24231/1 Prot., datë 
05.01.2021Përgjigje protokolluar me tonën nr. 24231/2 Prot., 
datë 15.01.2021Shkresa nr. 24231/4 Prot., datë 22.02.2021 



 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
Raport Përfundimtar Auditimi Tematik për auditimin e ushtruar në  
Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe Ministrinë e Financave dhe 
Ekonomisë 

 

65 
 

Mbledhjes së Detyrimeve 
Tatimore të Papaguara 
Rajoni Jugor, DRT Fier 

Akt Rekomandimi DAPVendim emërimi DAP shkresa nr. 
2133/2 Prot., datë 01.04.2021Fillimi i marrëdhënieve 
financiare shkresa nr. 24227/5 Prot., datë 12.04.2021 

12 G.XH Inspektor i dytë 
Sektori i Kontrollit 
Tatimor, DRT Fier 

Inspektor i Dytë në 
Sektorin e Procedurave 
Ligjore të Mbledhjes me 
Force, ne Dejtorine 
Mbledhjes së Detyrimeve 
Tatimore të Papaguara 
Rajoni Jugor, DRT Fier 

Shprehje pëlqimi shkresa nr. 24230  Prot., datë 15.12.2020 
Shprehje dakordësie shkresa nr.24230/1 Prot., datë 24.12.2020 
Akt rekomandimi nr.24230/2 Prot., datë 15.01.2021  
DAP Akt emërimi nr. 478/2 Prot., datë  01.02.2021 
protokolluar me tonën nr. 2028 Prot., datë 03.02.2021 
Fillimi i marrëdhënieve Financiare shkresa nr. 2028/1 Prot., 
datë 09.020.2021 

13 M.XH Inspektor i parë në 
Sektorin e 
Kontrollit Tatimor, 
DRT Kukës 

Inspektor i Dytë Sektori i 
Analizës dhe Kontabilitetit 
të të Ardhurave, DRT 
Kukës 

Shprehje pëlqimi shkresa nr. 24227  Prot., datë 15.12.2020 
Shprehje mosdakordësie shkresa nr.24941 Prot., datë 
24.12.2020 
Kthim përgjigje prot me tonën nr. 24227/1 Prot., datë 
20.01.2021  
Shkresa nr. 24227/2 Prot., datë 10.02.2021 shkrese 
M.Xhebexhia Shkresa nr. 24227/3 Prot., datë 22.03.2021 
Akt rekomandimi shkresa nr.24227/3 Prot., datë 22.02.2021 
Vendim emërimi DAP 2131/2 Prot., datë 01.04.2021 
Fillimi i marrëdhenieve Financiare shkresa nr. 24227/5 Prot., 
datë 12.04.2021 
Përgjigje DAP z.Xhebexhia nr. 2195/1 Prot., datë 08.04.2021 
protokolluar me  tonën nr. 6695 Prot., datë 12.04.2021 (për 
dijeni DPT) 

14 K.C  Përgjegjes Sektori i 
Shërbimeve Mbështetëse 

Shprehje pëlqimi shkresa nr. 24610 Prot., datë 18.12.2020 
Shprehje dakordësie shkresa nr. 24610/1 Prot., datë 
11.01.2021 
Akt rekomandimi shkresa nr.2184 Prot., datë 05.02.2021 
Vendim DAP shkresa nr. 962/2 Prot., datë 19.02.2021, 
protokolluar me tonën nr. 2184/1 Prot., datë 22.02.2021 
Fillimi i marrëdhenieve financiare shkresa nr. 2184/2  Prot., 
datë  01.03.2021 

Bazuar në pikën 5 të Udhëzimit nr. 1, datë 04.06.2014 "Për mënyrën e ekzekutimit të 
detyrimeve monetare të njësive të qeverisjes së përgjithshme në llogari të thesarit", i ndryshuar, 
"5. Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore që janë parashikuar të shlyhen nga buxheti përkatës, 
bëhet sipas rradhës së paraqitjes zyrtare të tyre në vitin paraardhës dhe grafiku i shlyerjes 
bëhet publik nëpërmjet publikimit në faqen on-line të njësisë shpenzuese, apo në forma të tjera 
të publikimit, që ju bëhen të ditura publikut. Përmbaruesi i përmbahet grafikut të shyerjes së 
detyrimit të publikuar.”, publikimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë me gjyqfitues 
punonjës të këtij institucioni nuk është bërë në faqen web të DPT.  
Konstatohet se nuk është respektuar radha e shlyerjes së vendimeve gjyqësore të formës së 
prerë për gjyqfituesit. Komisioni i posaçëm i DPT dhe titullari i instiucionit duhet mbajnë 
parasysh respektimin e radhës. 
 

MBI VEPRIMTARINË E KOMISIONIT TË POSAÇËM 2020 

Nga 146 vendime për ekzekutim në janar të vitit 2020, Komisioni i Posacëm, në mbledhjet e 
zhvilluara gjatë vitit 2020 nga kategoria "Gjyqfitues civilë" ka trajtuar 55 praktika, në DPT dhe 
DRT-të, si dhe në MFE dhe institucionet e saj të varësisë së saj, si më poshtë: 
ü 14 të rikthyer në DPT dhe DRT-të; 
ü 4 me akt-rekomandimi në DAP; 
ü 27 në proces trajtimi (dhënie pëlqimi); 
ü 1 dorëheqje; 
ü 1 përfunduar pa emërim; 
ü 8 punonjës në pension. 
Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion nga DBNJ, konstatohet se gjatë periudhës 2020- 
2021, Komisioni i Posaçëm është mbledhur 6 herë në vitin 2020 dhe 3 herë në vitin 2021, ka 
trajtuar të 137 rastet sipas procesverbaleve të mbledhjeve paraqitur si më poshtë vijon: 
• Procesverbal nr. 12530 prot., datë 03.07.2020 
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• Procesverbal nr. 13627 prot., datë 17.07.2020 
• Procesverbal nr. 16557 prot., datë 25.08.2020 
• Procesverbal nr. 22334 prot., datë 19.11.2020 
• Procesverbal nr. 23750/1 prot., datë 15.12.2020 
• Procesverbal nr. 23750 prot.,  datë 10.12.2020 
 
Procesverbalet e mbledhjeve për vitin 2021: 
• Procesverbal nr. 19513/3 prot., datë 28.01.2021 
• Procesverbal nr. 24226/3 prot., datë 11.02.2021 
• Procesverbal nr. 23325/4 prot., datë 09.03.2021 
 
Në cilësinë e Sekretariatit Teknik të Komisionit të Posaçëm dhe anëtarit të Komisionit të 
Posaçëm parashikuar në Urdhrin nr.5151, datë 28.10.2015, Drejtoria e Burimeve Njerëzore i 
ka vënë në dispozicion Komisionit të Posaçëm në mënyrë elektronike dhe shkresore databasën 
e ish nëpunësve civilë të shoqëruar edhe me informacionin e nevojshëm në lidhje me 
pozicionet vakante, në të cilat ekziston mundësia për t’u sistemuar këta nëpunës.  
-DBNJ, me shkresën nr. 1857 prot., datë. 27.01.2020 dërgon në Komisionin e Posaçëm dhe për 
dijeni Zv/ Drejtorin e Përgjithshëm informacion për praktikën gjyqësore të Z. A.C (vendim i 
formës së prerë 2019). 
-DBNJ, me shkresën nr. 2308 prot., datë 30.01.2020 me lëndë “Të dhënat gjyqësore për 
punonjësit gjyqfitues”, i dërgon Komisionit të Posaçëm dhe për dijeni Zv/Drejtorit të 
Përgjithshëm databasën e plotë për punonjësit gjyqfitues në trajtim. 
-DLT, me shkresën nr. 14907/1, datë 13.08.2019 dërgon në DBNJ praktikën për Znj. P.R dhe 
DBNJ me shkresën nr.14907/2, datë 06.02.2020 njofton Komisionin e Posçëm lidhur me këtë 
praktikë. 
-Në vijim të shkresës së mësipërme DPT me shkresën nr. 3691 prot., datë 17.02.2020 i dërgon 
DAP-it të dhënat gjyqësore të gjyqfituesve. 
Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion nga DBNJ, konstatohet se gjatë vitit 2020 DLT i ka 
vënë në dispozicion DBNJ shkresat me vendimet për ekzekutim të tre vendimeve gjyqësore të 
gjyqfituesve civil:  
-Shkresën nr. 1393/1 prot., datë 27.07.2020 të gjyqfitueses Znj. S.S. 
-Shkresën nr. 20916/3 prot., datë 19.11.2020 të gjyqfitueses Zj. E.Q. 
-Shkresa e ardhur nga zyra e përmbarimit për ekzekutimin e vendimit të Gjykatës 
Administrative të Apelit për Z. B.SH protokolluar në DPT me nr. 20012 prot, datë 15.10.2020 
ka shkuar për ekzekutim te DBNJ dhe DFB më 19.11.2020. 
-Shkresa e ardhur nga zyra e përmbarimit për ekzekutimin e vendimit të Gjykatës 
Administrative të Apelit për Znj. E.Q, protokolluar në DPT me nr. 20916 prot., datë 
28.10.2020 ka shkuar për ekzekutim te DBNJ dhe DFB më 19.11.2020. 
-Shkresa e ardhur nga zyra e përmbarimit për ekzekutimin e vendimit të Gjykatës 
Administrative të Apelit për Znj. S.S, protokolluar në DPT me nr. 13936 prot., datë 21.07.2020 
ka shkuar për ekzekutim te DBNJ dhe DFB më 27.07.2020. 
-DBNJ me shkresën nr. 20916/4 prot., datë 15.12.2020 dërgon informacion në Komisionin e 
Posaçëm dhe për dijeni DAP për pozicionet vakante në Drejtorinë Rajonale Tatimore Durrës 
për sistemimin e gjyqfitueses E.Q. 
-Me shkresën nr. 21369/3 prot., datë 15.12.2020 DBNJ përcjell për në Komisionin e Posaçëm 
dhe për dijeni DAP-in informacionin ne lidhje me praktikën për ekzekutimin e vendimit 
gjyqësor të gjyqfituesit Z. B.SH. 
-DBNJ me shkresën nr. 11543 prot., datë 23.06.2020 i dërgon Komisionit të Posaçëm 
informacion për ekzekutim të M.V.(vendim i formës së prerë 2016) 
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-DBNJ me shkresën nr. 12130 prot., datë 30.06.2020 i dërgon Komisionit të Posaçëm 
informacion për ekzekutim të Z.M.M.(vendim i formës së prerë 2014) 
-DPT, DBNJ me shkresën nr.2423 prot., datë 15.12.2020 drejtuar Z. A.GJ , për dijeni DAP me 
lëndë “Për dhënien e pëlqimit në zbatim të propozimit të  KP-së", i kërkon të shprehet brenda 
tre ditëve.   
-Z. Gj me shkresën  e datës 26.01.2021 shprehet se nuk është dakord me propozimet të cilat 
bien ndesh me vendimin e formës së prerë dhe ndërkohë  nga konsultimi me faqen zyrtare të 
DAP rezulton se me kodin 3435 është bërë shpallje e vendeve të lira dhe hapja e procedurave 
për dorëzim dokumentacioni për pozicionin vakantë Inspektor Kontrrolli dhe Monitorimi nga 
zyra në DRT Fier që përmbush zbatimin e vendimit të formës së prerë.  
-DBNJ, me shkresën nr.12860 prot., datë 02.07.2019 me lëndë: “Informacion në lidhje me 
praktikën për ekzekutim të vendimit gjyqësor të Z. M.XH”, dërguar Komisionit të Posaçëm 
dhe për dijeni dhe DAP-it bën me dije se në zbatim të dispozitivit të Vendimit nr. 469, datë 
25.06.2018 të Gjykatës Administrative të shkallës së Parë Shkodër, lënë në fuqi me Vendimin 
nr. 701, datë 07.03.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, detyrohet pala debitore, 
DPT, për rikthimin e Z. Xh në pozicionin Inspektor i Parë, në Sektorin e Kontrollit Tatimor në 
Drejtorinë e Kontrollit Tatimor në Drejtorinë Rajonale Tatimore Kukës, kategoria e pagës IIIb. 
Nga verifikimi i vendeve aktuale vakante në DRT Kukës, si dhe në zbatim të dispozitivit të 
vendimit gjyqësor të formës së prerë, rezulton se, në DRT Kukës ka vende vakante në 
pozicionin Inspektor i Parë, në Sektorin e Kontrollit Tatimor në Drejtorinë e Kontrollit 
Tatimor. DBNJ me shkresën nr. 24227 prot., datë 15.12.2020 drejtuar z. Xh i kërkon dhënien e 
pëlqimit brenda tre ditëve për pozicionin e propozuar nga Komisioni i Posaçëm si Inspektor i 
Dytë në Sektorin e Analizës dhe Kontabilitetit të të Ardhurave, në Drejtorinë Rajonale 
Tatimore Kukës, kategoria e pagës IV-a, në zbatim të Vendimit Gjyqësor të Formës së Prerë 
nr. 701, datë 07.03.2019, të Gjykatës Administrative të Apelit. DBNJ me shkresën nr. 24227/1, 
drejtuar z. Xh, thekson se, referuar nenit 19 “Klasifikimi” të  Ligjit nr. 152/2013 “Për statusin e 
nëpunësit civil”, i ndryshuar, pozicionet si Inspektor i Parë ashtu dhe Inspektor i Dytë, janë 
pjesë e të njëjtës kategori, asaj ekzekutive. Gjyqfituesi Xh me shkresën nr. 24941 prot., datë 
24.12.2020 nuk e pranon propozimin, pasi nuk është i mbështetur në titullin ekzekutiv të 
vendimit. DPT me shkresën nr. 24227/3 prot., datë 22.02.2021 ka dërguar akt rekomandimin 
në DAP, për dijeni dhe Drejtorisë Rajonale Tatimore Kukës për sistemimin e tij. 
- Në shkresën nr.21065/2 prot, datë 19.12.2019 DLT i dërgon Komisionit të Posaçëm 
informacion në lidhje me praktikën për ekzekutim të gjyqfituesit, të cilit ka ndryshuar 
vendbanimin gjatë periudhës së trajtimit për ekzekutimin e vendimit gjyqësor. Njëkohësisht 
dhe DAP me shkresën nr. 6946/1 prot, datë 06.12.2019 shprehet për raste të tilla, lidhur me 
ndryshimin e vendbanimit të gjyqfituesve është detyrim kushtetues, zbatimi i vendimit dhe 
ndryshimi i vendbanimit duhet të merret në konsideratë nga Komisioni i Posaçëm brenda një 
afati të arsyeshëm, si detyrim ligjor.  
Nga komunikimet shkresore të mësipërme  konstatohet  se Drejtoria e Burimeve Njerëzore, ka 
bërë propozimet në kohën që ka patur pozicione të lira për sistemim gjyqfituesish, ka vënë në 
dispozicion informacionin e nevojshëm për këtë vendimarrje, (databaza e ish nëpunësve të 
larguar dhe pozicionet vakante në strukturën e Administratës Tatimore Qendrore) dhe e ka 
dërguar për dijeni edhe tek strukturat drejtuese, por në zbatim të Urdhrit nr.5151, datë 
28.10.2015, përsëri nuk është reflektuar nga ana e Komisionit të Posaçëm, gjë e cila ka sjellë 
zgjatjen dhe mossistemimin në punë të punonjësve. 
Nga informacioni i vënë në dispozicion nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore, nga 146 vendime 
për ekzekutim në janar të vitit 2020, kanë qenë 137 vendime për ekzekutim në dhjetor të vitit 
2020. Ekzekutimi i vendimeve bëhet në mënyrë progresive. Përveç 55 praktikave të 
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gjyqfituesve civilë të trajtuara më sipër brenda DPT-së, Komisioni i Posaçëm, në mbledhjet e 
zhvilluara gjatë vitit 2021 ka trajtuar edhe praktikat për gjyqfituesit e tjerë. Konkretisht:  
-Me shkresën nr. 4161 prot., datë 18.03.2021 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, (në vijim të 
korespondencës me DAP) ka dërguar në DAP dosjet personale si dhe vendimet gjyqësore të 21 
gjyqfituesve, propozuar për t’u sistemuar në Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive. 
-Komisioni i Posaçëm ka paraqitur 59 gjyqfitues në pamundësi për t’u sistemuar.  
Nga informacioni i vënë në dispozicion nga DBNJ konstatohet se në vitin 2019 ka patur 30 
raste të patrajtuara të cilat kanë patur mundësi sistemimi. Në vitin 2020 dhe në vijim 2021, 
Komisioni i Posaçëm ka paraqitur 59 gjyqfitues në pamundësi për t'u sistemuar. Kjo gjë tregon 
se nga ristrukturimet e kryera, për shkak të suprimimit të vendeve të punës, në DPT është rritur 
jo vetëm numri i gjyqfituesve por dhe pamundësia e institucionit për sistemimin e tyre, kur 
aktualisht nga informacioni i vënë në dispozicion  deri në  dhjetor 2020 ka patur vende të lira 
për sistemimin e tyre.  
-Komisioni i Posaçëm, gjatë vitit 2020 ka dërguar shkresat për dhënien e pëlqimit të 27 
gjyqfitues civil, nga të cilët 5 prej tyre kanë shprehur refuzimin për propozimet e dhëna.  
Në fund të vitit 2020, nga137 gjyqfitues konkludojmë se janë: 
• Trajtuar 55 praktika brenda DPT-së (14 të rikthyer në DPT dhe DRT-të;4 me akt-
rekomandimi në DAP;27 në proces trajtimi (dhënie pëlqimi);1 dorëheqje;1 përfunduar pa 
emërim;8 punonjës në pension). 
• Dërguar në DAP për sistemim në AKPA 21 praktika. 
• Në pamundësi objektive për sistemim 59 gjyqfitues. 
 
Konstatohet se Komisioni i Posaçëm gjatë periudhës 2019-2020 ka krijuar vonesa në 
shqyrtimin e kërkesave të gjyqfituesve, nga momenti që kërkesa përcillet nga DLT në DBNJ. 
Por siç duket nga trajtimi më sipër, gjyqfituesit janë trajtuar të gjithë në vijim deri në prill të  
vitit 2021, por ende të pasistemuar. 
 
Mbi statusin e punësimit të ish nëpunësve civil të DPT-së 
 
Nga informacioni i vënë në dispozicion nga DBNJ, për gjyqfituesit e punësuar në institucione 
të tjera buxhetore, me shkresën nr. 18010 prot, datë 16.09.2020 dërguar DLT-së, konfirmohet 
se deri më datë 25.06.2020 në total janë 141 praktika gjyqfituesish, nga të cilët 24 gjyqfitues 
figurojnë të punësuar në sektorin publik dhe 13 prej tyre janë trajtuar nga Komisioni i 
Posaçëm, ndërkohë që trajtohen financiarisht sipas vendimit të formës së prerë. 
-DPT me shkresën nr. 12421 prot, datë 2.07.2020 me lëndë “Kërkesë për mendim” drejtuar 
DAP-it, i  kërkon mendim si do të veprohet me punonjësit gjyqfitues: 
ü Ish nëpunës civil që janë të punësuar në sekorin publik; 
ü Ish nëpunës, për të cilët është ezauruar e drejta e rikthimit në pozicionin e mëparshëm 
 të punës, por nga DPT vijohet me likuidimin monetar në bazë të vendimit të formës së 
prerë, dhe aktualisht figurojnë të punësuar në sektori publik; 
ü Ish nëpunës që kanë mbushur moshën për dalje në pension, kryhet likuidimi nga DPT 
sipas  vendimit të formës së prerë dhe figurojnë të punësuar në sektorin publik. 

 
Ish nëpunës të ATQ, të cilët kanë përfituar dy paga mujore njëkohësisht dhe janë trajtuar 
nga KP 

Nr. Emër Mbiemër Pozicioni 2020 Institucioni Situata 

 1  A.GJ Përgjegjës i Zyrës së 
Shërbimit të Tatimpaguesve 
III-b 

Agjencia e Trajtimit të Pronave Akt rekomandimi Nr. 23324 Prot., 
datë 03.12.2020 

2 A.GJ Inspektor i dytë Sektori i  Dega e doganës  Shprehje pëlqimi shkresa nr. 24234/3 
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Mbledhjes së Tatimeve , 
kategoria  (IV-a)  

Prot., datë 15.12.2020 

3  P.K  Inspektor Rregjistrimi në 
Pogradec   

UKT Pogradec  Pa sistemuar 
 

4  A.K Inspektore e parë në Sektorin 
e Kontrollit, kategoria ( III-b)  

 Universiteti "E.Çabej"  Refuzuar 

5  I.A  Inspektor i dytë Sektori i 
Verifikimit në Terren 
kategoria( IV-a)  

Bashkia Kamëz  Me shkresën nr.598/1 Prot., datë 
11.02.2020 , protokolluar me tonën nr. 
1985/2 Prot., datë 12.02.2020 DAP 
pas shqyrtimit kërkon akt 
rekomandimi në DRT Tiranë 
inspektor i dytë  kategoria IV-a. 
Shkresa nr.1985/3 Prot., datë 
02.03.2020 Informacion KP 

6 M.SH  Inspektor i parë Sektori i 
Verifikimit në Terren 
kategoria( III-b)  

Bashkia Kavajë Fillimi i marrëdhënieve financiare. 
Shkresa nr. 5852 Prot., datë 
19.03.2020 pranon pozicionin me 
kusht rikthimin në kaegori page III-
b.Shkresa nr. 6096 Prot., datë 
30.03.2020 shkresa e DAP drejtuar 
Z.Shkodra për paraqitjen në punë . 

7  GJ.S  Inspektor i dytë Kontrolli 
kategoria IV-a 

 Drejt.Sig.Shoqërore Lezhë      Refuzuar 

8  M.A  Inspektor i dytë Kontrolli 
Tatimor  kategoria IV-a 

Universiteti “Aleksandër 
Xhuvani”, Elbasan 
 

Dorëhequr 2020 
 

9  A.V  Përgjegjës Sektori i Pajisjeve 
Fiskale III- a/1   

 DRT Tiranë DAP Akt rekomandim Akt 
rekomandimi DAP shkresa nr. 7395/5 
Prot, datë 27.11.2019 

 

10  I.L  Inspektor i parë Verifikimi 
në Terren  

 Bashkia Librazhd  Shprehje pëlqimi shkresa nr. 24216 
Prot., datë 15.12.2020 
Mos dakordësi shkresa nr.24216/1  
Prot., datë 21.12.2020 

      
11  

S.K  Drejtor Kontrolli  Bashkia Vlorë Siistemuar 

12  F.A  Specialiste Zyra e Agjencisë 
së Shërbimeve Gramsh  

Drejtoria e Shërbimit Spitalor 
Gramsh 

DAP për pozicionim, shkresa 
nr.18696 , 09.10.2019 propozim për 
sistemim 

13  R.A  Inspektori parë,Sektori i 
përpunimit të Deklaratave , 
Vlerësimit dhe Rimbursimit 
(III-b)  

Drejtoria Rajonale Tatimore 
Tiranë 

 

 
Nga këta 13 punonjës:  
Ø 1 në DAP për pozicionim 
Ø 1 rikthyer 
Ø 1 ka dhënë dorëheqjen nga rikthimi 
Ø 3 shprehje pëlqimi 
Ø 3 refuzuar pozicionin e ofruar 
Ø 1 praktikë e ekzekutuar 
Ø 3 Akt rekomandimi në DAP 
Një pjesë e ish punonjësve civil të DPT janë të punësuar, në sektorin publik dhe privat, 
ndërkohë që trajtohen financiarisht sipas vendimit të formës së prerë. Mungon baza ligjore për 
trajtimin e rasteve të tilla. Pavarësisht këtyre shkresave nga ana e Burimeve Njerëzore dhe 
mundësive të sistemimit të gjyqfituesve, nuk janë trajtuar të gjithë rastet, në momentin që ka 
patur pozicione të lira. 
 
Mbi mos nxjerrjen e akteve të rikthimit nga DAP  
 
Grupi i auditimit konstaton se në vitin 2020 janë 3 raste pa vendimmarrje nga DAP, për të cilat 
Komisioni i Posaçëm ka propozuar sistemimin e tyre dhe ka dërguar akt rekomandimet për ta. 
1 A.GJ Akt rekomandimi Nr. 23324 Prot., datë 03.12.2020 
2 

I.K 
Shprehje pëlqimi shkresa nr. 24118 Prot., datë 14.12.2020 
Shprehje dakordësie shkresa nr. 24118/1 Prot., datë 15.02.2021 
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Akt rekomandimi për firmë  22.02.2021 
3 G.U Shprehje pëlqimi shkresa nr.19513/4 prot., datë 22.03.2021  

Dakordësi shkresa protokolluar  nr. 6337 prot., datë 06.04.2021 
Akt rekomandimi  shkresa nr. 1953/6 prot., datë 07.04.2021 

Burimi: Drejtoria e Burimeve Njerëzore, DPT. 
 
Komisioni i Posaçëm ka bërë propozimet përkatëse për sistemimin e tyre dhe Departamenti i 
Administratës Publike nuk ka nxjerrë aktet e rikthimit në punë të tyre.  
Akti i rekomandimit me shkresën nr. 24113/3 dt 15.01.2021 dërguar nga DPT në DAP, i cili 
kthen përgjigjen me shkresën nr. 477 prot, datë 02.02.2021, është jashtë afateve ligjore. 
DPT me shkresën nr. 3244 prot, datë 12.02.2020 dërguar DAP me lëndë: “Kërkohet orientim”, 
kërkon orientim nga DAP se si do të veprohet, për të qenë të qartë në përputhje me ligjin: 
ü Nëse gjatë periudhës së ristrukturimit mund të ekzekutohen vendimet gjyqësore; 
ü Nëse mund të jenë pjesë e vendimmarrjes së KRST , praktikat e nëpunësve të ATQ, të 
cilët janë pjesë aktualisht e saj, por në pozicione me kategori page më të ulët, për të cilët 
gjykata ka vendosur rikthimin në të njëtjën kategori. 
 
DAP me shkresën nr. 1030/1 prot., datë 02.03.2020 në përgjigje të shkresës së mësipërme i 
drejtohet DPT se fillimisht Komisioni i Ristrukturimit ka detyrimin të procedojë me 
sistemimin e nëpunësve civilë ekzistues, duke krahasuar dosjet me pozicionet e vendeve të 
reja. Por, dhe ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë është i rëndësishëm dhe 
duhet të bëhet bazuar në Urdhrin nr. 5151, datë 28.10.2015. Në këto kushte DPT-ja duhet të 
procedojë menjëherë me zbatimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë, në vendet e lira 
që nuk përfshihen në ristrukturim, si dhe në vendet vakante që do të rezultojnë pas përfundimit 
të procedurës së ristrukturimit. 
DPT me shkresën nr.23750/2 prot, datë 23.12.2020 dërguar DAP-it, i kërkon këtij të fundit 
bashkëpunim për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore, të trajtuara nga Komisioni i Posaçëm në 
mbledhjen e datës 10.12.2020, ku janë propozuar për t’u sistemuar brenda administratës 
tatimore përafësisht 50 gjyqfitues, për të cilët pritet shprehja e dakordësisë/ jodakordësisë, pasi 
janë dërguar shkresat në adresat e vendbanimit të tyre. 
Bazuar në Urdhrin nr.5151, datë 28.10.2015, në Kreun V, sqarohen qartësisht veprimet 
proçeduriale që duhet të ndërmarrë DAP-i në momentin e mbërritjes së rekomandimeve nga 
Komisioni i Posaçëm dhe pika 1 sqaron se DAP-i shqyrton akt rekomandimet brenda 15 ditëve 
punë dhe vendos pranimin ose mos pranimin sipas pikave në vijimësi të urdhrit. 
Grupi i auditimit gjykon se mosnxjerrja e akteve në kohë nga DAP mund të shoqërohet me 
problematikën që vendet që kanë qenë vakante dhe Komisioni i Posaçëm i ka propozuar për 
plotësim me gjyqfitues, ose të mbeten vakant për një kohë të gjatë në pritje për aktet e DAP 
ose plotësohen me të rekrutuar të rinj, duke bërë që trajtimi i praktikave nga ana e Komisionit 
të Posaçëm të bëhet i pavlefshëm dhe të kërkoj sërisht ritrajtim. 
 
Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi Komisioni i Posaçëm dhe Titullarët e Institucionit. 
 
Grupi i auditimit konstaton se pavarësisht mos-funksionimit si Komisionit të Posacëm, 
kryesisht gjatë vitit 2019, pasi përgjatë vitit 2020 evidentohet një angazhim më i madh 
kundrejt trajtimit të gjyqfituesve, vlerëson se përgjegjësia kryesore është e strukturave 
drejtuese  jo vetëm në rolin si Kryetar të KP por dhe si Drejtues të Institucionit të cilët 
duhet ta shohin me prioritet dhe angazhim maksimal ekzekutimin e vendimeve 
gjyqësore, vonesa e të cilave ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në buxhetin e shtetit.  
 
Për problematikat e konstatuara është mbajtur Akt Konstatimi nr.1 dhe nr.2  datë 27.04.2021. 
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Titulli i gjetjes 
6 

Mbi veprimtarinë e Komisionit të Posaçëm  

Situata 
 

Nga auditimi i veprimtarisë së Komisionit të Posaçëm, konstatohet se për 
periudhën objekt auditimi, deri në Dhjetor të vitit 2020 nga 137 praktika 
të vendimeve gjyqësore të formës së prerë, që janë të depozituara në 
Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, janë trajtuar 55 praktika gjyqfituesish.  
Nga këto 55 praktika, Komisioni i Posaçëm ka konkluduar me: rikthimin 
në punë në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe në Drejtoritë 
Rajonale Tatimore të 14 gjyqfituesve; 4 akt-rekomandime të përcjella në 
Departamentin e Administratës Publike; 27 praktika në proces që kanë 
dhënë pëlqimin për pozicionin e ofruar;1 gjyqfitues që ka dhënë 
dorëheqje nga rikthimi në punë ;1 praktikë të përfunduar por ende pa 
emërim; 8 punonjës gjyqfitues që kanë mbushur moshën e pensionit. 
Komisioni i Posaçëm ka dërguar në DAP 21 praktika me qëllim për 
sistemim në Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe 59 praktika për 
pamundësi objektive për sistemim. Konstatohet se deri në muajin Prill 
2021, periudhë e auditimit në terren, nga ana e Komisionit të Posaçëm 
janë trajtuar të gjitha praktikat,por ende rezulton një numër i lartë 
gjyqfituesish të pa sistemuar, në shkelje të çdo afati të parashikuar në 
Urdhrin nr. 5151, datë 28.10.2015“Për zbatimin e vendimeve gjyqësore të 
formës së prerë nga institucionet e administratës shtetërore, të përfshira 
në fushën e zbatimit të ligjit për shërbimin civil”, përcaktohet se 
“Shqyrtimi administrativ përfundon jo më vonë se 15 ditë nga momenti i 
depozitimit të kërkesës”. Mosveprimi për rikthimin në punë të punonjësve 
gjyqfitues gjatë periudhave të përfundimit të ristrukturimeve të kryera në 
DPT, periudha 2019-2020, ka shkaktuar një kosto të lartë për buxhetin e 
shtetit. Për periudhën objekt auditimi janë likuiduar 436,534,599 lekë. 
Nga auditimi u konstatua se gjatë vitit 2020 Komisioni i Posaçëm është 
thirrur vetëm 6 herë nga Kryetari i këtij Komisioni. Trajtimi i 55 
praktikave ish nëpunësve gjyqfitues,  është kryer pa respektuar radhën 
sipas shpalljes së vendimit të formës së prerë dhe paraqitjen e kërkesës 
për ekzekutim. 
Mungesave e masave të plota nga ana e strukturave drejtuese, jo në 
përputhje me dispozitat dhe afatet ligjore, ka sjellë tejzgjatjen dhe mos-
sistemimin në punë të gjyqfituesve.  Kjo situatë bëhet edhe më 
domethënëse në kushtet kur për periudhën objekt auditimi në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Tatimeve, rezulton një numër i lartë vendesh vakante, të 
cilat në çdo kohë mund të plotësoheshin me ish punonjës gjyqfitues, me 
qëllim frenimin e rritjes së efekteve financiare negative në buxhetin e 
shtetit. 
Nga databaza e gjyqfituesve të DPT, rezulton se 13 ish punonjës kanë 
përfituar njëkohësisht dy paga mujore nga buxheti i shtetit, një si 
gjyqfitues dhe një si punonjës aktual i emëruar në administratën publike. 
Për këta 13 ish punonjës konstatohet se:  
Ø 1 prej tyre është përcjellë në Departamentin e Administratës 
Publike për pozicionim;  
Ø 1 është rikthyer në administratën tatimore; 
Ø 1 ka dhënë dorëheqjen nga rikthimi; 
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Ø 3 kanë shprehur pëlqim për pozicionin e ofruar; 
Ø 3 kanë refuzuar pozicionin e ofruar; 
Ø 1 praktikë është ekzekutuar, 
Ø 3 janë përcjellë me akt rekomandimi në DAP. 
Kjo problematikë vjen si rezultat i hapësirave që krijon Ligji nr. 152/2013 
datë 01.10.2013 “Për Nëpunësin Civil”, Neni 66/1 pika 3 “Gjatë kohës së 
qëndrimit në listë, nëpunësit civilë paguhen sipas pozicionit të fundit që 
kanë pasur në shërbimin civil” dhe nga mosekzekutimi në kohë i 
vendimeve të formës së prerë nga ana e DPT. 
Nga auditimi u konstatua se për 6 ish nëpunës, për të cilët  Komisioni i 
Posaçëm ka bërë propozimet përkatëse brenda të njëjtës kategori, DAP 
nuk ka nxjerrë aktet e rikthimit në punë të këtyre ish nëpunësve, kjo jo në 
përputhje me Urdhrin nr. 5151, datë 28.10.2015, kreu IV, pika 4, i cili 
përcakton qartësisht se “Gjyqfituesi brenda 3 ditësh punë njofton me 
shkrim KP për pëlqimin apo refuzimin e alternativave të dhëna nga 
komisioni. Gjyqfituesi jep pëlqimin vetëm për emërimin në një pozicion të 
një kategorie më të ulët.” Sa më sipër rezulton se për këta ish nëpunës, në 
shkelje të procedurës së parashikuar, DAP nuk ka nxjerrë aktet e 
emërimit, duke shkaktuar akumulim të detyrimeve ndaj këtyre 
gjyqfituesve. 
Mos nxjerrja e akteve në kohë nga DAP mund të shoqërohet me 2 
problematika: vendet të cilat kanë qenë vakante dhe Komisioni i Posaçëm 
ka propozuar për plotësim me gjyqfitues, ose të mbeten vakant për një 
kohë të gjatë në pritje për aktet e Departamentit të Administratës Publike 
ose të plotësohen me të rekrutuar të rinj, duke bërë që trajtimi i praktikave 
nga ana e Komisionit të Posaçëm të rezultojë i pavlefshëm dhe të kërkoj 
sërish ri-trajtim. 

Kriteri  
 

Urdhri nr.5151, datë 28.10.2015 “Për zbatimin e vendimeve gjyqësore të 
formës së prerë nga institucionet e administratës shtetërore, të përfshira në 
fushën e zbatimit të ligjit për shërbimin civil”. 

Shkaku Moszbatimi nga Komisioni i Posaçëm i Urdhrit nr. 5151/2015. 

Ndikimi/Efekti Mosveprimi i Komisionit të Posaçëm dhe mosmarrja e masave të duhura 
nga Strukturat Drejtuese, në përputhje me dispozitat dhe afatet ligjore, ka 
sjellë zgjatjen dhe mos-sistemimin në punë të punonjësve, si dhe rritjen e 
detyrimeve me impakt negativ në buxhetin e shtetit. 

Rëndësia I Lartë 
 
II.3.4 Të tjera nga auditimi 
 
Nga auditimi u konstatua se: Nëpunësi K.SH, emërohet në datën 01.10.2019, Zv. Drejtor i 
Përgjithshëm i Mbështetjes së Programeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve. Të 
dhënat në dosjen e tij individuale, janë protokolluar me nr. 17999/3 prot., datë 14.10.2019, 
dorëzuar në Drejtorinë e  Burimeve Njerëzore për inventarizim dokumentacioni. Në 5 aktet 
noteriale për vërtetimin e njësisë me origjinalin, vërtetimi i njësisë me origjinalin për 
plotësimin e dosjes personale, diplomë/listë notash është dorëzuar në datën 08.05.2020, pra 7 
muaj me vonesë nga deklarimi. 
 
Për z. GJ.S, Drejtor i Drejtorisë së Tatimpaguesëve të Mëdhenj, më datë 28.01.2020 ka 
paraqitur kërkesë për dorëheqje, në rast të mospërmbushjes të përsëritur të objektivit të 
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realizimit të të ardhurave tatimore në DPT. Kjo kërkesë është protokolluar me nr.12532, datë 
06.07.2020. Konstatohet se në dosjen e tij individuale, diploma dhe lista e notave janë të 
panoterizuara. 
Referuar nenit 64, pika 1 dhe 2 i Ligjit nr. 152/2013 ‘’Për nëpunësin civil’’, i ndryshuar, 
përcaktohet se :  
1.‘’Nëpunësi mund të njoftojë përfundimin e marrdhënies në shërbimin civil nëpërmjet 
paraqitjes së dorëheqjes me shkrim tek njësia e burimeve njerëzore të Institucionit, ku ushtron 
detyrën, ose DAPI-it, në rastin e nëpunësit të TND-së dhe sipas pikës 2. Dorëheqja nuk 
motivohet dhe i prodhon efektet 30 ditë nga data e paraqitjes së saj.’’ 
Për këtë rast është bërë memo nga zyra e BNJ ku citohet se më datë 24.07.2020, njësia e BNJ 
ka marrë në dorëzim nga zyra e protokollit kërkesën e z. GJ.S, që mban datën 28.01.2020, 
protokolluar me nr. 12532 prot., datë 06.07.2020. 
Për këtë rast, Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve me Vendim nr. 551, datë 28.07.2020 ka 
vendosur për lirimin nga shërbimi civil  për z. GJ.S.  
Ky vendim është jo në përputhje me nenit 64, pika 1 dhe 2 i Ligjit nr. 152/2013 ‘’Për 
nëpunësin civil’’, sepse lirimi i tij është bërë në shkelje të këtij ligji. Pra, kërkesa për dorëheqje 
është paraqitur në datën 28.01.2020 dhe vendimi është miratuar me datë 28.07.2020, 6 muaj 
me vonesë. 
 
III. KONKLUZIONI I PËRGJITHSHËM I AUDITIMIT 
 
Nga auditimi i ushtruar në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve në zbatim të programit 298/1 
prot., datë 02.03.2021, i ndryshuar, me objekt “mbi përputhshmërinë” e aktivitetit për 
periudhën e audituar 01.01.2019-31.12.2020 dhe në zbatim të autorizimit nr. 298/8, datë 
05.07.2021 “Mbi rolin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë në proçesin e ristrukturimit të 
Administratës Qëndrore Tatimore”, përsa i takon shkallës së zbatueshmërisë së rregullave, 
ligjeve dhe rregulloreve, politikave, mbi të cilat janë realizuar: procesi i ristrukturimit të 
ndodhur në Administratën Tatimore Qendrore, procedurat e lirimit, lëvizjet paralele dhe 
rekrutimi, ndjekja së procedurave gjyqësore, veprimtaria e Komisionit të Posacëm në 
zbatueshmërinë e vendimeve të formës së prerë dhe statusi i tyre janë konstatuar mangësi në 
zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore. 
 
Në përfundim, nën gjykimin e pavarur të grupit të auditimit, vlerësojmë se: 
-Komisioni i Ristrukturimit ka paraqitur mangësi në dokumentimin e procesit, duke shfaqur 
mungesë transparence në vendimmarrje, edhe pse Udhëzimi nr. 1, datë 1.3.2016 parashikon se 
i gjithë procesi duhet të jetë i dokumentuar.  
-Në transferimet e propozuara dhe të miratuara janë konstatuar transferime të nëpunësve nëpër 
sektorë e drejtori të tjera, edhe në rastet kur pozicioni i tyre i mëparshëm nuk është prekur nga 
Ristrukturimi.  
-Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion, nuk rezulton të ketë dokumente vërtetues, që 
vërtetojnë se Komisioni i Ristrukturimit ka kryer verifikimin e përshkrimeve të punës, si 
kritere të veçanta të evidentuara dhe lista me grupe të veçanta me grupet e pozicioneve bazuar 
në këto kritere.  
-Komisioni nuk paraqet paraprakisht një relacion, ku të evidentohen vakancat ekzistuese në 
institucionin që po i nënshtrohet ristrukturimit, dhe/apo nuk ka gjurmë të ketë kërkuar 
informacion mbi vakanca të mundshme, me qëllimin kryesor sistemimin e çdo nëpunësi civil 
në vendet e lira ekzistuese.  
-Vendimet e marra nga Komisioni i Ristrukturimit nuk janë bazuar në Metodologjinë e 
Vlerësimit dhe Sistemin e Pikëzimit, sipas parashikimit të Udhëzimit.   
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-Afatet e procedurës, sipas përcaktimit në Udhëzim, janë tejkaluar dhe nuk ka asnjë arsyetim 
për tejzgjatjen e afateve të dokumentuar përgjatë procesit. 
Komisioni i Ristrukturimit duhet të garantonte kryerjen e proceseve të ristrukturimit, sipas 
parashikimeve në Ligjin 152/2013 dhe në Udhëzimin nr. 01.03.2016, që rregullon specifikishit 
këtë proces, si dhe të dokumentonte çdo hallkë të procesit, për të qenë transparent në 
vendimmarrje. 
-Komisioni i Ristrukturimit përbëhet nga 3 anëtarë, nëpunësi më i lartë civil i institucionit 
mëmë nga varet institucioni që po ristrukturohet, nëpunësi më i lartë civil i institucionit që po 
ristrukturohet dhe një përfaqësues nga DAP, i cili është dhe Kryetar i Komisionit. Përfaqësuesi 
i DAP në të trija rastet ka qenë në nivel Specialisti, ndërkohë që 2 anëtarët e tjerë janë 
nëpunësit më të lartë civil të institucioneve përkatëse.  
Është konstatuar që, në rastet kur, në mes të procesit të ristrukturimit, është zëvendësuar një 
nga dy anëtarët e tjerë (përkatësisht me Urdhërin nr. 62, datë 30.08.2019, ndryshohet Drejtori i 
Përgjithshëm i Tatimeve në procesin e dytë të Ristrukturimit, gjatë vitit 2019, dhe me Urdhërin 
nr. 58, datë 17.08.2020 ndryshohet Sekretari i Përgjithshëm i MFE, në procesin e tretë të 
Ristrukturimit, gjatë vitit 2020), Komisioni i rikthehej nga fillimi të gjitha transferimeve, 
shpesh duke anuluar aktet e dala nga po të njëjtet Komisione Ristrukturimi. Nëse kriteret e 
veçanta të pozicioneve specifike do të ishin marrë parasysh, sikurse do të ishte kryer 
përzgjedhja me metodën e pikëzimit, që në vendimin e parë, sipas parashikimeve në 
Udhëzimin që rregullon procesin, ndryshimi i një anëtari në Komision, cilido qoftë ai, nuk do 
të kishte arsye të sillte rishikim dhe rikthim të akteve. 
-Në lidhje me rolin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë shprehemi se kjo e fundit nuk ka 
dhënë mendim në lidhje me procesin e Ristrukturimit, veprim ky jo në përputhje me dispozitat 
ligjore. 
-Ministria e Financave dhe Ekonomisë duhet të luajë një rol më aktiv në mbarëvajtjen e 
procesit të ristrukturimit, dhe jo rol formal, duke konfirmuar çdo propozim 
strukture/organigrame të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. 
-Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisëduhet të 
garantojnë zbatimin rigoroz të Ligjit 152/2013 “Për shërbimin civil” dhe Udhëzimit 1.3.2016 
në çdo proces ristrukturimi.  
-Në lidhje me sistemimin e gjyqfituesve u konstatua se shqyrtimi i fakteve të lindura pas 
marrjes së vendimeve të formës së prerë, nëpërmjet Komisionit të Posacëm përkatës, rezulton 
të ketë qenë një proces jo i plotëdhe me vonesa,jo në përputhje me Urdhrin nr.5151 datës 
28.10.2015, Kreu IV dhe me impakt negativ në buxhetin e shtetit. 
 
IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET: 
 
A. MASA ORGANIZATIVE: 
 
1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë (MFE), në 
lidhje me procedurat e Ristrukturimeve të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, konstatohet 
si në vijim: 
Në lidhje me ristrukturimin e parë, referuar Urdhrit nr. 49, datë 27.02.2019, të 
Kryeministrit, në relacionin bashkëlidhur shkresës nr. 22539 prot. datë 24.12.2018, MFE i ka 
dërguar Departamentit të Administratës Publike propozimin për një ndryshim të Urdhrit nr. 
126, datë 02.08.2018 të Kryeministrit “Për miratimin e strukturës organizative dhe numrit të 
personelit të Administratës Tatimore Qendrore”, MFE, në këtë shkresë i referohet një akti të 
shfuqizuar, konkretisht VKM-s nr. 474, datë 16.06.2011 "Për përcaktimin e standardeve e të 
procedurës që duhet të ndiqet gjatë hartimit dhe miratimit të strukturave organizative të 
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institucioneve të administratës publike", e shfuqizuar me VKM nr. 893, date 17.12.2014 “Për 
miratimin e rregullave të organizimit dhe të funksionimit të kabineteve ndihmëse, të 
organizimit të brendshëm të institucioneve të administratës shtetërore, si dhe për procedurat e 
hollësishme për përgatitjen, propozimin, konsultimin dhe miratimin e organizimit të 
brendshëm”. Në këtë shkresë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë është shprehur mbi 
qëllimin e ndryshimit të strukturës, në përputhje me pikën 33/a të VKM-s nr. 893, datë 
17.12.2014 por në relacionin shoqërues nr. 22539 prot. datë 24.12.2018 mungon mendimi i saj 
në lidhje me këtë ristrukturim. Gjithashtu, MFE citon në relacion se “...ky ndryshim do të ketë 
efekte shtesë në buxhetin e shtetit, duke sqaruar se struktura aktuale ishte e përbërë nga 1569 
punonjës,  nga të cilët 1165 pozicione të nëpunësit civil dhe 404 punonjës me kod pune dhe 
bëhet 1512 punonjës, ose 57 më pak se në strukturën e mëparshme”, pa sqaruar pse ka shtesë 
në kosto kur në fakt numri i punonjësve reduktohet. Në relacion nuk jepen: Përshkrimet e 
qarta të punës dhe kërkesat specifike për çdo pozicion pune të ri, të krijuar apo të prekur nga 
propozimi; Analiza sasiore për burimet e nevojshme për kryerjen e funksioneve të caktuara; 
Një raport për pasojat që mund të ketë ristrukturimi mbi nëpunësit e institucionit dhe 
shpenzimet e personelit, si dhe një parashikim për sistemimin e nëpunësve, pozicionet e të 
cilëve preken, si pasojë e ristrukturimit.  
Në vijim të procedurës, me shkresën nr. 22539/6 prot. datë 05.02.2019, MFE ka dërguar në 
Kryeministri për miratim, projekt urdhrin për ndryshimin e strukturës organizative të 
Administratës Tatimore Qendrore, jo në përputhje me VKM nr. 893, datë 17.12.2014, pika 31 
dhe 37, e cila citon se projekt-urdhri duhet të dërgohet nga Departamenti i Administratës 
Publike (DAP). 
Në lidhje me ristrukturimin e dytë, referuar Urdhrit nr. 86, datë 03.05.2019 të Kryeministrit, 
në relacionin bashkëlidhur shkresës nr. 8422 prot, datë 24.04.2019, Drejtori i Përgjithshëm i 
Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve (DPT), i ka propozuar MFE ndryshimin e strukturës së 
Administratës Tatimore Qendrore, shoqëruar me: Draft-strukturën organizative; Draft-
organigramën; Relacionin mbi draft-ndryshimin e strukturës së Administratës Tatimore 
Qendrore, për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe për çdo Drejtori Rajonale Tatimore. 
Nga shqyrtimi i kësaj procedure dhe bazuar në pikat 1 dhe 2 të nenit 16, të Ligjit nr. 9920, datë 
19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ku 
përcaktohet se: “Struktura organizative dhe numri i përgjithshëm i personelit të administratës 
tatimore qendrore miratohen nga Kryeministri, me propozimin e Ministrit të Financave; 
Organigrama e administratës tatimore qendrore miratohet nga Ministri i Financave, me 
propozimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve”, konstatohet se projekt-urdhri i përgatitur 
për t’u miratuar nga Kryeministri nuk përmban: Projekt-strukturën, skemat hierarkike 
organizative vertikale dhe horizontale, të të gjitha njësive përbërëse të administratës tatimore 
dhe numrin e përgjithshëm të personelit të Administratës Tatimore Qendrore. 
Me shkresën nr. 3793/6 prot.  datë 03.05.2019, MFE, ka dërguar për miratim në Kryeministri, 
draft strukturën e rishikuar të Administratës Tatimore Qendrore. Me shkresën nr. 9244 prot. 
datë 07.05.2019, DPT, ka dërguar për miratim në MFE organigramën e Administratës 
Tatimore Qendrore, në zbatim të Urdhrit nr. 86, datë 03.05.2019 për disa shtesa dhe ndryshime 
në Urdhrin nr. 126, datë 02.08.2016 të Kryeministrit, e cila është miratuar me Urdhrin nr. 171, 
datë 13.05.2019 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, në relacionin shoqërues të së cilës 
mungon lidhja e përshkrimeve të punës dhe analiza mbi kategorinë e pagave. 
-Në lidhje me ristrukturimin e tretë, referuar Urdhrit nr. 33, datë 12.02.2020 të 
Kryeministrit, në relacionin bashkëlidhur shkresës nr. 1181/1 prot. datë 20.01.2020, MFE, ka 
dërguar për miratim në Kryeministri, në DAP, projekt strukturën e DPT, bashkë me relacionin 
shoqërues të saj, ku propozohen të preken disa Drejtori për arsyen sepse lidhen drejtpërdrejtë 
ose tërthorazi me Projektin e Fiskalizimit dhe ndryshimet e tjera në strukturë në kuadër të 
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përmirësimit funksional dhe rekomandimeve të lëna nga Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN). 
Në këtë propozim konstatohen ndryshime në kategorinë e pagave, duke ndryshuar në disa prej 
tyre edhe varësia administrative apo funksionale. Propozohet që institucioni të organizohet në 
nivel qendror dhe rajonal dhe të ketë një numër total punonjësish prej 1448, nga 1512 
pozicione, duke reduktuar 64 pozicione pune, nga të cilët 14 punonjës kalojnë në sportelet e 
ADISA-s dhe pjesa tjetër prej 50 punonjësish mbetet në dispozicion të ministrisë. Propozimi 
ka ardhur me shkresën nr. 931 prot., datë 17.01.2020 nga Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve. 
Referuar kësaj shkrese, në pikën 3 citohet: Sipas raportit të Fondit Monetar Ndërkombëtar 
Dhjetor 2017, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve të fillojë me përqendrimin e funksionit të 
mbledhjes së detyrimeve të prapambetura, në më pak zyra.  
Nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë përmenden arsye për ndryshimin e strukturës, 
reduktim të punonjësve, ndryshim dhe krijim sektorësh, bazuar në rekomandimet e FMN të 
vitit 2017, të cilat mund të ishin reflektuar që në ristrukturimin e parë, ose të tre ristrukturimet 
të ishin konceptuar dhe analizuar në një të tillë, duke shmangur në këtë mënyrë ndryshimet e 
shpeshta të strukturës. Gjithashtu konstatohet se nuk ka një analizë të hollësishme përse preken 
të gjitha Drejtoritë Rajonale, me argumentin bazuar në rekomandimet e FMN, kur praktikisht 
rekomandimi konsistonte vetëm për Drejtorinë e Tatimpaguesve të Mëdhenj dhe Drejtoritë e 
Hetimit Tatimor. Vihet re se nga MFE dhe DPT nuk ka një argumentim të mirëfilltë në 
relacion, mbi ndryshimet që duheshin pasqyruar në draft relacion dhe strukturë, për sa i përket 
varësisë administrative dhe funksionale, ndryshimin e numrit të sektorëve në Drejtoritë 
Rajonale Tatimore të cilat janë reflektuar në draft-strukturën finale, dakortësuar me 
Departamentin e Administratës Publike.  
Me shkresën nr. 1181/2 prot. datë 05.02.2020, MFE ka ridërguar njëkohësisht për miratim, në 
Kryeministri dhe në DAP, projekt strukturën e DPT, bashkëlidhur me relacionin shpjegues të 
saj, pasi është ripunuar dhe mbështetur në komentet teknike të sugjeruara nga DAP, jo në 
përputhje me nenin 21, pika 2 të Ligjit nr. 90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e 
administratës shtetërore”, të ndryshuar, dhe VKM-n nr. 893, datë 17.12.2014, pika 31 dhe 37, 
ku parashikohet se: “Kryeministrit i paraqitet projekt-urdhri për miratimin e strukturës dhe të 
organikës së institucionit, të shoqëruar me relacionin përkatës, ku përcaktohen shkaqet dhe 
arsyet që kanë çuar në ndryshim dhe objektivat që parashikohen të arrihen nga Departamenti i 
Administratës Publike”. Me Urdhrin nr. 33, datë 12.02.2020 të Kryeministrit “Për disa 
ndryshime në Urdhrin nr.126 datë 02.08.2016, “Për miratimin e strukturës organizative dhe të 
numrit të përgjithshëm të personelit të Administratës Tatimore Qendrore”, numri i 
përgjithshëm i personelit të Administratës Qendrore u miratua 1450 punonjës dhe Urdhri nr. 
126, datë 02.08.2016, i Kryeministrit, shfuqizohet. Me shkresën nr. 1181/7 prot. datë 
27.03.2020 MFE ka miratuar organigramën e Administratës Tatimore Qendrore, në vijim të 
propozimit të DPT me shkresën nr. 931/1 prot. datë 17.02.2020 për miratimin e organigramës 
për 1450 punonjësish. Me shkresë nr. 12532, datë 06.07.2020, DPT ka dërguar për mendim në 
MFE, draft strukturën organizative dhe relacionin shoqërues, e cila me shkresë nr. 13043/1, 
datë 27.07.2020 është përcjellë në DAP, bashkëlidhur me relacionin shoqërues të saj, pa asnjë 
ndryshim nga relacioni i DPT, lidhur me qëllimin dhe vlerësimin e projekt-aktit, duke mos e 
shoqëruar me mendim. Me shkresën nr. 3333/1 prot., datë 29.07.2020, Drejtoria e Politikave dhe 
Zhvillimit të Administratës Publike në DAP, shpreh dakortësinë për propozimin e strukturës së 
Administratës Tatimore Qendrore. Me shkresën nr. 13043/3, datë 11.11.2020, MFE ka dërguar 
për miratim në Kryeministri, strukturën organizative dhe numrin e përgjithshëm të 
Administratës Tatimore Qendrore, miratuar me Urdhrin nr. 152, datë 19.11.2020.  
Në konkluzion, konstatojmë se Ministria e Financave dhe Ekonomisë në të tre ristrukturimet e 
administratës tatimore, nuk ka pasur në asnjë rast argumentim, kontestim apo analizë që të 
tregojë dhe të vlerësojë shkaqet e shpeshta të ristrukturimeve dhe efektivitetin e tyre. Këto 
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ndryshime në strukturë kanë konsistuar në reduktime të numrit të punonjësve, ndryshime të 
emërtimeve të sektorëve, ndryshime të kategorisë së pagave, transferime të kryera pa kriter, 
ndikim në mbarëvajtjen e punës, largime nga puna etj. Këto veprime dhe mosveprime, jo në 
përputhje me kuadrin ligjor në fuqi, kanë sjellë rritje të kostove në buxhetin e shtetit, si rezultat 
i gjyq fituesve të vendimeve të formës së prerë dhe mos-realizimin e një strukture të 
qëndrueshme, të mirë-analizuar që garanton qëndrueshmërinë funksionale dhe organizative të 
Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. (Trajtuar më hollësisht në faqet 7-74 të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
1.1 Rekomandimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë të marr masa që për të gjitha rastet 
në vijim të procedurave të Ristrukturimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, të përcjellë 
mendim në Departamentin e Administratës Publike ku të specifikohen qartësisht, efektet 
financiare të ndryshimeve strukturore,përshkrimet e punës dhe kërkesat specifike për çdo pozicion 
pune të ri, të krijuar apo të prekur nga propozimi, analiza sasiore për burimet e nevojshme për 
kryerjen e funksioneve të caktuara. 
1.2 Rekomandimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, për çdo Ristrukturim të Drejtorisë 
së Përgjithshme të Tatimeve, të hartojë një raport për pasojat e mundshme mbi nëpunësit e 
institucionit dhe shpenzimet e personelit, si dhe një parashikim për sistemimin e nëpunësve, 
pozicionet e të cilëve preken, si pasojë e ristrukturimit, me qëllim garantimin e mirëfunksionimit 
të administratës tatimore dhe shmangien e mundshme të kostove në buxhetin e shtetit. 
1.3 Rekomandimi: Strukturat drejtuese të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë në 
bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, të nxjerrin përgjegjësitë dhe të 
analizojnë largimet nga puna, të kryera jo në përputhje të plotë me kërkesat e Ligjit nr. 
152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të cilat sjellin rritjen e numrit të gjyqfituesve në të 
ardhmen. 

Në vijimësi 
 

2. Gjetje nga auditimi: Struktura e Administratës Tatimore Qendrore e vitit 2019 ka 
funksionuar me Urdhrin nr. 126, datë 02.08.2016 të Kryeministrit, dhe përmban në total 1569 
pozicione pune të ndara në: 1159 pozicione të rregulluara nga ligji për statusin e nëpunësit 
civil; 410 pozicione të rregulluara nga Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë, nga të cilat 
282 pozicione i përkasin strukturave të hetimit tatimor dhe 128 pozicione i përkasin 
funksioneve mbështetëse. Urdhri nr. 126, datë 02.08.2016 ka funksionuar deri në 27.02.2019, 
ku me Urdhrin nr. 49, datë 27.02.2019 “Për disa ndryshime në Urdhrin nr. 126, datë 
02.08.2016 të Kryeministrit,“Për miratimin e strukturës organizative dhe të numrit të 
personelit të administratës tatimore qendrore”, është miratuar struktura e re organizative, ku 
nga 1569 punonjës total, numri i miratuar i punonjësve për gjithë strukturën tatimore ka kaluar 
në 1512.Sipas këtij Urdhri, punonjësit civil që kanë ushtruar detyrat në njësinë e menaxhimit 
TIK, shkëputen nga strukturat tatimore dhe kalojnë në strukturat e Agjencinë Kombëtare të 
Shoqërisë Informacionit (AKSHI) me kod pune. Komision i Ristrukturimit, i ngritur me 
Urdhrin nr.20, datë 11.03.2019, “Për krijimin e Komisionit të Ristrukturimit të Administratës 
Tatimore Qendrore”, nga Departamenti i Administratës Publike, ka dal me vendim propozimi 
për transferimin e përhershëm të nëpunësve civil, për 41 punonjës, miratuar nga DAP me 
shkresën nr. 2099/1 prot., datë 15.04.2019. Në Drejtoritë Rajonale Tatimore konstatohen se 
disa prej punonjësve nuk kanë kaluar në AKSHI edhe pse kanë qenë pjesë e strukturës së IT-s, 
por janë sistemuar në pozicione të tjera brenda strukturave të Drejtorive Rajonale Tatimore. 
Nga 28 punonjës të strukturave të IT-s në Drejtori Rajonale Tatimore, 21 prej tyre kanë kaluar 
në strukturat e AKSHI dhe 7 prej tyre janë ri-pozicionuar në pozicione të tjera brenda 
Drejtorive, duke u favorizuar në mënyrë të pa-argumentuar, për të ruajtur statusin e nëpunësit 
civil. Me Urdhrin nr. 86, datë 03.05.2019 “Për disa ndryshime në Urdhrin nr. 126, datë 



 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
Raport Përfundimtar Auditimi Tematik për auditimin e ushtruar në  
Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe Ministrinë e Financave dhe 
Ekonomisë 

 

78 
 

02.08.2016, të Kryeministrit, “Për Miratimin e Strukturës organizative dhe të numrit të 
Përgjithshëm të Personelit të Administratës Tatimore Qendrore” të ndryshuar, struktura ka 
ndryshuar sërish por pa ndryshim në numrin total të punonjësve. Nga ana e Komisionit të 
Ristrukturimit dhe njësia përgjegjëse DAP janë transferuar në pozicione të tjera edhe punonjës 
Drejtoria e të cilëve nuk ka qenë objekt i ndryshimeve strukturore të Urdhrit nr. 86, datë 
03.05.2019.Këto akte të miratuara nga Komisioni i Ristrukturimit dhe DAP, janë anuluar si 
akte të bërë jo në përputhje me dispozitat ligjore dhe Urdhrin 85, datë 03.05.2019, mesatarisht 
3 muaj më vonë, nisur nga ankimimet e punonjësve, duke u rikthyer në pozicionet e tyre të 
mëparshme. Situata të tilla shoqërohen me problematika në kryerjen e detyrave funksionale 
dhe mbarëvajtjen e Institucionit. Urdhri nr. 86, datë 03.05.2019 me 1512 punonjës ka 
funksionuar deri në datën 27.03.2020.  
Nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, me shkresën nr. 
931 prot., datë 17.01.2020 është dërguar për mendim në Ministrinë e Financave dhe 
Ekonomisë, Draft-Struktura organizative, Draft-Organigrama dhe Relacioni shoqërues.Me 
Urdhrin nr. 33, datë 12.02.2020 të Kryeministrit "Për miratimin e strukturës organizative dhe 
të numrit të përgjithshëm të personelit të Administratës Tatimore Qendrore", ky numër është 
reduktuar në 1450, pra me një reduktim prej 62 punonjësish. 
Ky riorganizim prek Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Drejtorinë e Tatimpaguesve të 
Mëdhenj, si dhe 13 Drejtoritë Rajonale Tatimore (Tiranë, Fier, Shkodër, Elbasan, Durrës, 
Vlorë, Gjirokastër, Sarandë, Kukës, Dibër, Lezhë, Berat, Korçë). 
Konstatohet se Ristrukturimet janë kryer jo në përputhje me afatet e përcaktuara pikën 16, 
Kreu II, i Udhëzimit nr. 1, datë 01.03.2016 i ndryshuar “Për krijimin, funksionimin dhe 
kompetencat e Komisionit të Ristrukturimit për shkak të mbylljes apo ristrukturimi”dhe pikën 
17 Kreu II, i VKM nr. 125, datë 17.2.2016 “Për transferimin e përkohshëm dhe të përhershëm 
të nëpunësve civilë”. Komisioni ka vepruar jo në përputhje me pikën 10, Kreu II, të Udhëzimit 
nr. 01, datë 01.03.2016 e cila citon “Komisioni merr vendim për transferimin e nëpunësve apo 
përfundimin e marrëdhënies së tyre në shërbimin civil, bazuar në Metodologjinë e Vlerësimit 
dhe Sistemin e Pikëzimit” dhe pikën 17 “Komisioni i Ristrukturimit, duhet ta shoqërojë 
vendimin e propozimit për transferimin e nëpunësit/ve në një nga pozicionet e lira dhe 
vendimin për përfundimin e marrëdhënies në shërbimin civil, me praktikën mbi bazën e së cilës 
është marrë vendimi”. Konstatohet gjithashtu se për 1 punonjës, në pozicionin Inspektor i dytë 
kategoria IV-a, Sektori i Monitorimit, Analizës për masat shtrënguese, në Drejtorinë e 
Detyrimeve Tatimore të Papaguara, Rajoni Qendror, Komisioni i Ristrukturimit nuk ka nxjerr 
akt-transferimi të përhershëm pas Ristrukturimit, si rrjedhojë as nga DAP nuk ka vendim në 
lidhje me këtë. Për sa më sipër, për këtë punonjës vijon emërimi në një Sektor që sipas 
përshkrimit aktualisht nuk ekziston, konkretisht në Sektorin e Menaxhimit dhe Analizës së 
Detyrimeve te Papaguara. (Trajtuar më hollësisht në faqet 7-74 të Raportit Përfundimtar të 
Auditimit). 
2.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve të marrin 
masa për krijimin e një strukture organizative të qëndrueshme që garanton mirëfunksionimin 
dhe vazhdimësinë në lidhje me pozicionet e punës.  
2.2 Rekomandimi: Komisionet e Ristrukturimit, në çdo rast duhet të garantojnë kryerjen e të 
gjitha hallkave të kontrollit përgjatë procesit të ristrukturimit, sipas parashikimeve në Ligjin 
152/2013 dhe në Udhëzimin nr. 01.03.2016, si dhe të dokumentojë çdo hallkë të procesit, për 
të qenë transparent në vendimmarrje: 
-duke mos kryer transferime në njësi që nuk preken nga proceset e ristrukturimit; 
-duke hartuar një relacion paraprak të njësive që preken nga ristrukturimi, përshkrimet e 
punës, përcaktimin e vakancave që ka institucioni dhe atyre që pritet të krijohen; 
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-duke përdorur Metodologjinë e Vlerësimit dhe Sistemin e Pikëzimit sa herë të ketë lëvizje 
brenda një sektori ose një drejtorie; 
-duke dokumentuar çdo Vendim, me praktikën mbi bazën e të cilit është marrë ai. 

Në vijimësi 
 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se në zbatim të Urdhrit nr. 79, datë 
27.03.2020 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, "Për miratimin e organigramës të 
Administratës Tatimore Qendrore", struktura e hetimit tatimor rezulton me 268 punonjësish, 
nga 196 punonjës që në strukturën e mëparshme, pra me një reduktim prej 72 pozicione pune. 
Në zbatim të këtij urdhri Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, me autorizimin nr. 3259/6, datë 
25.03.2020 ka autorizuar Zv. Drejtorët e Përgjithshëm të Tatimeve, për shqyrtimin e 
dokumentacionit, lidhur me ri-sistemimin e punonjësve. Sipas propozimit, qëllimi i 
ristrukturimit të institucionit dhe kryesisht i strukturave të hetimit tatimor konsiston në 
rishpërndarjen e Burimeve Njerëzore në kuadër të mirëfunksionimit të strukturës, bazuar në 
aftësitë e kualifikimet e duhura të çdo punonjësi, kualifikimet arsimore dhe historikun e 
marrëdhënies së punësimit të tyre që ka të bëjë me performancën, shkeljet e kryera gjatë 
ushtrimit të detyrave etj. Në vijim të këtij procesi, është propozuar lirimi nga detyra i 73 
punonjësve me Kod Pune, pjesë e strukturave të Hetimit Tatimor, propozim i cili është 
miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm me shkresën nr. 3259/9 prot. datë 03.04.2020. Nga 
auditimi, konstatohet se është vepruar jo në përputhje me Urdhrin nr. 79, datë 27.03.2020, 
duke liruar nga detyra 1 punonjës më shumë, pra 73 punonjës, si më poshtë: 40 nga Drejtoria e 
Hetimit Tatimor, Rajoni Qendror, 11 nga Drejtoria e Hetimit Tatimor, Rajoni Verior dhe 22 
nëpunës me Kod Pune nga Drejtoria e Hetimit Tatimor, rajoni Jugor. Këta punonjës janë 
liruar nga detyra më datë 06.04.2020. Nga auditimi i dosjeve personale të punës të këtyre 
punonjësve rezulton se kanë eksperiencë në Strukturat e Drejtorisë së Hetimit Tatimor, janë me 
formimin e duhur profesional, të përcaktuar në formularin e përshkrimit të punës dhe nuk kanë 
asnjë masë disiplinore, duke plotësuar në këtë mënyrë kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të 
pozicionit të punës. Sipas databazës së vendimeve gjyqësore për ish-punonjës të administratës 
tatimore për periudhën 2019-2020, konstatohen 79 ish punonjës janë në proces gjyqësore në 
shkallën e parë, 135 ish punonjës në proces gjyqësore të shkallës së dytë dhe 16 çështje kanë 
marrë vendim të formës së prerë. 
(Trajtuar më hollësisht në faqet 7-74 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
3.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë në 
bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, të marrin masa për ngritjen e një 
grupi pune me qëllim përgatitjen e një raporti të detajuar mbi këto vendimmarrje, pasojat që 
kanë sjell ato dhe nxjerrjen e përgjegjësive përkatëse. 

Menjëherë 
 
4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave të shpalljes së vendeve vakante në 
Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, konstatohet në datën 02.06.2020janë hapur vende 
vakante për konkurrim, për 17 nëpunës, pozicione me Kod Pune. Nga Drejtori i Përgjithshëm i 
Tatimeve, është nxjerrë Urdhri nr. 43, datë 19.06.2020 “Për Ngritjen e Komisionit për 
vlerësimin e kandidatëve të Kualifikuar për konkurrim në pozicionet vakante në Drejtorinë e 
Verifikimit dhe Koordinimit në Terren në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, në Drejtorinë 
e Verifikimit dhe Koordinimit në Terren, Rajoni Qendror dhe Rajoni Verior”. Në faqen zyrtare 
tatime.gov.al, në datë 02.06.2020, janë shpallur 17 pozicione të lira si në vijim: 10 (dhjetë) 
pozicione Inspektor në Drejtorinë e Verifikimit dhe Koordinimit në Terren në DPT, kategoria e 
pagës III-b; 1 (një) pozicion Inspektor, në Sektorin e Verifikimit dhe Koordinimit në Terren në 
DPT, kategoria e pagës III-b; 4 (katër) pozicione Inspektor, Sektori i Verifikimit dhe 

http://www.tatime.gov.al/
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Koordinimit në Terren, në Drejtorinë e Verifikimit dhe Koordinimit në Terren, Rajoni 
Qendror, kategoria e pagës IV-a; 2 (dy) pozicione Inspektor, Sektori i Verifikimit dhe 
Koordinimit në Terren, në Drejtorinë e Verifikimit dhe Koordinimit në Terren, Rajoni Verior, 
kategoria e pagës IV-a. 
Konstatohet një diferencim midis kritereve të vendosura për Sektorin e Verifikimit dhe 
Koordinimit në Terren, në Drejtorinë e Verifikimit dhe Koordinimit në Terren, Rajoni 
Qendror, ku përcaktohet si kriter kualifikimi “diplomë minimumi Bachelor në shkencat 
ekonomike ose juridike dhe të ketë jo më pak se 1 vit përvojë pune në profesion” dhe të njëjtit 
pozicion pune, për Rajonin Verior, ku përcaktohet si kriter kualifikimi “diplomë minimumi 
Master Profesional, në shkencat ekonomike/juridike dhe të ketë jo më pak se 2 vjet përvojë 
pune në profesion”. 
Këto veprime janë jo në përputhje me Ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat 
tatimore të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar dhe pikës 9 të Ligjit nr. 7961, datë 
12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. Në kuptim të këtij kuadri 
ligjor, ndalohet diskriminimi në lidhje me: mundësinë për punësim, vetëpunësim dhe profesion, 
duke përfshirë kriteret e përzgjedhjes dhe kushtet e rekrutimit, të çfarëdo lloj dege të aktivitetit 
dhe në të gjitha nivelet e hierarkisë profesionale.  
Nga auditimi mbi procedurën e shpalljes dhe 17 emërimet e reja në Drejtorinë Hetimore 
Tatimore, për nëpunësit me Kod Pune, në lidhje me aftësitë e duhura të secilit kandidat, 
kriteret arsimore, eksperiencën etj., u konstatua se: Në lidhje me konkurrimin, rezulton se është 
dorëzuar dokumentacion nga 167 aplikant, nga të cilët 72 janë s’kualifikuar për mungesë 
dokumentacioni, duke marrë pjesë në konkurrim  vetëm 95kandidatë. Nga këta, pas zhvillimit 
të procesit të konkurrimit, është shpallur lista emërore e kandidatëve të shpallur fitues në 
Strukturat e Verifikimit dhe Koordinimit në Terren për 17 pozicione vakante, për të cilët në 
fund të procesit konkurrimet janë rekrutuar 19 nëpunës me kod pune. Nga sa më sipër, nga 10 
vende të shpallura për pozicionin Inspektor në Drejtorinë e Verifikimit dhe Koordinimit në 
Terren në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, kategoria e pagës III-b, janë emëruar 14 
punonjës me Kod Pune, dy prej të cilëve janë propozuar për në Rajonin Qendror. Konstatohet 
gjithashtu  se 3 prej punonjësve të rekrutuar me Kod Pune, nuk plotësojnë kriteret e posaçme të 
shpallura për konkurrim për pozicione vakante.  (Trajtuar më hollësisht në faqet 7-74 të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
4.1 Rekomandimi: Strukturat Drejtuese të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, në 
bashkëpunim me Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, të marrin masa për zbatimin e procedurave 
të rekrutimit dhe punësimit sipas kritereve të pozicioneve të punës me qëllim përzgjedhjen e 
punonjësve të kualifikuar. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 
5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi në lidhje me vendet vakante për periudhën objekt 
auditimi, konstatohet se në vijim të ristrukturimit të parë, me Urdhrin nr. 49, datë 27.02.2019, 
të Kryeministrit “Për disa ndryshime në urdhrin nr. 126 datë 02.08.2016, “Për miratimin e 
strukturës organizative dhe të numrit të përgjithshëm të personelit të Administratës Tatimore 
Qendrore”, struktura dhe organika e miratuar, përcakton 1512 pozicione pune, nga 1569 që 
rezultonin me strukturën e mëparshme, përpara ristrukturimit të parë. Në vijim të ristrukturimit 
të dytë, me Urdhrin nr. 86, datë 03.05.2019 të Kryeministrit “Për disa ndryshime në urdhrin 
nr. 126 datë 02.08.2016, “Për miratimin e strukturës organizative dhe të numrit të 
përgjithshëm të personelit të Administratës Tatimore Qendrore”, struktura dhe organika e 
miratuar, përcakton 1512 pozicione pune, numër i njëjtë ky me pozicionet e strukturës së 
mëparshme, por me ndryshime në emërtesa dhe riorganizime të drejtorive dhe sektorëve. Në 
vijim të ristrukturimit të tretë, me Urdhrin nr. 33, datë 12.02.2020 të Kryeministrit “Për disa 
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ndryshime në urdhrin nr. 126 datë 02.08.2016, “Për miratimin e strukturës organizative dhe të 
numrit të përgjithshëm të personelit të Administratës Tatimore Qendrore”, struktura dhe 
organika e miratuar, përcakton gjithsej 1450 pozicione, nga 1512 që ishin në strukturën e 
mëparshme, pra me një shkurtim prej 62 pozicione pune. Konstatohet se, strukturae ATQ, në 
Janar 2019, përpara se Administrata Tatimore Qendrore, t’i nënshtrohej procesit të parë të 
ristrukturimit, rezultonte me 171 pozicione vakante, punonjës me status nëpunësi civil.  
Periudhat në vijimësi, pas ristrukturimeve, deri në dhjetor 2020, rezultonin me një numër të 
konsiderueshëm vendesh vakante, konkretisht në dhjetor 2020 me 186 pozicione vakante  me 
status nëpunësi civil, ose 45 vende vakante më shumë, krahasuar me janarin e vitit 2020. 
(Trajtuar më hollësisht në faqet 7-74 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
5.1Rekomandimi: Strukturat drejtuese të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, në 
bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë të analizojnë shkaqet e 
ristrukturimeve të shpeshta me qëllim shmangien e tyre. Të merren masa për krijimin e një 
strukture organizative të qëndrueshme që garanton mirëfunksionimin dhe vazhdimësinë në 
lidhje me pozicionet e punës.  
5.2 Rekomandimi: Strukturat drejtuese të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, në 
bashkëpunim me Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, të marrin masa të menjëhershme për 
plotësimin e pozicioneve vakante. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 
6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i veprimtarisë së Komisionit të Posaçëm, konstatohet se 
për periudhën objekt auditimi, deri në Dhjetor të vitit 2020 nga 137 praktika të vendimeve 
gjyqësore të formës së prerë, që janë të depozituara në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, janë 
trajtuar 55 praktika gjyqfituesish.  
Nga këto 55 praktika, Komisioni i Posaçëm ka konkluduar me: rikthimin në punë në Drejtorinë 
e Përgjithshme të Tatimeve dhe në Drejtoritë Rajonale Tatimore të 14 gjyqfituesve; 4 akt-
rekomandime të përcjella në Departamentin e Administratës Publike; 27 praktika në proces që 
kanë dhënë pëlqimin për pozicionin e ofruar;1 gjyqfitues që ka dhënë dorëheqje nga rikthimi 
në punë ;1 praktikë të përfunduar por ende pa emërim; 8 punonjës gjyqfitues që kanë mbushur 
moshën e pensionit. Komisioni i Posaçëm ka dërguar në DAP 21 praktika me qëllim për 
sistemim në Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe 59 praktika për pamundësi objektive për 
sistemim. Konstatohet se deri në muajin Prill 2021, periudhë e auditimit në terren, nga ana e 
Komisionit të Posaçëm janë trajtuar të gjitha praktikat,por ende rezulton një numër i lartë 
gjyqfituesish të pa sistemuar, në shkelje të çdo afati të parashikuar në Urdhrin nr. 5151, datë 
28.10.2015“Për zbatimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë nga institucionet e 
administratës shtetërore, të përfshira në fushën e zbatimit të ligjit për shërbimin civil”, 
përcaktohet se “Shqyrtimi administrativ përfundon jo më vonë se 15 ditë nga momenti i 
depozitimit të kërkesës”.Mosveprimi për rikthimin në punë të punonjësve gjyqfitues gjatë 
periudhave të përfundimit të ristrukturimeve të kryera në DPT, periudha 2019-2020, ka 
shkaktuar një kosto të lartë për buxhetin e shtetit. Për periudhën objekt auditimi janë likuiduar 
436,534,599 lekë. 
Nga auditimi u konstatua se gjatë vitit 2020 Komisioni i Posaçëm është thirrur vetëm 6 herë 
nga Kryetari i këtij Komisioni. Trajtimi i 55 praktikave ish nëpunësve gjyqfitues,  është kryer 
pa respektuar radhën sipas shpalljes së vendimit të formës së prerë dhe paraqitjen e kërkesës 
për ekzekutim. 
Mungesave e masave të plota nga ana e strukturave drejtuese, jo në përputhje me dispozitat 
dhe afatet ligjore, ka sjellë tejzgjatjen dhe mos-sistemimin në punë të gjyqfituesve.  Kjo situatë 
bëhet edhe më domethënëse në kushtet kur për periudhën objekt auditimi në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Tatimeve, rezulton një numër i lartë vendesh vakante, të cilat në çdo kohë 
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mund të plotësoheshin me ish punonjës gjyqfitues, me qëllim frenimin e rritjes së efekteve 
financiare negative në buxhetin e shtetit. 
Nga databaza e gjyqfituesve të DPT, rezulton se 13 ish punonjës kanë përfituar njëkohësisht dy 
paga mujore nga buxheti i shtetit, një si gjyqfitues dhe një si punonjës aktual i emëruar në 
administratën publike. Për këta 13 ish punonjës konstatohet se:  
Ø 1 prej tyre është përcjellë në Departamentin e Administratës Publike për pozicionim;  
Ø 1 është rikthyer në administratën tatimore; 
Ø 1 ka dhënë dorëheqjen nga rikthimi; 
Ø 3 kanë shprehur pëlqim për pozicionin e ofruar; 
Ø 3 kanë refuzuar pozicionin e ofruar; 
Ø 1 praktikë është ekzekutuar; 
Ø 3 janë përcjellë me akt rekomandimi në DAP. 
Kjo problematikë vjen si rezultat i hapësirave që krijon Ligji nr. 152/2013 datë 01.10.2013 
“Për Nëpunësin Civil”, Neni 66/1 pika 3 “Gjatë kohës së qëndrimit në listë, nëpunësit civilë 
paguhen sipas pozicionit të fundit që kanë pasur në shërbimin civil” dhe nga mosekzekutimi 
në kohë i vendimeve të formës së prerë nga ana e DPT. 
Nga auditimi u konstatua se për 6 ish nëpunës, për të cilët  Komisioni i Posaçëm ka bërë 
propozimet përkatëse brenda të njëjtës kategori, DAP nuk ka nxjerrë aktet e rikthimit në punë 
të këtyre ish nëpunësve, kjo jo në përputhje me Urdhrin nr. 5151, datë 28.10.2015, kreu IV, 
pika 4, i cili përcakton qartësisht se “Gjyqfituesi brenda 3 ditësh punë njofton me shkrim KP 
për pëlqimin apo refuzimin e alternativave të dhëna nga komisioni. Gjyqfituesi jep pëlqimin 
vetëm për emërimin në një pozicion të një kategorie më të ulët.” Sa më sipër rezulton se për 
këta ish nëpunës, në shkelje të procedurës së parashikuar, DAP nuk ka nxjerrë aktet e 
emërimit, duke shkaktuar akumulim të detyrimeve ndaj këtyre gjyqfituesve. 
Mos nxjerrja e akteve në kohë nga DAP mund të shoqërohet me 2 problematika: vendet të cilat 
kanë qenë vakante dhe Komisioni i Posaçëm ka propozuar për plotësim me gjyqfitues, ose të 
mbeten vakant për një kohë të gjatë në pritje për aktet e Departamentit të Administratës 
Publike ose të plotësohen me të rekrutuar të rinj, duke bërë që trajtimi i praktikave nga ana e 
Komisionit të Posaçëm të rezultojë i pavlefshëm dhe të kërkoj sërish ri-trajtim. (Trajtuar më 
hollësisht në faqet 7-74 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
6.1 Rekomandimi: Titullari i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, në cilësinë edhe të 
Kryetarit të Komisionit të Posaçëm të marrë masat e nevojshme për trajtimin dhe sistemimin e 
menjëhershëm të gjyqfituesve, vonesat e të cilave rëndojnë buxhetin e shtetit, duke trajtuar me 
prioritet praktikat e gjyqfituesve që rezultojnë të punësuar në administratën shtetërore.. 
Komisioni i Posaçëm, në përfundim të ristrukturimeve, t’i kushtojë vëmendje të veçantë 
ndjekjes së ekzekutimit të praktikave të gjyqfituesve, duke qenë se ekziston risku që me 
kalimin e kohës dhe ndryshimeve të strukturës, rekomandimet për sistemim të gjyqfituesve të 
rezultojnë të pavlefshme.  
6.2 Rekomandimi: Titullari i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve të kërkojë marrjen e 
masave nga ana e Departamentit të Administratës Publike, për nxjerrjen e akteve të emërimit 
apo refuzimit për propozimet e bëra brenda kategorive nga Komisioni i Posaçëm në lidhje me 
sistemimin e gjyq fituesve, me qëllim shmangien e ri-trajtimit të tyre. 

Menjëherë  
 
 
V. DOKUMENTACIONI SHOQËRUES 
 
Pjesë përbërëse e Raportit Përfundimtar të Auditimit është dhe dokumentacioni i mbajtur për 
këto çështje sa më sipër, akte që janë dorëzuar zyrtarisht në subjekt si vijon: 
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Nr. Akti Konstatimi/ Akt verifikime 
1 
2 
3 

Akt Konstatimi Nr. 1 datë 05.05.2021 
Akt Konstatimi Nr. 2 datë 05.05.2021 
Akt Verifikimi Nr. 1 datë 16.07.2021 

 
Shënim: Të gjithë punonjësit që atakohen në këtë Raport Përfundimtar auditimi duhet t’u 
bëhen prezente mangësitë dhe problemet për të cilat mbajnë përgjegjësi, duke u dhënë kopje të 
dokumentacionit që ka lidhje me ta. 
 
Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi. 
 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 


