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VENDIM
Nr. 164, Datë 18/11/2018
PËR
AUDITIMIN E USHTRUAR NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË TATIMEVE
“MBI PËRPUTHSHMËRINË DHE RREGULLSHMËRINË FINANCIARE”
për periudhën nga data 01.01.2017 deri më datën 31.12.2017.
Pasi u njoha me Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe Projektvendimin e paraqitur nga Grupi i
Auditimit të Departamentit të Auditimit të Buxhetit të Shtetit, shpjegimet e dhëna nga subjekti i
audituar, si dhe vlerësimet mbi objektivitetin dhe cilësinë e auditimit nga Drejtori i Departamentit të
mësipërm, Drejtori i Departamentit Juridik dhe Kontrollit të Zbatimit të Standardeve të Auditimit
dhe Etikës si dhe Drejtori i Përgjithshëm, nisur nga fakti se kjo strukturë e përbërë nga një trupë e
specializuar punonjësish, në disa prej funksioneve të saj me impakt të rëndësishëm në buxhetin e
shtetit por edhe me ndjeshmëri të lartë publike, si procesi i rimbursimit të tatimit mbi vlerën e shtuar,
mbledhjes me forcë, interpretimet teknike në çështjet tatimore, hetimit tatimor, menaxhimit të
burimeve njerëzore, nuk ka arritur të garantojë përmbushjen e pritshmërive për të, në përputhje me
kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, mbledhjen me efektivitetin e duhur të detyrimeve tatimore
dhe angazhimin kundër evazionit fiskal dhe paligjshmërisë, në mbështetje të neneve 10, 15, 25 dhe
30, të ligjit nr.154/2014 miratuar në datën 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Kontrollit të Lartë të Shtetit”,

VENDOSA:
I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit “Për, Përputhshmërinë dhe Rregullshmërinë
Financiare” të ushtruar në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, sipas programit të auditimit nr.
280/1 prot, datë 21.03.2018, ndryshuar me shkresën nr. 280/2 prot. datë 11.05.2018 dhe nr. 280/3
prot. datë 13.06.2018 për veprimtarinë nga data 01.01.2017 deri më datën 31.12.2017.
II. Të miratoj rekomandimet për përmirësimin e gjendjes dhe të kërkoj marrjen e masave sa vijon;
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KONKLUZIONE DHE OPINIONI I AUDITIMIT
Baza për opinionin mbi përputhshmërinë (ISSAI 40001).
Nga auditimi mbi përputhshmërinë dhe rregullshmërinë financiare2, i ushtruar në Drejtorinë e
Përgjithshme të Tatimeve (DPT), sa i takon shkallës së zbatueshmërisë së rregullave, ligjeve dhe
rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat realizohet
veprimtaria, (kriteret e auditimit të përputhshmërisë), për vitin 2017 janë konstatuar mangësi dhe
parregullsi në zbatimin e planit të të ardhurave tatimore, në funksionimin e drejtorive kryesore në
DPT, thyerje të radhës dhe afateve të rimbursimit të TVSH, në funksionin e kontrollit tatimor nga
DRT, në plotësimin e vendeve vakante, zbatimin e vendimeve të gjykatës për rikthimet në punë,
delegimet e kompetencave, aktet rregullative të ndryshuara por edhe në zbatimin e akteve ligjore,
nënligjore lidhur me detyrat funksionale të punonjësve të DPT.
Evidentohen mangësi në mbikqyrjen e borxhit tatimor në Drejtoritë Rajonale, në informacionet e
disponuara në nivel tatimpaguesi, masat e marra, në mungesën e inspektimeve në drejtoritë rajonale
me peshën kryesore. Konstatohet, moszbatim i vendimeve gjyqësore për kthimet në vendin e punës
me pasoja të konsiderueshme në buxhetin e shtetit, vende vakante të paplotësuara prej një kohe të
gjatë, kryesisht në sektorë të rëndësishëm, trajtim me dy standarde i kritereve të posaçme të
rekrutimit për DHT, mungesë e ushtrimit të kontrolleve nga njësia qendrore drejt njësive tjera të
Hetimit Tatimor, ndarje joproporcionale e punës për çështjet e trajtuara nga inspektorët e DIBA,
problematika lidhur me përcaktimin e specifikimeve teknike në procedurat e prokurimit, numër i
lartë kontrollesh tatimore të pakryer nga DRT-të, procedura kontrolli të realizuara jashtë afateve dhe
shpesh here të shoqëruara me shkelje procedurale, mungesa e një regjistri të miratuar rimbursimi,
mosrespektim i afateve por dhe i radhës së rimbursimit si dhe krijimi i “xhepave financiarë” lidhur
me vlerat e miratuara por të pa likuiduara, janë çështje që paraqesin nevojën për një qasje më të
kujdesshme nga ana e DPT veçanërisht në skemën e rimbursimit të TVSH.
Mungon një metodologji e mbështetur në akte ligjore dhe administrative për shpërndarjen e planit
vjetor por dhe ndryshimeve të tij për drejtoritë rajonale. Mangësi vërehen gjithashtu në veprimet
konkrete për harmonizimin e akteve ligjore me ato nënligjore, në publikimin në buletinin zyrtar të
akteve rregullativë si dhe përdorimin me efektivitet, ekonomicitet dhe efiçencë të fondeve publike.
Në gjykimin tonë si auditues të jashtëm, parregullsitë dhe mangësitë e konstatuara, të identifikuara
dhe trajtuara në këtë Raport Përfundimtar janë materiale dhe të përhapura në disa prej sektorëve kyç
të kësaj administrate, tregojnë qartë që DPT nuk garanton përputhshmërinë me aktet ligjore dhe
nënligjore që rregullojnë aktivitetin e institucionit në tërësi.
Si konkluzion, nga auditimi i përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare, i mbështetur në
standardet INTOSAI dhe në Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë së KLSH-së, i kryer në
subjektin Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, rezultuan devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator
në fuqi (kriteret), të cilat nën gjykimin profesional të audituesit shtetëror të pavarur janë materiale
dhe të përhapura, efektet e të cilave justifikojnë dhënien e një opinioni të kundërt të
përputhshmërisë3.
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ISSAI 4000 – Udhërrëfyesi i Auditimit të Përputhshmërisë.
Mbështetur mbi ligjin nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH-së”.
3
Opinion i Kundërt, jepet në rastet kur konstatohen anomali materiale dhe të përhapura.
2

2

A.
PROPOZIME PËR NDRYSHIME
LEGJISLACIONIN NË FUQI

APO

PËRMIRËSIME

NË

Tatimi mbi të ardhurat personale paraqet nevojën për një qasje të re, pasi mënyra aktuale e
deklarimit nuk garanton një taksim të drejtë dhe koherent të të ardhurave të individëve, lë
jashtë skemës së tatimit disa lloje të ardhurash, nuk arrin të mbyllë të gjithë zinxhirin e të
ardhurave dhe shpenzimeve në nivel individual global, si dhe nuk paraqet një model i cili i
shërbejë jo vetëm administratës por dhe vet individit deklarues.
1.-Gjetje nga auditimi: Deklarimi individual i të ardhurave krahasuar me llojet e tjera të
deklarimeve tatimore ka një kohë relativisht më të shkurtër në veprimin e tij. Kjo deklaratë tatimore
është bërë detyruese me hyrjen në fuqi të ligjin nr. 10 343, datë 28.10.2010 botuar në fletoren
zyrtare nr.159/2010 dhe deklarata e parë për deklarimin e të ardhurave vjetore i përket periudhës
ushtrimore viti 2011 e cila duhet të deklarohej brenda datës 30 prill 2012. Në përcaktimet e të
ardhurave të tatueshme të këtij ligji, përfshiheshin vetëm të ardhurat e personave rezidentë apo të
vetëpunësuarit rezidentë të cilët realizonin të ardhura në territorin e Republikës së Shqipërisë, si dhe
trajtoheshin përjashtimet nga detyrimi i deklarimit ku përmenden individët nën kufirin e deklarimit
200,000 lekë, të vetëpunësuarit me qarkullim nën nivelin 2 milion lekë si dhe të ardhurat nga pagat
për të cilat mbahej tatim në burim nga punëdhënësi etj. Me ndryshimet ligjore të mëvonshme me
ligjin 20/2012 botuar në fletoren zyrtare nr.26 datë 27.03.2012, pra ende pa u realizuar deklarimi i
parë u sanksionua kufiri prej 2 milion lekësh, u përfshi në ligj termi tatimpagues jorezident si dhe u
hoqën përjashtimet nga deklarimi të parashikuara në ligjin e mëparshëm. Ndryshimet mbi këtë
deklaratë kanë vijuar edhe gjatë vitit 2014 me ligjin 156/2014 botuar në në fletoren zyrtare nr.
195/2014 i cili ka realizuar ndryshimet në tre nga nenet e këtij ligji lidhur me të ardhurat nga
punësimi ku në pikën 3 të nenit 13/6 është shtuar formulimi, Shumës së tatimit, të llogaritur sipas
pikës 2, të këtij neni, i shtohet tatimi i llogaritur mbi pagën dhe i zbriten tatimet e paguara gjatë
periudhës tatimore, të dokumentuara nga mbajtësi në burim i këtyre tatimeve.
Prej periudhës 2011 deri në deklaratën e vitit 2017 paraqiten 7 vite në veprim të kësaj deklarate e
cila vijon të krijojë paqartësi lidhur me mënyrën e llogaritjes dhe të pagesës së tatimit të cilat i
trajtojmë si vijon.
Në ligjin nr. 8438 datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të Ardhurat” përcaktohet:
Kreun II i Ligjit 8438 datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar në nenin 6, citon:
“Tatimi mbi të ardhurat personale, që më poshtë do të quhen “të ardhura”, llogaritet mbi të
ardhurat e individëve.”, në nenin 7 shtrirja e detyrimit përcaktohet se;
1. Individët rezidentë i nënshtrohen detyrimit për tatimin mbi të ardhurat personale gjatë periudhës
tatimore, për të gjitha burimet e të ardhurave, sipas parashikimeve të këtij kreu.
2. Individët jorezidentë i nënshtrohen detyrimit për tatimin mbi të ardhurat personale gjatë
periudhës tatimore, për burimet e të ardhurave, sipas parashikimeve të këtij kreu, të realizuara në
territorin e Republikës së Shqipërisë.
Në nenin 13 pika 1 e tij citohet:
“Deklarata individuale vjetore e të ardhurave “përcaktohet se 1.”Tatimpaguesit individë, rezidentë
në Republikën e Shqipërisë, që realizojnë të ardhura të tatueshme në territorin e Republikës së
Shqipërisë dhe jashtë saj, dorëzojnë deklaratën vjetore të të ardhurave pranë administratës
tatimore qendrore. Deklarues të të ardhurave individuale vjetore janë edhe tatimpaguesit
jorezidentë, të cilët krijojnë të ardhura të tatueshme me burim në Republikën e Shqipërisë”.
Po kështu në pikën 4 të këtij neni citohet “Përjashtohen nga detyrimi për plotësimin dhe dorëzimin
e deklaratës individuale vjetore të të ardhurave të gjithë individët që realizojnë të ardhura bruto
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vjetore nga të gjitha burimet në shumën e përgjithshme më pak se 2,000,000 (dy milionë) lekë”.
Neni 4 i ligjit “Burimi i të ardhurave” rendit një sërë kategorish të ardhurash por, pa u kufizuar
vetëm në to, pasi kjo hapsirë përfshihet në pikën i) “të ardhura të tjera që nuk identifikohen në
format e paraqitura në këtë nen”.
Në Udhëzimin e Ministrit të Financave nr.5 datë 30.01.2006 “Për Tatimin mbi të Ardhurat”,
përcaktohet:
2.6.4 Për të ardhura të realizuara nga burime jashtë Shqipërisë dhe/ose të paguara nga persona të
cilët nuk mund të bëjnë mbajtjen e tatimit në burim për llogari të organeve tatimore Shqiptare,
perfituesi i të ardhurave është i detyruar të deklarojë dhe të paguajë në organin tatimor përkatës
tatimin në masën 15 perqind të të ardhurave të realizuara jo më vonë se data 20 e muajit që pason
muajin në të cilin është kryer pagesa.
Në ligjin nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në RSH” përcaktohet:
Lidhur me të ardhurën dhe lindjen e detyrimit tatimor në dispozitat e Ligjit 9920 datë 19.05.2008
“Për procedurat tatimore në RSH” i ndryshuar, Neni 5 pika g) përcaktohet se;
“Tatimpagues” është personi apo individi, i cili detyrohet nga ligji të paguajë tatime, taksa ose
kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, si dhe agjenti i mbajtjes së tatimit në burim;
Në nenin 6 pika 1 dhe 2 përcaktojnë kur lind detyrimi tatimor ku trajtohet se;
1. Detyrimi tatimor lind kur personi realizon të ardhura, kur bëhet pronar i një pasurie apo kryen
pagesa, të cilat janë objekt i tatimit, sipas legjislacionit tatimor.
2. Detyrimi tatimor lind edhe kur personi realizon të ardhura, kryen pagesa, në formë të
jashtëligjshme, apo bëhet zotërues i një sendi, në forma të jashtëligjshme. Kur personi bëhet
zotërues i një sendi në forma të jashtëligjshme, ky detyrim përllogaritet për të gjithë periudhën në të
cilën personi ka gëzuar frytet e kësaj pasurie.
Neni 39 “Regjistri i individëve” përcakton se;
1. Si numër identifikimi për qëllime tatimore, për tatimpaguesin që është individ, shërben numri
personal i identifikimit, i marrë në përputhje me legjislacionin e fushës.
2. Administrata tatimore qendrore mban regjistër të veçantë të individëve.
Në Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 24 datë 02.09.2008 “Për Procedurat tatimore”, në pikat
39.1 dhe 39.2 përcaktohet:
39.1. Sipas ligjeve te veçanta tatimore ne fuqi, përgjegjës për te paguar detyrimet tatimore ne
administratën tatimore, ne mënyrë direkte (jo duke iu mbajtur tatimin ne burim), ne kushte e
rrethana te caktuara janë edhe individët. Këtu është fjala për tatimin mbi te ardhurat personale qe
paguhet për disa lloje te ardhurash, për te cilat nuk mbahet tatim ne burim. Individët qe sigurojnë
këto te ardhura kane detyrimin për te bere vetedeklarimin e tyre. Ne kete rast, këta individë, ne
mënyrë qe te mund te identifikohen për pagesat e kryera, deklarojnë ne administratën tatimore
numrin e tyre personal te identifikimit, i cili është numri unik i lëshuar nga autoritetet e sigurimeve
shoqërore për individët.
39.2. Sipas pikës 2 te nenit 39 të ligjit, për evidentimin e individëve tatimpagues te cilët paguajnë
tatim mbi te ardhurat personale qe vetedeklarohen, administrata tatimore hap një regjistër te
veçante, ku regjistron te gjithë te dhënat identifikuese te individëve. Ky regjistër do të përpilohet
dhe prodhohet nga DPT, në formën e një database, sipas modelit të miratuar nga drejtori i DPT.
Sa më sipër konstatohet se;
1. Mbi bazën e dispozitave ligjore të mësipërme individët të cilët realizojnë të ardhura sipas nenit 4
të ligjit nga një burim në Republikën e Shqipërisë por pa u kufizuar vetëm në to, në rastet kur këto
të ardhura nuk janë objekt i tatimit të mbajtur në burim duhet të vetëdeklarohen në administratën
tatimore dhe të paguhen, pasi sipas këtyre dispozitave detyrimi lind me krijimin e të ardhurës.
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Detyrimi i lindur i cili rregullisht duhet të deklarohet dhe paguhet nga ana e individit sipas
dispozitave ligjore në fuqi, efektivisht nuk mundet të kryhet prej tij, kjo pasi formularët e deklarimit
të miratuar me Udhëzim të Ministrit të Financave, nuk kanë të parashikuar një deklarim të tillë, por
kanë të përfshirë vetëm deklarim të tatimit sipas llojeve të pagesave për të cilat mbahet tatim në
burim. Pra të gjitha të ardhurat e tjera me dispozitat ligjore në fuqi mund të deklarohen efektivisht
vetëm në deklaratën individuale vjetore të të ardhurave në të cilën është parashikuar një gjë e tillë,
por kjo, lë në mënyrë të padrejtë jashtë skemës të gjithë individët të cilët përfitojnë të ardhura nën
shumën 2,000,000 lekë për periudhën tatimore vjetore, të pataksuara më parë duke krijuar kështu
de-facto mungesë në taksimin e të ardhurave tatimore në kundërshtim me aktet ligjore në fuqi.
Trajtimi faktik i deklaratës individuale të të ardhurave si deklaratë vetëm e të ardhurave të
tatueshme në gjykimin tonë bie në kundërshtim me përcaktimet e sipërcituara të pikës 1 dhe 4 të
nenit 13 pika 4 e Ligjit 8438 ku përcaktohet termi të ardhura bruto vjetore nga të gjitha burimet,
duke sjellë si pasojë qëndrimin jashtë skemës së deklarimit të gjithë individëve të cilët kanë
realizuar fitime nga aktivitetet tregëtare të regjistruar si persona fizikë, ambulantë etj, si dhe të
individëve të cilët kanë përfituar të ardhura që janë të përjashtuara nga tatimi mbi të ardhurat sipas
Ligjit nr. 8438. Në vlerësimin tonë nëse shuma e të gjitha të ardhurave bruto (të përjashtuara dhe jo
të tilla) e tejkalon kufirin 2,000,000 lekë, kjo shumë duhet të bëhet pjesë e të ardhurave bruto
vjetore të formularit të deklarimit të individit dhe për pjesën e të ardhurave që nuk përfitojnë
përjashtim në gjykimin tonë duhet të llogaritej dhe paguhej tatimi mbi të ardhurat individuale në
masën 15% për të garantuar kështu një taksim të drejtë dhe koherent, duke ruajtur frymën e ligjit
për nivelin e të ardhurave mbi të cilat do të zhvillohet ky taksim në vijim.
2. Në deklarimin e të ardhurave vjetore individuale përfshihen dhe pagat si dhe shpërblimet e tjera,
në lidhje me marrëdhëniet aktuale të punës, të cilat paraqiten formular përkatësisht:
Në rubrikën nr.3 “Të ardhurat Bruto nga pagat dhe shpërblimet”, sipas udhëzuesit të miratuar për
plotësimin e kësaj deklarate, pika 3 e tij përcakton se; “Të ardhurat bruto nga pagat apo
shpërblimet nga marrëdhëniet e punësimit për individët, plotësohet për totalin e pagave dhe
shpërblimeve që deklaruesi përfiton nga të gjitha marrëdhëniet e punësimit gjatë periudhës
tatimore.
Në rubrikën nr.4 “Tatimi i llogaritur mbi pagat dhe shpërblimet nga marrëdhëniet e punësimit për
individët” sipas udhëzuesit të miratuar në këtë rubrikë do të jetë fushë e lirë dhe do të plotësohet
nga vetë deklaruesi. “Shuma e tatimit të vendosur në këtë kuti, në asnjë rast nuk mund të jetë më e
vogël se tatimi i mbajtur në burim dhe i paguar nga punëdhënësi për të ardhurat nga pagat dhe
shpërblimet në lidhje me marrëdhëniet aktuale të punës gjatë vitit. Kjo fushë do të plotësohet nga
individi deklarues, i cili do të llogarisë tatimin mbi të ardhurat personale nga pagat dhe
shpërblimet për të gjitha të ardhurat që përfitohen gjatë muajit, edhe kur ai i përfiton ato nga
punëdhënës të ndryshëm. Në rastin kur shuma e të ardhurave të përfituara gjatë muajit nga dy apo
më shumë punëdhënës e kalojnë vlerën që tatohet me zero përqind (30,000 lekë), tatimi do të
llogaritet mbi totalin e të ardhurave mujore (totali i të ardhurave nga të gjithë punëdhënësit).
Tatimi i llogaritur në këtë mënyrë për çdo muaj të vitit, mblidhet për 12 muajt e vitit dhe hidhet në
një shumë të vetme në këtë fushë, e cila përfaqëson tatimin vjetor të llogaritur për pagat dhe
shpërblimet. Në rast se shuma e të ardhurave të përfituara gjatë një muaji nga një apo më shumë
punëdhënës është nën kufirin e tatueshëm (30,000 lekë), kjo fushë do të jetë zero.”
Në rubrikën nr. 22 “Tatimi i paguar mbi të ardhurat bruto nga pagat dhe shpërblimet”, udhëzuesi i
miratuar për këtë rubrikë përcakton se; “Tatimi mbi të ardhurat bruto nga pagat dhe shpërblimet në
lidhje me marrëdhëniet e punësimit, plotësohet me shumën e tatimit të paguar nga
punëdhënësi/punëdhënësat për pagat dhe shpërblimet në lidhje me marrëdhëniet e punës”.
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Në pikën 35 dhe 36 të udhëzuesit për plotësimin e deklaratës konstatohen pasaktësi në rubrika,
zbatimi i të cilave sjell deformime të rezultatit.
Sa më sipër konstatohet se, rubrika nr. 4 e formularit të mësipërm plotësohet nga vet individi sipas
udhëzuesit përkatës, i cili kryen individualisht llogaritjet e tatimit mbi të ardhurat nga punësimi për
secilin muaj të vitit, dhe duke i mbledhur ato i paraqet në këtë rubrikë.
Në rastet kur individi është i punësuar në më tëpër se dy punëdhënës sipas këtij udhëzimi, ai duhet
të llogarisë tatimin mbi të ardhurat mbi shumën 30,000 lekë nga të gjitha mardhëniet e punësimit,
pra efektivisht duhet të llogarisë një taksim të dytë mbi pagën dhe në rastin kur tatimi i rillogaritur
është më i lartë se ai i paguar nëpërmjet punëdhënësit, individi nëpërmjet formularit duhet të
llogarisë diferencën dhe më pas ta paguajë atë. Kjo mënyrë llogaritje dhe pagese e tatimit mbi
pagën prej vet individit nuk është e parshikuar në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi
të ardhurat” i ndryshuar, i cili në nenin 10 të tij, përcakton në mënyrë taksative punëdhënësin si
person i cili duhet të llogarisë, mbajë dhe derdh në buxhet tatimin mbi të ardhurat duke qenë se në
këtë rast ligjvënësi ka vendosur që ky tatim të mbahet në burim.
Efektivisht në këtë rast, për tatimin mbi pagat dhe të ardhurat e tjera të punësimit rezulton të
aplikohen 2 taksime, njëri nëpërmjet tatimit në burim mujor prej punëdhënësit dhe tjetri nëpërmjet
vetëdeklarimit individual, procedure e cila në gjykimin tonë gjendet e pambështetur në dispozita
ligjore. Po kështu Udhëzimi i Ministrit të Financave nr.5 datë 30.01.2006, i ndryshuar pika 2.6, në
të njëjtën frymë të ligjit ka një përcaktim të qartë se prej kujt llogaritet tatimi mbi të ardhurat nga
punësimi, si dhe ka përcaktuar listëpagesën si dokument në të cilin llogaritet tatimi mbi pagën.
Për më tepër, vendosja e taksimit progresiv mbi pagën e bën mbajten e limit prej 2 milionë lekë për
deklarim, si dhe llogaritjen e tatimit shtesë vetëm nga ky grup individësh që mund të kenë të
ardhura nga dypunësimi, është diskriminues duke krijuar mundësi për trajtim të pabarabartë përpara
ligjit dhe krijuar mundësinë e strukturimit të pagave në mënyrë të tillë që të shmanget detyrimi
tatimor. Një i punësuar që paguhet nga dy punëdhënës të ndryshëm dhe nuk e kalon pragun 2
milionë lekë në vit të të ardhurave, paguan më pak taksa se një i punësuar që gjeneron të njëjtat të
ardhura nga një punëdhënës i vetëm. Të dy kanë të njëjtat të ardhura, nuk kanë detyrim të
deklarojnë, por tatohen në vlera të ndryshme. Po kështu një person që ka të ardhura mbi 2 milionë
lekë është i detyruar të deklarojë dhe nëse ka të ardhura nga burime të ndryshme punësimi,
pretendohet sipas Udhëzimit është i detyruar të paguaj tatime përtej vlerës së mbajtur në burim nga
punëdhënësit. Ndërkohë një person që ka përfituar të ardhura nën 2 milion lekë në vit nga dy ose
më shumë burime punësimi, jo vetëm që taksohet më pak se ai që i krijon këto të ardhura nga vetëm
një burim, por edhe trajtohet në mënyrë preferenciale në krahasim me atë individ që të vetmen
diferencë ka faktin që totali i të ardhurave është mbi 2 milionë lekë në vit. Si rrjedhojë progresiviteti
mund të funksionoj vetëm nëse deklarimi i të ardhurave bëhet i detyrueshëm për të gjithë ose të
paktën për të gjithë ata që kanë të ardhura nga dy burime.
Sa më sipër, vërejmë se udhëzuesi i plotësimit është hartuar në një formë të paparashikuar nga ligji
dhe udhëzimi përkatës. Nëse ligjvënësi do të bënte një ndryshim të mënyrës së taksimit të pagave
ky ndryshim fillimisht do të prekte dispozitën ligjore specifike dhe më pas aktet nënligjore apo akte
të tjera administrative por kjo kurrsesi nuk mund të sanksionohet nga një udhëzues formulari.
Theksojmë se taksimi individual në gjykimin tonë nuk duhet të orientohet drejt korrigjimit të
tatimeve të sanksionuara tashmë nga dispozita ligjore të veçanta duke i taksuar të ardhurat
individuale për herë të dytë, por kjo mënyrë deklarimi duhet të synojë nxitjen e deklarimit të të
ardhurave globale të individëve dhe shpenzimeve të zbritshme me qëllim me mbylljen e zinxhirit të
të ardhurave në nivel individual global si edhe shfrytëzimin e këtij deklarimi për të rimbursuar disa
nga shpenzimet e njohura nga ligji, duke bërë që ky deklarim ti shërbejë jo vetëm administratës
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fiskale por edhe vet tatimpaguesve. Trajtuar Trajtuar më hollësisht në faqet nr 48-93 të të Raportit
Përfundimtar të Auditimit.
1.1- Rekomandimi: DPT në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë të rishikojnë
fushëveprimin e deklarimit të të ardhurave personale, për të përfshirë në këtë deklarim edhe të
fitimet neto të personave fizikë apo veprimtarive të tjera fitimprurëse të individëve në rastet kur
shuma e të ardhurave bruto në total tejkalon kufirin prej 2 milion lekë. Të sanksionohet gjithashtu
mënyra e llogaritjes së tatimit mbi pagën në formularin e deklarimit vetëm në llogaritjen dhe
mbajtjen e tatimit në burim nga punëdhënësi sipas përcaktimit ligjor.
1.2- Rekomandimi: Kufiri prej 2 milionë lekë për efekt tejkalimi të rishikohet, duke përfshirë të
paktën çdo person që ka të ardhura nga më shumë se një burim, si dhe të merren masat e nevojshme
që garantojnë mos diskriminimin përpara ligjit dhe eleminimin e hapesirave për shmangie të
detyrimeve fiskale me anë të strukturimit të pagesave. Gjithashtu, po njësoj si veprohet me
sigurimet shoqërore dhe lejohet nga sistemi i tatimeve, ku vërtetimi i pagës i marrë nga punëdhënësi
i parë, i lejon punëdhënësit të dytë ta vendos këtë shumë në sistemin e tatimeve për të reduktuar
vlerën e sigurimeve shoqërore që duhet paguar nga ky i fundit, po kështu duhet mundësuar që kjo e
dhënë që futet në sistem të shërbej edhe për llogaritjen e tatimit progresiv automatikisht nga sistemi
që i duhet mbajtur në burim punëmarrësit. Të gjitha veprimet që do të ndërmerren të jenë në aktet
ligjore.
Menjëherë
1.3- Rekomandimi: DPT në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për të gjitha
të ardhurat e individëve të pa tatuara më parë të realizuara nga burime jashtë Shqipërisë dhe/ose të
paguara nga persona të cilët nuk mund të bëjnë mbajtjen e tatimit në burim për llogari të organeve
tatimore Shqiptare, të sigurojë aksesin e nevojshëm për deklarimin dhe pagesën e tyre brenda datës
20 të muajit kur kryhet pagesa konform Udhëzimit nr.5 datë 30.01.2006, i ndryshuar pika 2.6.4 dhe
për të garantuar një taksimin të drejtë të ardhurave.
Menjëherë
Mungesa e vëmendjes së duhur ana e DPT për propozime të ndryshimeve ligjore dhe
nënligjore si dhe e strukturave përkatëse në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë ka
dëmtuar koherencën midis akteve ligjore dhe nënligjore që rregullojnë mirë administrimin
tatimor.
2.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe
strukturat përkatëse në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë nuk kanë treguar kujdesin e duhur
për harmonizimin në kohë të akteve ligjore dhe nënligjore dhe kryerjen e propozimeve përkatëse.
Më poshtë trajtohen disa prej këtyre dispozitave ligjore.
Mbi Ligjin e Procedurave Tatimore dhe aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij
a. Nga auditimi konstatohet se ndryshimet ligjore dhe nënligjore për heqjen e penalitetit për
deklarim të pasaktë të deklaratës tatimore në rastin kur subjekti gjendet me tepricë kreditore e
ekspozon njësinë publike drejt situatave me risk të lartë sidomos në rastin kur kjo tepricë kreditore
kërkohet nga tatimpaguesi për rimbursim. Nga auditimi konstatohen raste kur megjithëse teprica
kreditore e TVSH-së ulet në shuma të konsiderueshme, këto ulje nuk shoqërohen me penalitete nga
ana e inspektorëve të cilët çertifikojnë këto teprica, gjë e cila mund të sjellë në të ardhmen kreditime
të pambështetura ligjërisht, pasi penalitetet mungojnë pothuajse në të gjitha rastet.
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Nëse do tu referohemi ndryshimeve ligjore të ndodhura në ligjin 9920 datë 19.05.2008 “Për
procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar do të vërejmë që një situatë e tillë
është parashikuar dhe aplikuar prej ligjvënësit me ndryshimet ligjore të kryera me ligjin nr.
164/2014 datë 4.12.2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9920 datë 19.5.2008, “Për
procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, botuar në Fletoren Zyrtare nr.198 ku midis të
tjerash janë miratuar disa ndryshime në Nenin 115 “Plotësim i pasaktë i deklaratës tatimore”. Me
këto ndryshime në ligjin e procedurave por edhe udhëzimin përkatës, tatimpaguesi trajtohej me të
njëjtin penalitet, si në rastin e një deklarimi të pasaktë të deklaratës tatimore kur paraqitej me
pagesë, ashtu edhe në rastin kur subjekti paraqitej me tepricë kreditore. Ky trajtim krijonte
uniformitet ligjor sidomos në rastet kur në praktikë i njëjti tatimpagues për të njëjtën shkelje përpara
se këto ndryshime të hynin në fuqi vetëm pse gjendja kreditore e tij në dy periudha ishte e ndryshme
trajtohej në mënyrë të ndryshme njëherë me penalitet dhe në rastin tjetër pa penalitet, vetëm për
shkak të kësaj teprice. Këto ndryshime krijonin gjithashtu një “barrierë parandaluese” për
kërkesat e parregullta duke luajtur në mënyrë efikase qëllimin e vet penalitetit për të qenë një
“garanci shtesë” në vetëdeklarimin dhe pagesën e detyrimeve tatimore.
Me ndryshimet ligjore të mëvonshme gjatë vitit 2016, të realizuara me ligjin nr. 112/2016 datë
3.11.2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat
tatimore në Republikën e Shqipërisë” botuar në Fletoren Zyrtare nr. 219 viti 2016 është shfuqizuar
fjalia e dytë e pikës 2, të Nenit 115 duke shfuqizuar penalitetin në ligj dhe duke e lënë atë në
mënyrë konfuze në trajtim në Udhëzimin nr.24.
Në harkun e 2 (dy) viteve 2015-2017, ndryshimet e ndodhura në legjislacionin tatimor me
implementimin dhe më pas shfuqizimin e këtyre dispozitave ligjore mjaft të rëndësishme, kanë
krijuar jo vetëm ndryshim të standarteve të kontrollit për një periudhë mjaft të shkurtër por edhe
pabarazi në trajtimin në mënyra të ndryshme të tatimpaguesve nga ana e administratës tatimore për
të njëjtat shkelje në të njëjtën periudhë tatimore. Shfuqizimi i akteve ligjore për mos penalizimin e
tepricës kreditore, në të njëjtën kohë kur skema e rimbursimit të TVSH-së është përfshirë nga
ndryshimet lidhur me mënyrën e administrimit të saj, në gjykimin tonë ka dobësuar efektin
parandalues të legjislacionit për deklarimin të pasaktë të detyrimeve tatimore duke rritur riskun për
kërkesa të padrejta, të cilat në shumë raste nuk aprovohen nga administrata tatimore por që mbeten
pa penalitete si rezultat i keqinterpretimit të dispozitave të ligjit të cilat krijojnë paqartësi dhe
ndikojnë negativisht në punën e administratës tatimore.
b. Konstatojmë se dispozita ligjore në fuqi, të Ligjit nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat
tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, nuk pasohen me udhëzime të qarta të Ministrit të
Financave dhe Ekonomisë, si në rastin e dispozitave tranzitore të parashikuara në nenin 133 të këtij
ligji në të cilin nuk përcaktohet efekti për vlerësimet dhe shkeljet e kryera nga administrata tatimore
pas hyrjes në fuqi të ligjit ndërkohë që në UMF nr.24 në pika 1, 2 dhe 4 përcaktohet një gjë e tillë;
1. Çdo vlerësim tatimor i kryer pas hyrjes në fuqi të ligjit duhet detyrimisht të jetë i bazuar në
dispozitat e ligjit, pavarësisht nga periudha tatimore me të cilën lidhet njoftim vlerësimi.
2. Për shkeljet që konstatohen, pas hyrjes në fuqi të Ligjit, do të zbatohen nivelet e dënimeve
administrative që parashikon ky ligj, pavarësisht nga koha kur ka ndodhur shkelja. P.sh. gjobat për
mos deklarim në afat për të gjitha llojet e detyrimeve tatimore që i njoftohen tatimpaguesit pas
datës së hyrjes në fuqi të ligjit të ri, duhet të llogariten bazuar në nenin 113 të Ligjit, pra me 10.000
lekë për çdo deklaratë tatimore të pa dorëzuar, pavarësisht nga periudhat e mos deklarimit. Po
kështu, gjobat për pagesë të vonuar që i njoftohen tatimpaguesit pas datës së hyrjes në fuqi të ligjit
do të llogariten në bazë të nenit 114 të Ligjit. Pra gjoba për pagesë të vonuar do të jetë 5% e
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shumës së detyrimit të papaguar për çdo muaj apo pjesë të muajit gjatë kohës që pagesa nuk është
kryer, por jo më pak se 10 mijë lekë dhe jo më shumë se 25% e detyrimit të papaguar.
4. Për të gjitha shkeljet që ndodhin në periudhat pas hyrjes me fuqi të ligjit nr. 9920, date
19.05.2008 "Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, pavarësisht nga
momenti i konstatimit, do të aplikohen dënimet administrative në fuqi në momentin e kryerjes së
shkeljes. (Ndryshuar me Udhëzimin Nr.27, date 18.8.2010. Botuar ne Fletoren zyrtare Nr. 117,
date 27.8.2010)
Sa më sipër evidentohet qartë përplasja midis dy prej dispozitave pothuajse të ngjashme në formë
por me ndryshime në përmbajtje, konkretisht midis dispozitës nr.1, 2 dhe nr. 4 të udhëzimit të
sipërpërmendur lidhur me momentin kur konstatohet shkelja si dhe zbatimin e dënimit administrativ
respektiv ku njëra prej tyre trajton zbatimin e dënimit administrative sipas ligjit nr. 9920 date
19.05.2008 "Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, pavarësisht kur ka
ndodhur shkelja ndërsa dispozita nr.4 trajton zbatimin e dënimit administrative në fuqi në momentin
e kryerjes së shkeljes, pra me një ndryshim të madh nga dispozita e mëparshme. Po kështu
shembulli i përdorur në dispozitën nr.2 duhet ndryshuar duke qenë se kanë ndryshuar dënimet
administrative sipas pikave që ajo citon. Megjithëse, ligji nr. 9920 date 19.05.2008 "Për procedurat
tatimore në Republikën e Shqipërisë", ka një kohë relativisht të gjatë në zbatim gati një dekadë,
ndryshimet e shpeshta të tij nuk reflektohen me ndryshime të qarta në aktet nënligjore sidomos për
ato dispozita të përgjithshme të cilat kanë nevojë për një qasje më të kujdesshme. Konsolidimi i
bazës ligjore mbi të cilën ushtron autoritetin publik organi tatimor është detyrim primar, për të bërë
lehtësisht të kuptueshme por edhe të zbatueshme në praktikë nga ana e administratës por edhe nga
ana e tatimpaguesve.
Përfshirja në pikën 133 të udhëzimin nr.24 datë 02.09.2008 dhe ndryshimi në vijim i saj me
udhëzimin nr.27 datë 18.08.2010 në një formë të pakërkuar nga vet ligji i proçedurave në gjykimin
tonë është i padrejtë, cenon sigurinë ligjore të veprimeve administrative dhe mund të krijojë efekte
negative në mirë administrimin tatimor, pasi sipas hierarkisë ligjore është vet ligji që duhet të
parashikojë dispozitat bazë të zbatueshme ndërsa aktet e tjera të cilat burojnë për zbatimin e tij nuk
duhet kurrsesi të udhëzojnë një formë të pakërkuar nga ligji. Megjithëse udhëzimet janë mjaft të
nevojshme për punën e administratës tatimore, ato duhet në çdo rast të paraprihen fillimisht nga
dispozitat ligjore bazë pasi në të kundërt u mbivendosen këtyre të fundit në mënyrë të padrejtë.
Meqenëse në dispozitat tranzitore të ligjit nuk është parashikuar në mënyrë të qartë çështja e
vlerësimeve tatimore por trajtohet vetëm mbledhja e detyrimeve tatimore gjykojmë që në këtë rast
nevojitet një ndryshim i ri ligjor për të plotësuar këtë vakum dhe të vijohet me akte të tjerë
nënligjorë për këtë dispozitë dhe pikat 1, 2 dhe 4 të pikes 133 të UMF nr. 24 “Vlerësimet tatimore”
të shfuqizohen nga ndryshimet e reja ligjore dhe nënligjore.
Mbi ligjin 8438 datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar dhe aktet
nënligjore të nxjerra në zbatim të tij.
a. Konstatohet se ndryshimet ligjore në Ligjin 8438 datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” i
ndryshuar, nuk janë pasuar me ndryshimet e duhura në Udhëzimin e Ministrit të Financave nr.5 datë
30.01.2006, pasi në disa raste vijon ende të mbetet e pandryshuar shkalla e tatimit në burim në
masën 10%, pika 2.5.2 e udhëzimit, ndërkohë që kjo masë ka ndryshuar në masën 15% prej vitit
2015. Po kështu disa shembuj ilustrues të publikuar në këtë udhëzim nuk rezultojnë të përshtatura
sipas shkallëve tatimore në fuqi si në rastin e pikës 3.2 , pikat 7.1, 7.2, 7.3 në të cilat tatimi mbi
fitimin paraqitet në shkallë të ndryshme 20%, 25% norma të cilat janë aplikuar edhe mbi 16-vite më
parë ndërkohë që me zhvillimet që transaksionet ekonomike ndërkombëtare kanë gjatë viteve të
fundi janë zhvilluar me ritme të larta, shoqëruar këto me ndryshimet ligjore për përafrimin e
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legjislacionit me direktivën Evropiane, të cilat në gjykimin tonë paraqesin në mënyrë të
pashmangshme nevojën për dispozita ligjore më të qarta, të cilat të jenë koherente për mënyrën e
trajtimit, të shprehen qartë dhe të ruajnë në mënyrë të padiskutueshme hierarkinë ligjore. Situatë e
njëjta paraqitet në vijim edhe në shembullin ilustrues të pikës 2.3.1/b, ku ndryshimet janë realizuar
jo vetëm në pjesën e gabuar por edhe këto me gabime elementare në llogaritje konkretisht në
paragrafin e fundit i cili është i vetmi paragraf që ka reflektuar ndryshimin e masës së tatimit
megjthëse shembulli ilustrues i përket vitit 2003 dhe të ardhurat në dy paragrafët e fundit në masa të
ndryshme. Më poshtë trajtojmë 2 paragrafët e fundit të pikës së sipërcituar.
- Për shpërblimin e marrë nga individi X nga pjesëmarrja në Komisionin e Testimit të subjektit
“Z”, detyrimi tatimor është 10 përqind, ose 1000 lekë (10.000 x10 %), tatim që mbahet në burim
nga subjekti “Z”;
- Për të ardhurat e përfituara nga revista e huaj prej 8.000 lekë individi X duhet të deklarojë në
organin përkatës tatimor dhe të derdhë një tatim në masën 15%, pra 800 lekë. (Ndryshuar me
Udhëzimin Nr. 31, datë 29.12.2014. Botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 206, datë 8 janar 2014)
Pra evidentohet qartë që ndryshimet e realizuara në shembullin ilustrues të këtij udhëzimi por jo
vetëm në këtë rast janë jo koherente dhe të realizuara pa vëmendjen e nevojshme të cilën kërkojnë
sfidat me të cilat përballet sot administrata tatimore, të cilat prodhojnë jo vetëm paqartësi dhe
pasiguri në deklarimin e detyrimeve tatimore në radhët e tatimpaguesve, por janë dhe të dëmshme
për një marrëdhënie më të shëndetshme administratë-tatimpagues.
Në vijim konstatohet se ekziston ende i përfshirë në këtë udhëzim pika 5.8 e cila trajton mbajtjen e
tatimit në burim në masën 10% të arkëtimeve bruto nga Eurokontrolli, dispozitë e cila vijon të jetë
ende në fuqi ndërkohë që në pikën 5 të nenit 33 të Ligjit 8438 datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të
ardhurat” me ndryshimet ligjore të vitit 2006 është përjashtuar nga pagimi i tatimit në burim për të
ardhurat nga shërbimet navigacionale ajrore, pra në këtë rast dispozita nënligjore është ende në fuqi
ndërkohë dispozita ligjore është efektivisht e shfuqizuar prej 12 vitesh. Në pikën 3.4 të udhëzimit
Ligji nr. 7661, datë 19.1.1993 “Për kontabilitetin” i cili është shfuqizuar prej ligjit nr.9228, datë
29.4.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, i cili ka hyrë në fuqi më datë 01 janar 2006.
Mbi Tatimit mbi Vlerën e Shtuar dhe aktet nënligjore në zbatim të tij
Përqindja e kategorizimit të eksportuesit
Baza ligjore mbi të cilën bazohet procedura e rimbursimit të tatimpaguesve bazohet në nenin 75/1 të
Ligjit 9920 datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në RSH” i ndryshuar, dhe pika 75.1 e UMF
nr.24 datë 02.09.2008, i ndryshuar, neni 77 i Ligjit 92/2014 “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”,
neni 10 i VKM nr. 953 datë 29.12.2014 “Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 92/2014” i ndryshuar.
Nga auditimi konstatohet se ndryshimet ligjore të ndodhura në kuadrin ligjor rregullator mbi të cilin
mbështetet proçesi i rimbursimit të TVSH-së evdientohet mungesë e përditësimit të tyre lidhur me
kategorizimin e termit Eksportes dhe Eksportues me risk (zero). Në VKM nr.953 Neni 10 pika 1) e
tij përcakton se;
1) Për qëllime të rimbursimit të TVSH-së, kategoritë e eksportuesve në zbatim të pikës 3, të nenit
77, të ligjit, janë personat e tatueshëm eksportues,si dhe personat e tatueshëm që rieksportojnë
mallrat joshqiptare nën regjimin e përpunimit aktiv në Republikën e Shqipërisë, siç përcaktohet në
Kodin Doganor, të cilët plotësojnë njëkohësisht kriteret e mëposhtme:
a) Vlera e eksporteve të kryera në periudhën/at tatimore, për të cilën/at kërkohet rimbursim, është
më shumë se 70% e vlerës së përgjithshme të shitjeve, përfshirë eksportet;
3) Personat e tatueshëm, vlera e eksporteve të të cilëve, të kryera në periudhën/at tatimore për të
cilën/at kërkohet rimbursimi, përbën më shumë se 50% deri në 70% të vlerës së përgjithshme të
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shitjeve përfshirë eksportet, rimbursohen brenda 30 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës për
rimbursim të TVSH-së, duke iu nënshtruar më parë procedurës së analizës së riskut:
Ndërkohë që në UMF nr.24 datë 19.05.2008 pika 75/1 përcaktohet se;
Nëse tatimpaguesi nuk është eksportues me risk zero (eksportues 100%), por i nënshtrohet regjimit
të përpunimit aktiv ose është eksportues mbi 60% atëherë duhet të rimbursohet brenda 30 ditëve,
por duke iu nënshtruar më parë analizës së riskut. Pra, vërehet se në Udhëzimin Nr.24, datë
02.09.2008 “Mbi Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, nuk janë reflektuar
ndryshimet që kanë ndodhur në VKM Nr.953, datë 29.12.2014 “Për dispozitat zbatuese të ligjit
Nr.92/2014” i ndryshuar, mangësi e konstatuar edhe nga struktura e Auditimit të Brendshëm në
Auditimin e ushtruar gjatë vitit 2017 në Drejtorinë e Rimbursimit të Tvsh-së në Drejtorisë së
Përgjithshme të Tatimeve, (për periudhën objekt auditi nga data 01.01.2016 deri në datë
21.11.2016) por e cila nuk rezulton e riparuar nga Ministria e Financave si organ kompetent.
Mbi dispozitat ligjore për kontributet sigurimet shoqërore dhe shëndetësore
Nga auditimi konstatohet se, baza ligjore për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore nuk rezulton e
përshtatur me aktet e tjera ligjore konkretisht në Udhëzimin nr. 23, datë 9.12.2014 pika 6.2 e tij
përcakton penalitete për punonjës të padeklaruar në organin tatimor në masën;
a) 500 000 (pesëqind mijë) lekë kur është tatimpagues i regjistruar njëkohësisht për tatimin mbi
vlerën e shtuar dhe tatimin mbi fitimin; dhe
b) 250 000 (dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë për çdo rast mosdeklarimi për të gjithë tatimpaguesit e
tjerë që nuk përfshihen në shkronjën “a” të kësaj pike.
Penalitetet e parashikuara për këtë shkelje janë parashikuar në nenin 119 të ligjit 9920 datë
19.05.2008 "Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar i cili ndryshimet e
fundit i ka pësuar në muajin nëntor 2016 dhe për këtë shkelje ka parashikuar dënimet
administrativë si vijon;
a) tatimpaguesit e regjistruar si subjekte të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe tatimit mbi fitimin, me
gjobë prej 200 000 (dyqind mijë) lekësh;
b) tatimpaguesit e tjerë, me gjobë prej 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekësh. Kjo gjobë nuk aplikohet në
rastin kur nga verifikimi dhe kontrolli në vendndodhjen e aktivitetit të personit fizik të vetëpunësuar,
evidentohen persona mbi 16 vjeç, të cilët kategorizohen si persona të papaguar të familjes
Në VKM nr. 77, datë 28.01.2015 “Për kontributet e detyrueshme dhe përfitimet nga sistemi i
sigurimeve shoqërore dhe sigurimi i kujdesit shëndetësor”, i ndryshuar, nuk rezultojnë të jenë
reflektuar ndryshimet e ndodhura në pagën minimale, maksimale, paga për të vetëpunësuarin, etj, të
cilat krijojnë paqartësi dhe përplasje midis vet referencave ligjore siç është rasti ku paga minimale
mujore në këtë vendim paraqitet 22,000 lekë ndërsa në VKM Nr. 399 datë 3.5.2017 “Për
përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi” paga minimale është ndryshuar në 24,000 lekë. Pra
mungesa e veprimeve konkrete nga ana e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë por edhe DPT për
të vënë në lëvizje ndryshimet e nevojshme bëjnë që administrimi tatimor të ketë mangësi të
theksuara në përditësimin e dispozitave ligjore si rastet e cituara më sipër të cila nuk janë raste të
veçuara. Trajtuar më hollësisht në faqet nr 48-93 të të Raportit Përfundimtar të Auditimit.
2.1- Rekomandimi: DPT të paraqesë në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, propozimet
përkatëse për përmirësimet ligjore të nevojshme sa më sipër, por jo vetëm, të cilat krijojnë paqartësi
në zbatimin e legjislacionit tatimor, mbivendosje, nuk reflektojnë ndryshimet e ndodhura në
legjislacion bazë si dhe harmonizimin më të mirë të tyre. Ky proces duhet te kryhet në vijimësi sa
herë ka akte të reja apo ndryshime aktesh ligjore me qëllim uljes e riskut të mos përputhshmërisë.
Menjëherë dhe në vijimësi
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Strukturat e Hetimit Tatimor nuk gjejnë një pasqyrim koherent sa i përket varësisë dhe
juridiksionit territorial të tyre si dhe reflektojnë mospërputhje midis parimeve të unitetit dhe
hierarkisë, llogaridhënies, dekoncentrimit, qartësisë në përcaktimin dhe shpërndarjen e
përgjegjësisë.
3.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se, mungesa e përcaktimit të qartë ligjor në ligjin
për procedurat tatimore lidhur me organizimin dhe funksionimin e strukturave të Hetimit Tatimor
ka bërë që kjo strukturë të mos gjej një pasqyrim koherent, sa i përket varësisë dhe juridiksionit
territorial, duke krijuar konfuzion midis akteve ligjore, nënligjore dhe rregullative, të cilat e kanë
deformuar këtë hapësirë të pambuluar nga ligji. Mospërputhje midis dispozitave paraqiten në;
 Ligjin 9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i
ndryshuar,
 Udhëzimit nr. 24 të Ministrit të Financave,
 Urdhrit të Kryeministrit nr.126 datë 02.08.2016 “Për miratimin e strukturës organizative
dhe të numrit të personelit të Administratës Tatimore Qendrore” si dhe
 Rregullores së Brendshme “Për Funksionimin e Administratës Tatimore Qendrore”,
miratuar me Urdhrin e Ministrit të Financave nr.19 datë 22.02.2017.
Ligji nr.9920 i procedurave tatimore përcakton se, strukturat e administratës tatimore qendrore janë
drejtoria e përgjithshme dhe drejtoritë rajonale. Në nenin 105 të ligjit i cili megjithëse titullohet
Struktura dhe funksionet e njësive të hetimit tatimor, paraqet mënyrën e emërimit të drejtuesve të
strukturave në qendër dhe në rajone, por nuk parashikon mënyrën e organizimit të këtyre
strukturave. Në Urdhrin e Kryeministrit nr.12, për miratimin e strukturës organizative janë
përcaktuar gjithsej 14 njësi tatimore, përkatësisht drejtoria e përgjithshme dhe 13 drejtori rajonale,
ku është përcaktuar edhe numri i punonjësve për secilën prej tyre. Me miratimin e strukturës së re
në muajin gusht 2016, u krijuan 4 Drejtori Hetimi, njësia në DP dhe 3 njësi pjesë e DRT Tiranë,
Fier, Shkodër dhe me ndryshimet që pasuan në UMF nr. 24 në vijim në muajin Janar 2017, këtyre
3 drejtorive të Hetimit u janë caktuar juridiksionet përkatëse, Rajoni Qendror, Jugor dhe Verior.
Krijimi i rajoneve tatimore me udhëzim ministror nuk parashikohet në asnjë nga format e
parashikuara të organizimit të institucioneve të varësisë aq më tepër pa përcaktuar hapësirën
territoriale, apo juridiksionin e tyre, bie në kundërshtim me nenin 6 pika 3/d e ligjit nr. 90/2012 e
cila këtë kompetencë ia njeh vetëm Këshillit të Ministrave. Baza ligjore, neni 16 pika 1 e ligjit nr.
9920 dhe pika 2 e nenit 21 të ligjit 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës
shtetërore” mbi të cilën mbështet struktura organizative përcakton kompetencën e Kryeministrit për
miratimin e strukturës së njësive të varësisë dhe degëve të tyre. Neni 18 pika 1,2,3 e këtij ligji si dhe
nenin 19 pika 1 dhe 2 përcakton se, drejtuesi i degës territoriale drejton degën përkatëse territoriale
dhe i raporton e i jep llogari drejtpërdrejt drejtuesit të institucionit të varësisë që në rastin konkret
është Drejtori i Përgjithshëm. Në pikën 3 të këtij neni trajtohet se drejtuesi i institucionit të varësisë
mund të caktojë një linjë të ndryshme të raportimit dhe të llogaridhënies së një strukture
administrative brenda institucionit të varësisë. Me ndryshimet e realizuara në udhëzimin nr.24 për
strukturën e Hetimit Tatimor është përcaktuar një linjë raportimi te dyfishtë përkatësisht te Drejtori
i Përgjithshëm i Tatimeve dhe Ministri i Financave, në kundërshtim kjo me përcaktimet e nenit
pikës 2 të nenit 18 të ligjit nr.90/2012, i cili përcakton se, institucioni i varësisë drejtohet dhe
përfaqësohet nga drejtori i përgjithshëm i cili i raporton ministrit përgjegjës.
Disa prej dispozitave të cilat reflektojnë mospërputhje midis parimeve të: unitetit dhe hierarkisë,
llogaridhënies, dekoncentrimit, qartësisë në përcaktimin dhe shpërndarjen e përgjegjësisë, të cilat
ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në efektivitetin ekonomicitetin dhe efiçencën e administratës
shtetërore i trajtojmë si vijon.
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Në pikën 3 të nenit 14 dhe pikën 6 të nenit 105 të ligjit nr. 9920 përcaktohet se;
Neni 14 pika3 : “Drejtoria rajonale drejtohet nga drejtori i drejtorisë rajonale”
Neni 105 pika 6: “Drejtori i Drejtorisë së Hetimit Tatimor, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, dhe
drejtorët e hetimit tatimor në drejtoritë rajonale tatimore emërohen nga Ministri i Financave”.

Në Udhëzimin nr.24 të Ministrit të Financave pikën përcaktohet se:
Pika 105.4 Strukturat e hetimit tatimor në përputhje me strukturën organizative të administratës tatimore
qendrore dhe në zbatim të nenit 16 të ligjit dhe pikës 16 të këtij udhëzimi janë të organizuara në Drejtori të
Hetimit Tatimor në nivel qendror pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe në nivel rajonal pranë
Drejtorive Rajonale Tatimore.
Në nivel qendror, Drejtoria e Hetimit Tatimor është pjesë e strukturës së Drejtorisë së Përgjithshme të
Tatimeve.
Në nivel rajonal, Drejtoritë e Hetimit Tatimor janë përkatësisht tre të tilla:
Drejtoria e Hetimit Tatimor Rajoni Qendror që kryen funksionet e saj pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore
Tiranë;
Drejtoria e Hetimit Tatimor Rajoni Jugor që kryen funksionet e saj pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore
Fier;
Drejtoria e Hetimit Tatimor Rajoni Verior që kryen funksionet e saj pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore
Shkodër;
Drejtoritë e hetimit tatimor në rajone mbulojnë pjesë të caktuara të territorit të vendit siç është përcaktuar
në strukturën organizative dhe organigramën e administratës tatimore qendrore.

Në nenin 139 të Rregullores së Brendshme “Për Funksionimin e Administratës Tatimore Qendrore”
miratuar me Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 19 datë 22.02.2017 përcaktohet se: Neni
139.“Hetimi Tatimor është i organizuar në nivel qendror dhe rajonal, në përbërje të Drejtorisë së
Përgjithshme të Tatimeve.

Pra edhe në rregulloren e miratuar për funksionimin e Administratës Tatimore Qendrore paraqitet
një mungesë qartësie ku drejtoritë e hetimit trajtohen pjesë e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve
ndërkohë që Urdhri i Kryeministrit nr. 126 viti 2017 përcakton që ato janë pjesë e strukturës së tre
drejtorive rajonale.
Po kështu mënyra e funksionimit të kësaj strukture paraqet prej një kohe të gjatë problematika sa i
takon juridiksionit në rastet kur struktura të Hetimit të DPT apo rajonale ushtrojnë kontrolle në
juridiksionin territorial të Drejtorive Rajonale në mënyrë të pavarur dhe pa kërkuar më parë
bashkëpunimin e këtyre organeve të juridiksionit të zakonshëm detyrim ky i përcaktuar qartë në
UMF nr. 24 datë 02.09.2008 pikës 13/1.a, “Organizimi i Administratës Tatimore” pika 14.2.16
“Përgjegjësitë dhe funksionet kryesore te Drejtorisë se Përgjithshme te Tatimeve”, pika 122.5 e saj
përcaktohet se;
13.1 Administrata tatimore përbëhet nga: a) administrata tatimore qendrore, ku përfshihen Drejtoria e
Përgjithshme e Tatimeve, drejtoritë rajonale të saj.
14.2.16. Njësitë e Drejtorisë së Përgjithshme te Tatimeve ne asnjë rast, nuk lejohet te kontrollojnë direkt
tatimpaguesit.
122.5 Konstatimi, shqyrtimi dhe dënimi i shkeljeve të parashikuara në këtë nen bëhen nga organet tatimore
të juridiksionit, ku tatimpaguesi ushtron veprimtarinë ose kryen shkeljet. Në rastet kur strukturat qendrore
të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve disponojnë informacione ose ndërmarrin verifikime ne terren,
verifikime dhe kontrolle të tilla duhet të ushtrohen në bashkëpunim me strukturat përkatëse të organeve
tatimore të juridiksionit.

Konstatohet se, struktura e Hetimit Tatimor pothuajse në të gjitha aktet ligjore dhe nënligjore nuk
gjen një pasqyrim koherent sa i përket varësisë dhe juridiksionit territorial. Kontradiktor mbetet
fakti që 3 (tre) strukturat megjithëse ndodhet në përbërje të Drejtorive Rajonale raportojnë vetëm
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në Drejtorinë Përkatëse në DPT jo në Drejtorinë Rajonale pjesë e organikës e të cilës janë.
Raportimi i drejtpërdrejtë i tyre njësinë e hetimit në qendrore në DPT dhe pranë Ministrit të
Financave dhe Ekonomisë kur aktet ligjorë të posaçëm për këtë gjë mungojnë, bie ndesh me
përcaktimet e nenin 18 pika 2 e ligjit nr.90/2012. Këto drejtori hetimi të miratuara në strukturën e
Drejtorive Rajonale në gjykimin tonë vënë në pikëpyetje juridiksion për ushtrimin e funksionit të
tyre në tatimpaguesit jashtë DRT-ve përkatëse pjesë e së cilës ato janë. Trajtuar më hollësisht në
faqet nr 48-93 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.
3.1- Rekomandimi: DPT në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, të vlerësojnë
me përgjegjshmëri aktivitetin e strukturës së Hetimit Tatimor dhe të propozojnë përmirësimet e
nevojshme ligjore në nenin 105 të ligjit nr. 9920 “Për procedurat tatimore”, lidhur me organizimin
dhe funksionimin, varësinë, juridiksionin ligjor dhe territorial, si dhe mënyrën e raportimit të saj.
Menjëherë

B. MASA ORGANIZATIVE
Konstatohet se procesi i rimbursimit të TVSH, paraqitet me thyerje të afateve dhe radhës së
rimbursimit, vlera financiare të miratuara për rimbursim të cilat qëndrojnë “pezull” dhe jo
në llogaritë përkatëse si dhe çertifikim i gabuar i kredive tatimore për kontratat e konçesionit
përpara se Shteti Shqiptar të njohë këto vlera investimi.
1.-Gjetje nga auditimi: Drejtoria e Rimbursimit të TVSH-së në kundërshtim me pikën 4 të nenit
125 të Rregullores nr. 19 datë 22.02.2017 “Për Funksionimin e Administratës Tatimore Qendrore”
nuk disponon një regjistër të standardizuar të miratuar me të dhëna të plota mbi kërkesat e
regjistruara në DPT. Megjithëse dispozitat ligjore që rregullojnë procedurën e rimbursimit të TVSH
si datë kërkese i referohen datës së kërkesës elektronike, nga DPT vijohet ende me datat e kërkesës
shkresore në kundërshtim me këto dispozita. Prej grupit të auditimit u kërkua informacion lidhur me
rastet e kërkesave për rimbursim, numrin e atyre të aprovuara, në proçes, të refuzuara etj. Prej
DRTVSH, në përgjigje të 2 kërkesave për informacion janë vënë në dispozicion 2 tabela me
përmbajtje të ndryshme si për sa i përket numrit të rasteve të trajtuara por edhe gabime sa i përket të
dhënave identifikuese të subjekteve apo dhe shumave të tyre. Po kështu të dhënat e tabelave të
dërguara nuk rakordojnë me të dhënat e regjistrit elektronik të gjeneruar prej sistemit C@ts. Këto
mospërputhje nuk i japin audituesit të jashtëm një siguri të arsyeshme lidhur me rastet dhe vlerat e
trajtuara për rimbursim nga ana e DRTVSH-së.
Sipas të dhënave të disponuara më datë 31.12.2017 rezultojnë 901 kërkesa të miratuara me shumën
e kërkuara 22,859,261 mijë lekë prej të cilave është miratuar për rimbursim shuma 22,490,496 mijë
lekë ose 98.3% e shumës së kërkuar, shuma për kompensim paraqitet 1,527,675 mijë lekë ndërsa
pjesa tjetër prej 20,962 mijë lekë paraqet vlerën e TVSH-së të miratuar të pa likuiduar nga ana e
DPT-së. Sipas të dhënave të sektorit të kontabilitetit në DPT totali i shumës së TVSH-së të
rimbursuar gjatë vitit 2017 paraqitet 13,773,715 mijë lekë. Më datë 01 Janar 2017 vlera e stokut të
TVSH-së së rimbursueshme mbartur prej vitit 2016 i likuiduar totalisht gjatë vitit 2017 paraqitet
4,232,536 mijë lekë. Sipas këtyre treguesve shuma e pa likuiduar dhe e mbetur stok në fundin e vitit
2017, llogaritet në rreth 11,421,642 mijë lekë.
Megjithëse kjo shumë ka plotësuar kushtet ligjore për rimbursim dhe është çertifikuar nga
administrata tatimore ajo nuk rezulton e evidentuar në regjistrat e detyrimeve të DPT-së si
angazhim i marrë. Vlera e mësipërme për arsye teknike në sistemin tatimor C@ts është e “ngrirë”
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duke e hequr kredinë nga llogaria e tatimpaguesit në këtë sistem pavarësisht se nuk është përpiluar
urdhërpagesa nga ana e DPT Format nr.4 dhe likuidimi i kësaj shume ende nuk është kryer. Kjo
vlerë përfaqëson të drejta të subjekteve përfitues dhe detyrime të DPT ndaj tyre, por nuk pasqyrohet
si detyrim i lindur dhe i kontabilizuar “de facto” prej DPT më datë 31.12.2017 por qëndron pezull
në mënyrë të pajustifikuar në këtë datë duke denatyruar situatën financiare të njësisë publike por
dhe të tatimpaguesit njëkohësisht.
Nëse do ti referohemi të dhënave elektronike të DPT të gjeneruara prej sistemit informatik
C@ts të përpunuara nga ana jonë do të vërejmë se të paktën: Nga auditmi konstatohet se, sipas
të dhënave elektronike të DPT të gjeneruara prej sistemit informatik C@ts të përpunuara nga ana
jonë vihet re se të paktën në 586 raste janë tejkaluar afatet e rimbursimit për një vlerë rimbursimi
prej 11,171,334 mijë lekë që përfaqëson 65% të kërkesave ose rreth 50% të vlerës totale të
rimbursimit për vitin 2017, dhe konkretisht:
Në 30 raste kërkesat e depozituara kanë marrë aprovimin e parë në sistem prej inspektorit për
miratimin e shumës së rimbursuar por nuk rezultojnë veprime të tjera për ngrirjen e shumës së
kredisë. Konstatohen tejkalime të afateve në të gjitha këto praktika me mbi 100 dite në 300 ditë
vonesë. Vlera e rimbursimit e cila duhet të shqyrtohej brenda afateve 30-60 ditë paraqitet 77,076
mijë lekë.
Në 131 raste kërkesat e depozituara kanë marrë aprovimin e parë në sistem për miratimin e shumës
së rimbursuar por këto raste nuk rezultojnë të përfunduara në kundërshtim me dispozitat ligjore në
fuqi në të cilat parashikohet një afat nga 30 deri në 60 ditë për shqyrtimin e kërkesës për rimbursim
në varësi të kategorizimit të aktivitetit exportues/joeksportues. Konstatohen tejkalime të afateve në
të gjitha këto praktikat me mbi 90 dite në 550 ditë vonesë. Vlera e cila duhet të rimbursohej brenda
afateve 30-60 ditë paraqitet 560,655 mijë lekë.
Në 425 raste kërkesat e depozituara elektronikisht kanë marrë aprovimin përfundimtar në sistemin
informatik tatimor C@ts mbi afatin maksimal 60 ditor, afat i cili shkon deri në 405 ditë pa marrë në
konsideratë kohën kur është kryer pagesa e cila nuk paraqitet në formular, por që bëhet në kohë më
të vonshme se plotësimi i të dhënave elektronike. Vlera e cila është proçeduar në thyerje të afateve
të parashikuara ligjore paraqitet 10,533,603 mijë lekë.
Nëse do ti referohemi regjistrit të kërkesave të DPT për vitin 2017, kërkesave të mbartura,
likuidimeve të kryera në vlere 13,773,715 mijë lekë rezulton se; pothuajse në të gjitha rastet kemi
thyerje të radhës së rimbursimit në shumën nisur jo vetëm prej afateve të parashikuara ligjore por
edhe datës së miratimit të rimbursimit pas plotësimit të kushteve proceduriale të administratës
tatimore. Mosrespektimi ka ndikime të rëndësishme në marrëdhëniet administratë-tatimpagues,
krijon selektivitet, ekspozon njësinë drejt risqeve financiare por gjithashtu pasqyron një model
aspak pozitiv në përmbushjen e detyrimeve që burojnë nga ligji, ku vet administrata tatimore e cila
efektivisht duhet të jetë “gardian” i tij e thyen në mënyrë të vetëdijshme atë.
Risk të lartë në vlerësimin tonë si auditues të jashtëm shtetëror paraqet procesi i trajtimit nga ana e
administratës tatimore të rasteve të rimbursimit të TVSH-së për kontratat konçesionare në fushën e
energjisë (HEC), ku nga ana kësaj administrate çertifikohet dhe paguhet TVSH-ja për vlera
punimesh të cilat tejkalojnë vlerat e kontraktuara me Shtetin Shqiptar të cilat janë të pa martuara
prej organeve kompetente sipas detyrimeve kontraktuale por dhe legjislacionit të fushës përkatëse.
Mungojnë analizat dhe vlerësimet e hollësishëm të punimeve referuar projekteve, grafikut të
punimeve të paraqitura etj. Në shumicën e rasteve grupet e kontrollit për këta tatimpagues të cilat
kërkojnë vlera të mëdha financiare dhe kanë një numër të lartë transaksionesh përbëhen vetëm nga
një inspektor duke rritur riskun operacional për trajtimin e duhur të tyre. Megjithëse vlerat e
punimeve për veprat e ndërtimit nuk janë përfunduar dhe testuar ende, për to vijon rimbursimi i
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TVSH-së pavarësisht riskut teknik për funksionimin e tyre dhe garantimin e të ardhurave të
tatueshme në vijim të cilat i japin tatimpaguesit të drejtën e zbritjes së tatimit.
Gjatë vitit 2017 kërkesat e miratuara për tatimpaguesit me aktivitet HEC zënë të paktën 1.7 % të
totalit të kërkesave me një peshë të rëndësishme prej gati 22.2% të totalit të shumës së miratuar.
Emërtimi
Numri i kërkesave
Vlera e miratuar në /000 lekë

Tatimpagues
HEC-e
15
4,993,331

Gjithsej për vitin
2017
901
22,490,496

Pjesa që zënë HEC
në %
1.7%
22.2%

Prej shumës së mësipërme, vetëm miratimi i rimburimit të TVSH-së për tatimpaguesin A......SHA
kap shifrën e 4,072,442 mijë lekë. Nga auditimi i kësaj praktike rimbursimi u konstatua se, vlera e
investimit të parashikuar në kontratën konçesionare paraqitet shumën 16,322,956 mijë lekë, kosto
kjo për ndërtim të 5 hidroçentraleve të emërtuar, Gojan, Peshqesh, Ura e Fanit dhe Fangu në rrethin
Pukë dhe Mat, ndërkohë që vlera e investimeve të paraqitura në Aktivet e Shoqërisë më datë
31.12.2016 konkretisht zëri “Aktive Afatgjata Materiale” në Pasqyrat Financiare të për vitin 2016
paraqitet në shumën 28,959,587 mijë lekë dhe TVSH e arkëtueshme paraqitet në shumën 4,108,435
mijë lekë. Të dy këto poste paraqiten në shumën totale 33,068,022 mijë lekë pra 2-fishi i vlerës së
parashikuar në kontratën bazë të konçesionit neni 9 i saj. Megjithëse rritja e vlerës së investimit ka
ndryshuar duke u rritur afërsisht 2.1 herë krahasuar me vlerën fillestare, ky ndryshim ka ndodhur në
muajin Janar 2017 ndërkohë që vlera deri në 31.12.2016 kishte kapërcyer limitet e parashikuara në
kontratën bazë. Sa më sipër njohja nga ana DPT të TVSH-së për investimin total, i cili ende nuk ka
përfunduar ende por ka tejkaluar koston e parashikuar të vlerës së investimit duke arritur 2-fishin e
saj pa u mbuluar për periudhën me një shtesë marrëveshje (e realizuar pas faktit dhe jashtë
periudhës së kontrollit) në gjykimin tonë përbën një precedent të gabuar, si në rastin konkret por
dhe për raste të ngjashme vijim, duke çertifikuar kështu vlera investimesh të konçesionarit përpara
se Shteti Shqiptar nëpërmjet përfaqësuesve të tij të miratojë paraprakisht këto vlera investimi me
Vendim të Këshillit të Ministrave. Sa më sipër, mangësitë dhe të metat e vërejtuara, për mungesën e
përshkrimeve për 2-hidroçentralet e anulluara megjithëse Leja e ndërtimit viti 2012 vijon e
pandryshuar, plotësimin dhe përmbushjen e kritereve ligjore për vlerën e investimit, zbatimin e
projekteve, nivelit të punimeve për secilin hidroçentral, etj, në vlerësimin tonë paraqesin një situatë
me risk të lartë. Veprimet, vlerësimet dhe procedurat e ndjekura nga ana e inspektorëve kontrollues
në këtë rast kanë rezultuar me rimbursim në mënyrë të padrejtë të një vlere investimi të paaprovuar
ligjërisht nga Shteti Shqiptar deri më datën 31.12.2016. Për këtë, vlera e TVSH-së e cila paraqitet
në kushte të mungesës së ligjshmërisë shkon në 50 % të vlerës totale të TVSH-së së kredituar nga
ana e subjektit në këtë datë e llogaritur minimalisht në shumën 2,054,215 mijë lekë. Trajtuar më
hollësisht në faqet nr 216-224 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.
1.1- Rekomandimi: DPT të propozojë në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë ndryshimet e
nevojshme ligjore lidhur me, rastet e kërkesave të shpeshta për rimbursim, afatet për shqyrtimin e
kërkesës për rimbursim si dhe trajtimin të vlerave të mëdha financiare të miratuara për rimbursim
me pagesa pjesore të përcaktuara paraprakisht në aktet ligjore, për të eleminuar shkeljet e afateve
gjatë procedurës së rimbursimit por dhe vendosjen e procesit brenda kornizës ligjore.
Menjëherë
1.2- Rekomandimi: DPT, nëpërmjet Sektorit të Cilësisë dhe Standartizimit të Procedurave dhe
Drejtorisë Ligjore dhe Teknike, të hartojnë qarkore për standartizimin e procedurave të kontrollit
tatimor për rimbursim TVSH-je, për tatimpaguesit me aktivitet Prodhim Energjie, por jo vetëm, si
dhe të thellojë hetimet tatimore lidhur me këta tatimpagues.
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Menjëherë
2.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, se janë bërë hapa mbrapa lidhur me
bashkëpunimin ndërmjet Drejtorisë së Hetimit dhe sektorëve të veçantë në administratën tatimore.
Drejtori i Përgjithshëm me Urdhrin nr. 41 datë 13.06.2017 ka miratuar rregulloren e re për
“Bashkëpunimit ndërmjet Strukturave të Administratës Tatimore për trajtimin e rasteve që
përmbajnë elemente të veprave penale në fushën e tatimeve” si dhe ka shfuqizuar rregulloren e
mëparshme Nr.3542 prot datë 21.02.2013 “Për Bashkëpunimin midis funksioneve të Veçanta”. Në
këtë rregullore janë eleminuar dukshëm kriteret e veçanta të rëndësishme si vlera e shmangies
tatimore për raportimin në DHT sipas formularëve specifik nga inspektorët e kontrollit për shkelje
të konstatuara nga ana e tyre por edhe nga sektorë të tjerë të Drejtorive Rajonale gjatë ushtrimit të
detyrave tè tyre funksionale dhe janë lënë vetëm detyrime të përgjithshme të cilat janë ekzistente
prej një kohe relativisht të gjatë në aktet ligjore që rregullojnë veprimtarinë e strukturave tatimore
dhe kodin penal, duke e bërë të panevojshëm ripërcaktimin e tyre në këtë rast. Po kështu, me
Urdhrin Nr.65 datë 04.10.2017 është miratuar rregullorja, “Për përcaktimin e procedurave te
rekrutimit, vlerësimit dhe marrjen e masave disiplinore për punonjësit e strukturave të Hetimit
Tatimor”. Nga evidencat e personelit për vitin 2017, vihet re se nga 66 punonjës të organigramës
se Hetimit Tatimor në DPT, 12 prej tyre nuk plotësojnë efektivisht kriteret e posaçme të
përcaktuara në të si dhe konstatohet mungesa e trajtimit në të të rasteve të mospërputhjes me këto
kritere të punonjësve të gjendur në detyrë por që në mënyrë të plotësojnë kriteret e përcaktuara në
të, çka bën që kjo rregullore të jet e mangët dhe rekrutimi dhe menaxhimi i burimeve njerëzore të
rezultojë me standart të dyfishtë përgjatë vitit 2017, dhe ku 1/5 e stafit aktual të kësaj drejtori e
shtrirë në mënyrë kapilare në sektorë të ndryshëm kanë formim arsimor i cili nuk ka lidhje me
detyrat funksionale të caktuara, duke e rritur në nivele shqetësuese riskun operacional të kësaj
strukture. Shqetësues mbetet gjithashtu fakti i mos përfshirjes së marrëdhënieve të punës në
marrëdhëniet të cilat rregullohen nga Statusi i Nëpunësit Civil ndryshe nga Drejtoritë e tjera të DPT,
megjithëse kjo strukturë bën pjesë tek funksionet bazë dhe operacionale parashikuar nga pika 3/a e
nenit 106 të Ligjit nr. 9920 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe
jo në funksionet mbështetëse. Kësaj çështje i është kushtuar një rëndësi e veçantë edhe gjatë
auditimit të mëparshëm të KLSH megjithatë kjo problematikë nuk rezulton të ketë ende ecuri
pozitive. Trajtuar më hollësisht në faqet nr 48-93 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.
2.1- Rekomandimi: DPT të marrë masat të kryej rregullimet e nevojshme në rregulloren e
bashkëpunimit ndërmjet funksioneve me qëllim nxitjen e bashkëpunimit ndërmjet specialistëve të
kontrollit dhe veprimtarisë hetimore dhe rritjes së nivelit të masave të marra kundër evazionit fiskal
dhe paligjshmërisë.
Brenda datës 31.12.2018
2.2- Rekomandimi: Të merren masat për zbatimin e kritereve të posaçme të rregullores për
procedurat e rekrutimit edhe për punonjësit e rekrutuar përpara hyrjes në fuqi të kësaj rregullore dhe
eleminimin e standartit të dyfishtë brenda administratës shtetërore.
Menjëherë
3.-Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi u konstatua se, Drejtoria e Investigimit të Brendshëm
Antikorrupsion (DIBA), e përbërë nga një (1) Drejtor Drejtorie dhe (8) inspektorë të parë, strukture
e e cila është implementuar në muajin Dhjetor 2016. Gjatë vitit 2017 kjo Drejtori ka funksionuar
me 6 nga 9 të punonjës gjithsej të miratuar në strukturën bazë, prej të cilëve 1 Drejtor me
kompetencë të deleguar, dhe 5 inspektorë për hetimin e çështjeve dhe menaxhimin e burimeve të
informacionit 1 prej të cilëve paraqitet gjithashtu me kompetencë të deleguar.
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Për sa më sipër vërejmë se, procedura e ndjekur nga ana e DPT për delegimin e kompetencave për
punonjësit e mësipërm pjesë e shërbimit civil në gjykimin tonë është e parregullt jo vetëm baza
ligjore e përdorur në këto vendimmarrje është e gabuar por dhe proçedurat e transferimit të
përkohshëm për punonjësit brenda të njëjtës kategori duhet detyrimisht të bazohen nё Ligjin
Nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Pёr Nёpunёsin Civil” nenet 25 dhe 26 si dhe akteve nënligjore në
zbatim të tij.
Lidhur me rastet e delegimit në kategori më larta në raste mungesash apo periudha afatshkurtra ky
delegim duhet të bazohej në Ligjin Nr. 90/2012 Për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës
Shtetërore neni 18 pika 3, ku përcaktohet se,
“Rregullat për organizimin e brendshëm të ministrive, sipas këtij ligji, zbatohen për organizimin e
brendshëm të institucioneve të varësisë, në përputhje me nivelin e organizimit, përcaktuar sipas
pikës 1 të këtij neni.”
Si dhe nenit 12 pika 2 e tij, ku përcaktohet se; “Sektori drejtohet nga shefi i sektorit, i cili i raporton
drejtpërdrejt drejtorit të drejtorisë, pjesë e së cilës është sektori. Shefi i sektorit, në rast mungese
apo paaftësie afatshkurtër, zëvendësohet, për shkak të ligjit, nga nëpunësi civil i nivelit më të lartë
të të njëjtit sektor. Në rast se ka më shumë se një nëpunës civil të të njëjtit nivel, ai zëvendësohet
nga nëpunësi civil i nivelit më të lartë që ka vjetërsi më të madhe në shërbimin civil.”
Si dhe neni 13 pika 4 e tij ku përcaktohet se; “Pika 2 e nenit 12 të këtij ligji zbatohet, me ndryshimet
përkatëse, për zëvendësimin e drejtorit”. Këto lëvizje në çdo rast duhet të jenë të arsyetuara.
Trajtuar më hollësisht në faqet nr 48-93 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.
3.1- Rekomandimi: Nga ana e DPT të ndërpriten të gjitha delegimet e kompetencave të dhëna në
kundërshtim me ligjin nr.90/2012 nenit 12 pika 2 i tij për të gjithë punonjësit e Drejtorisë së
Përgjithshme por dhe Drejtorive Rajonale, dhe në rastet mungese apo periudhash afatshkurtra të
nivelit drejtues të zbatohen rigorozisht kriteret e zëvendësimit me arsyetimin përkatës.
Brenda datës 31.12.2018
4.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se, raportet e kontrollit të mbajtur nga
inspektorët e kontrollit në DPT në disa raste janë tepër të gjata, të mbushura me përshkrim të vet
raporteve të inspektorëve dhe pa gjetje proceduriale apo financiare. Megjithëse në programet për
DRT-të janë të përcaktuara pikat lidhur me “Kontrollin nga zyra” në materialet e kontrollit ky
sektor gjen shumë pak vend gjë e cila kërkon një vëmendje më të madhe nga strukturat drejtuese në
DPT. Nga sektori i transferimit të çmimeve dhe sektori i cilësisë dhe standartizimit të procedurave
nuk konstatohet efektivitet në raport me detyrat dhe arritje konkrete. Evidentohet bashkëveprim jo
në nivelin e duhur me Drejtorinë e Menaxhimit të Riskut lidhur me risqet e konstatuara mbi bazën e
modulit të riskut, kontrollet e propozuara në DRT, dhe feed-back lidhur me riskun në përfundim të
kontrollit. Megjithëse raport kontrollet vijnë fizikisht në DPT ato qëndrojnë në DRTVSH dhe nuk
kalojnë në asnjë rast për rishikim në Drejtorinë e Kontrollit i cili ka një sektor të veçantë për
Cilësinë dhe Standartizimin e Procedurave, gjë e cila ka vend për riadresim. Konstatohet një numër
i lartë kontrollesh të prapambetur nga viti 2017. Drejtoritë të cilat zënë peshën kryesore në këto
mosrealizime janë DRT Tiranë me 217 kontrolle ose rreth 40% të tyre dhe DRTM me 99 kontrolle
ose 18% të tyre dhe DRT Fier me 15% të tyre. Këto 3 drejtori sipas numrit të kontrollorëve në
dispozicion kanë tendencë për mbartje në vazhdim të kontrolleve. Po kështu përfshirja së
inspektorëve të kontrollit në planet sektoriale ka patur ndikimet e saj në këtë rezultat. Pavarësisht
impaktit pozitiv që mund të kenë këto nisma, si në nxitjen e korrigjimeve vullnetare të detyrimeve
tatimore nga ana e tatimpaguesve por dhe trajtimit në mënyrë të njëjtë i tyre, fokusimi për një
periudhë të gjatë në këto plane sektoriale pa përmbushur më parë detyrimet funksionale në
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mbikqyrjen dhe kontrollin e DRT-ve në gjykimin tonë cënon efektin mbikëqyrës të DPT. Trajtuar
më hollësisht në faqet nr 48-93 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.
4.1- Rekomandimi: Nga ana e DPT, të rivlerësohet roli i Drejtorisë së Menaxhimit të Riskut në
funksion të Drejtorisë së Kontrollit Tatimor si njësi përgjegjëse për kontrollin. Të unifikohet baza e
të dhënave midis këtyre dy drejtorive, të merren masat e nevojshme për përfundimin e kontrolleve
të prapambetur dhe mos mbartjen e tyre në vitet në vijim.
Brenda datës 31.12.2018
5.-Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi i procedurave të rimbursimit të TVSH për vitin 2017, vetëm
për një kampion prej 17 rastesh të përzgjedhur nga subjektet që janë rimbursuar në likuiditet u
konstatua se janë rimbursuar në shkelje të procedurave të kontrollit tatimpaguesit A......., me
aktivitet: “Eksport fruta perime”, D......, me aktivitet: “Tregti me shumicë dhe pakicë i frutave dhe
perimeve si dhe import-eksporti i tyre”, V...., me aktivitet: “Transporti rrugor i mallrave” dhe M......
SH.P.K, me një vlerë parregullsish në shumën 3,463 mijë lekë dhe parregullsi në zbatimin e afateve
të pagesës së vlerave të miratuara të rimbursimit nga DPT të cilat e ekspozon njësinë drejt një risku
për pagesë detyrimesh të panevojshme për shumën 38,778 mijë lekë.
Për tatimpaguesin eksportues fruta perimesh, A.......dhe D....... nuk rezultojnë të jetë zbatuar
programi i kontrollit për kryerjen e verifikimin e numrave serial të faturave të shitjes, faturave të
blerjes, dhe ballafaqimi i tyre me numrat e tërhequr nga DRT. Rastet e konstatuara të kreditimit të
pa drejtë të tvsh-së nga tatimpaguesi të cilat janë të përsëritura, nga inspektorët e kontrollit janë
konsideruar plotësim i një deklarate të pasaktë dhe nuk janë penalizuar si dhe nuk pasqyrohet në
mënyrë të qartë dhe të plotë rrethanat dhe shkaqet e këtyre parregullsive si dhe dokumentimi i tyre.
Pra procedura administrative paraqitet me mangësi dhe të meta. Në asnjë rast nuk është kërkuar një
mendim teknik dhe ligjor më i specializuar për klasifikimin e këtyre shkeljeve nëse duhen
konsideruar evazion tatimor, për aplikimin e nenit 116, të Ligjit 9920 datë 19.05.2008, si dhe nuk
është aplikuar pika 115.1 dhe 115.1.2. e Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.24 datë 02.09.2008
“Për Procedurat Tatimore në Republiken e Shqipërisë”, i ndryshuar për penalizimin e shkeljeve të
konstatuara.
Për tatimpaguesit V....... paraqiten mospërputhje të deklaratave të tvsh-së me librat e shitjes së
tatimpaguesit, të cilat rezultojnë të pa sistemuara nga administrata tatimore edhe pas dhënies së
rimbursimit dhe rrjedhimisht edhe pas kryerjes së kontrollit nga DRT-të. Për këtë tatimpagues sipas
materialit të kontrollit dhe sistemit informatik tatimor C@ts rezulton që teprica e kërkuar e
rimbursuar përfaqson tvsh-në e mallrave të importuara me qëllim rishitje. Kjo vlerë rimbursimi ka
kaluar “me sukses” të gjithë filtrat e riskut të DMR dhe riskut të DRTVSH-së megjithëse aktevidentimi i inspektorit paraqet nevojën për kryerjen e një kontrolli tatimor në vend në këtë rast.
Për tatimpaguesin M....... nuk janë respektuar afatet e përcaktuara ligjore si nga DRT-Tiranë ashtu
edhe nga DRTVSH me një tejkalim prej 120 ditësh kalendarike nga kërkesa e kryer elektronikisht.
Nuk rezulton vendosur penalitet konform përcaktimeve ligjore Udhëzimit të Ministrit të Financave
nr.24 datë 02.09.2008 “Për Procedurat Tatimore në RSH”, i ndryshuar pika 115.1 dhe 115.1.2.
Tatimpaguesi është klasifikuar në mënyrë të padrejtë nga DRTVSH si “joeksportues” duke zgjatur
artificialisht afatin e miratimit të rimbursimit nga 30 ditë në 60 ditë.
Nisur nga fluksi i kërkesave për rimbursim brenda një viti, që këta subjekte bëjnë si rezultat i llojit
të aktivitetit (eksportues mbi 70%), si dhe konfuzioni që krijohet nga moszbatimi i afateve si në
DPT ashtu edhe në DRT-të respektive. Për të gjitha rastet e trajtuara ka tejkalim të afateve të
kryerjes së kontrollit për verifikimin dhe miratimin e shumave të kërkuara për rimbursim.
Parashikimi jo i saktë në program kontrolli të numrit të kërkesave për rimbursim që shqyrtohen nga
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inspektorët përkatës, ka sjellë ndryshime të programeve të kontrollit pa miratimin e Drejtorit të
Përgjithshëm. Trajtuar më hollësisht në faqet nr 116-174 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.
5.1- Rekomandimi: Nisur prej parregullsive dhe të metave të konstatuara në procedurat e kontrollit
të ndjekura për rimbursimin e Tvsh-së, në kundërshtim me kërkesat ligjore dhe proceduriale në fuqi,
DPT të kryej rikontroll tatimor në tatimpaguesit, A...... me Nipt K....., D...... me Nipt L..... dhe V.....
me Nipt J.......
Menjëherë
6.-Gjetje nga auditimi: Në zbatim të nenit 28 “Informimi i Publikut” dhe nenit 135 të “Nxjerrja e
akteve nënligjore” të Ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 dhe Udhëzimin Nr. 24, datë 02.09.2008 “Për
procedurat tatimore në RSH”, i ndryshuar, administrata tatimore ka për detyrim informimin publik
lidhur me aktet nënligjore, rregullative, apo manuale të ndryshme nëpërmjet të cilave ushtron
funksionin e saj publik.
Nga auditimi konstatohet se megjithëse gjatë vitit 2017, janë bërë hapa përpara në drejtim të
publikimit të qëndrimeve teknike të mbajtura nga administrata tatimore lidhur me çështje të
veçanta, vendime gjyqësore të formës së prerë, subjekte në statusin pasivë, lista e fermerëve aktivë
konstatojmë se; në buletinin tatimor nuk rezultojnë të publikuara disa prej akteve nënligjore të
miratuara për funksionimin e administratës tatimore, me rëndësi të lartë në marrëdhëniet
administratë-tatimpagues midis të cilave përmendim:
a. Rregullorja e Brendshme “Për Funksionimin e Administratës Tatimore Qendrore” miratuar me
Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 19 datë 22.02.2017,
b. Rregullorja “Për rimbursimin e TVSH-së mbështetur në analizën e riskut” miratuar me Urdhër të
Drejtorit të Përgjithshëm nr.2 datë 13.01.2017, e cila zëvendësuar me Urdhrin nr. 23 datë
23.03.2018 nga rregullorja e re e miratuar ende e pa publikuar.
c. Manualet e strukturave funksionale të Administratës Tatimore Qendrore miratuar me Urdhrin e
Drejtorit të Përgjithshëm nr.14 datë 13.03.2017 për Kontrollin Tatimor, Mbledhjen me Forcë,
Shërbimin ndaj Tatimpaguesit, Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit, Investigimin e
Brendshëm Antikorrupsion, Rimbursimin e TVSH-së, Analizën e Riskut i cili është zëvendësuar
me vendimin nr. 18 datë 09.03.2018.
d. Rregullorja për bashkëpunimin ndërmjet strukturave të administratës tatimore për trajtimin e
rasteve që përmbajnë elemente të veprës penale në fushën e tatimeve, miratuar me Urdhër të
Drejtorit të Përgjithshëm nr.41 datë 13.06.2017 etj. Trajtuar më hollësisht në faqet nr 48-93 të
Raportit Përfundimtar të Auditimit.
6.1- Rekomandimi: Në funksion të transparencës dhe detyrimit ligjor për informim, DPT të marrë
masa për publikimin në buletinin zyrtar të administratës tatimore të akteve rregullativë të mësipërm
por edhe akteve të tjerë mbi të cilët bazohet veprimtaria administrative e saj, në raport me
tatimpaguesin por edhe me publikun në tërësi.
Brenda datës 31.12.2018
7.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, me shkresën nr. 6392 prot. datë 15.12.2017
Drejtoria e Përgjithshme e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor ka kërkuar
interpretim lidhur me tatueshmërinë e shërbimit të paketës së (Check-up) ofruar prej shoqërisë
konçesionare “3.......”. Me VKM Nr.185 datë 02.04.2014 (i ndryshur) Këshilli i Ministrave ka
vendosur trajtimin e paketave të kontrollit mjekësor bazë si program kombëtar i cili synon
depistimin e popullates me qëllim parandalimin, zbulimin, mjekimin në faza të hershme të
sëmundjeve dhe përmirësimin e kulturës shëndetësore në vend. Në këtë vendim janë përcaktuar
paketat e kontrollit mjekësor bazë dhe komponentët që përfshihen në këto paketa. Ky shërbim
shëndetësor në mbështetje të nenit 12 pika 1.b) të Ligjit Nr.10383, datë 24.2.2011, “Për sigurimin e
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detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe VKM nr.185
datë 02.04.2014, i ndryshur, pika 11 e tij, do të përballohen prej buxhetit të miratuar për Ministrinë
e Shëndetësisë dhe FSDKSH. Faturimi i shërbimit shëndetësor nëpërmjet paketave të kontrollit
mjekësor bazë të emërtuar (Check-up) nga ana e konçesionarit, duke llogaritur TVSH-në në
shkallën 20% mbi vlerën e shërbimit shëndetësor në gjykimin tonë bie ndesh me nenin 51 pika c) e
Ligjit Nr.92/2014 datë 24.07.2014 “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në RSH “ (i ndryshuar) i cili
përcakton se neni 51“ Përjashtimi i disa veprimtarive me interes të përgjithshëm” pika c) furnizimi
i shërbimeve shëndetësore dhe veprimeve të lidhura ngushtë me to, që kanë për qëllim mbrojtjen e
shëndetit të shtetasve, përfshirë parandalimin, diagnozën, trajtimin, kurimin e sëmundjes apo
çrregullimeve shëndetësore dhe rehabilitimin, nga institucionet shëndetësore publike ose private, të
njohura si të tilla nga autoriteti kompetent shëndetësor;
Në përgjigje të kërkesës Sektori Teknik në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve ka kthyer
përgjigjen e cila mban nr. 28687/1 prot. datë 17.01.2018, në të cilën ky shërbim në vlerësimin e
DPT është konsideruar shërbim i tatueshëm në masën 20%. Lidhur me këtë mënyrë faturimi grupi i
auditimit kërkoi shpjegime lidhur me aktet administrative dhe ligjorë mbi të cilët është mbështetur
ky qëndrim i DPT prej nga rezulton se, ky qëndrimin nuk është bazuar as mbi parime të
përgjithshme të furnizimit, të parashikuara nga ligji dhe as mbi kontratën bazë konçesionare, çka në
gjykimin tonë përbën një vendimmarrje të nxituar nga ana e DPT pa verifikuar më parë qëllimin e
këtij shërbimi, elementet specifike të këtij shërbimi, proçeset e tij, ndikimin në shtrembërim të
konkurrencës në raport me të njëjtin aktivitet apo një aktivitet të ngjashëm në përputhje edhe me
parimet e mirë administrimit tatimor parashikuar në pikën 12/a të Ligjit 9920 datë 19.05.2008 dhe
pikës 12/a Udhëzim Nr. 24, datë 02.09.2008 “Për procedurat tatimore në RSH”, i ndryshuar e cila
përcakton se;
a) “zbatimi i njëjtë dhe efektiv i legjislacionit nga ana e administratës tatimore, që do të thotë që
legjislacioni tatimor, dispozitat nënligjore, përfshirë udhëzimet teknike dhe manualet tatimore,
zbatohen në mënyrë uniforme dhe të logjikshme për çdo tatimpagues në rrethana të njëjta dhe të
ngjashme”;
si dhe pika 2 e nenit 10 të Ligjit 9920 datë 19.05.2008 si dhe Pika 10.2.1 e Udhëzim Nr. 24, datë
02.09.2008 “Për procedurat tatimore në RSH”, i ndryshuar i cili përcakton se;
10.2.1 Në zbatim të nenit 10 të Ligjit, Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, ka të drejtën qe, kur e
sheh të nevojshme ose me kërkesën e personave te tatueshëm ose te strukturave te administratës
tatimore, te nxjerre vendime qe shprehin qëndrimin zyrtar te administratës tatimore, ne zbatim te
legjislacionit tatimor, për rrethana specifike te tatimpaguesit. Vendimi ka efekt detyrues për
administratën tatimore, dhe personin e tatueshëm qe ka bere kërkesën dhe publikohet në faqen e
internetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve brenda 5 ditëve kalendarike nga dalja e tij.
Vendimet e drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve procedurialisht nxirren në përputhje me “Kodin e
Procedurës Administrative” dhe publikimi i tyre bëhet në formë të tillë që të mos identifikohen
tatimpagues të veçantë, por të jetë shprehur qartë rasti/ngjarja për të cilën është nxjerrë vendimi
teknik. Vendimi zbatohet njëlloj nga strukturat e administratës tatimore qendrore, për raste të
tjera të ngjashme.
Lidhur sa më sipër, qëndrimi i DPT pa u mbështetur fillimisht në dispozitën bazë ligjore neni 51
pika c) të Ligjit 92/2014, dhe pa analizuar të gjithë elementet specifike të ofrimit të këtij shërbimi
në gjykimin tonë rëndon padrejtësisht buxhetin e shtetit me një kosto shtesë e cila paguhet me
paratë e taksapaguesve shqiptarë, deformon përcaktimin ligjor dhe shkon kundër frymës së tij,
cënon konkurrencën e lirë, ligjëron një standart trajtimi të dyfishtë krahasuar me tatimpagues të
tjerë me natyrë të njëjtë/ngjashme aktiviteti duke krijuar një precendet jo vetëm të gabuar por dhe të
rrezikshëm për të ardhmen. Trajtuar më hollësisht në faqet nr 48-93 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit.
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7.1- Rekomandimi: DPT në kuadër të mekanizmave të parashikuar në ligj, të rishikojë qëndrimin,
lidhur me mënyrën e faturimit të shërbimit të (Check-up) në përputhje me 51 pika c) e Ligjit
Nr.92/2014 datë 24.07.2014 “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në RSH “ si shërbim i përjashtuar
nga tatimi mbi vlerën e shtuar, për eleminimin e kostove të padrejta shtesë në buxhetin e shtetit,
trajtimin me standart të dyfishtë të këtij shërbimi, dhe i cili të shërbejë për të gjithë tatimpaguesit
me natyrë të njëjtë/të ngjashëm aktiviteti.
Menjëherë
8.-Gjetje nga auditimi: Në tenderat e zhvilluar në hartimin e dokumenteve të tenderit nga njësia e
prokurimit, konstatohet se nuk janë argumentuar kriteret e vendosura, veprim ky në kundërshtim me
nenin 61/2 “Dokumentet e tenderit” të VKM nr.914, datë 19.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, ku citohet se: “Në rastet kur njësia e prokurimit nuk ka kapacitetet
e duhura për hartimin e kërkesave për kualifikim dhe/ose specifikimet teknike dhe/ose kriteret e
vlerësimit, këto përgatiten nga struktura të specializuara për objektin që prokurohet, brenda
autoritetit kontraktor apo edhe jashtë tij, kur kjo ekspertizë mungon. Në çdo rast, hartimi i kritereve
për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe të dokumentohen në një
procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”.
Konstatohen ndryshime të vazhdueshme të regjistrit të parashikimit të prokurimeve (9) dhe nuk ka
në asnjë rast argumentim të ndryshimeve, veprim në kundërshtim me VKM nr.914, datë 29.12.2014
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 4/4, ku citohet: “Autoriteti
kontraktor ka të drejtë të bëjë ndryshime në regjistrin e parashikimeve të procedurave të
prokurimit, vetëm në raste të justifikuara”.
Njësia e prokurimit (funksionale) nuk ka marrë pjesë në asnjë trajnim në fushën e prokurimeve, në
kundërshtim me LPP dhe Manualin e Prokurimit Publik, ku përcaktohet se Njësia e prokurimit
duhet të kryejë minimumi 1 trajnim në vit. Grupi i punës i ngritur për hartimin e specifikimeve
teknike sipas urdhrit nr.4376, datë 23.02.2017, ka hartuar specifikimet teknike, në kundërshtim me
ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 23 “Specifikimet
teknike” ku citohet se: Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e mallrave, punëve dhe
shërbimeve që do të prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të
plotë objektin e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të
gjithë kandidatëve e ofertuesve.
Në specifikimet teknike, në tenderin e zhvilluar me objekt “Shërbimi për riparimin e automjeteve”
janë kërkuar edhe kriteret e veçanta për kualifikim, si: Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i
çertifikuar sipas standartit ISO 9001:2008, për aktvitetin që ushtron në përputhje me objektin e
prokurimi, Certifikata e sistemit te menaxhimit të cilësisë dhe kualitetit ISO 9001:2008 lëshuar në
emër të ofertuesit, e vlefshme për gjithë periudhën e kontratës, të jetë i survejuar 24 orë me kamera
sigurie, kërkesa për nivelin arsimor të stafit, numri i punonjësve te siguruar te jete jo me pak se 8
punonjës, etj.
Përcaktimi i kritereve të kualifikimit nga grupi i ngritur për hartimin e specifikimeve teknike, bie në
kundërshtim me VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar, neni 15 “Kriteret e përgjithshme të kualifikimit/pjesëmarrjes” ku citohet: “Kriteret e
përgjithshme të kualifikimit/pjesëmarrjes përmbajnë listën e dokumentacionit ligjor dhe
administrativ të kandidatëve/ofertuesve, të kërkuar nga autoriteti kontraktor për të marrë pjesë në
procesin e prokurimit, në përputhje me nenin 45 të LPP”, si edhe me nenin 28 “Kontratat e
shërbimeve” pikat 1,2 dhe 5. Trajtuar më hollësisht në faqet nr 104-116 të Raportit Përfundimtar
të Auditimit.
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8.1- Rekomandimi: Autoriteti kontraktor, të marrë masa për ngritjen e mëtejshme të nivelit
profesional të Njësisë së Prokurimit, duke bërë të mundur trajnimin e vazhdueshëm të anëtarëve të
Njësisë së Prokurimit, nëpërmjet trajnimeve në Agjencinë e Prokurimit Publik, për çështjet e
prokurimit publik, në përmbushje të kërkesës së VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”.
Menjëherë
8.2- Rekomandimi: Njësia e Prokurimit, të marrë të gjitha masat, që kërkesat kualifikuese të
veçanta dhe specifikimet teknike të hartohen në përputhje me natyrën e objektit të prokurimit,
detyrimisht të argumentuara, pa lënë shteg për interpretime, duke siguruar konkurrencën e
nevojshme, për të arritur rezultate të dëshirueshme në efektivitetin e përdorimit të fondeve publike.
Në vijimësi
8.3- Rekomandimi: Drejtoria e Buxhetit dhe Financës të marrë masa për programimin e saktë dhe
të argumentuar të nevojave për investime, shmangien e ndryshimeve gjatë vitit dhe realizimin e
investimeve, me qëllim arritjen e objektivave të përcaktuara për zhvillimin e aktivitetit dhe
veprimtarisë së institucionit.
Në vijimësi
9.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi zbatimin e kontratës me objekt “Blerje uniforma” u
konstatua se, autorizimi për lidhje kontrate nga Ministra e Brendshme mban nr.42/12, datë
22.12.2017. Kontrata nr.29270/1, datë 27.12.2017, në shumën 3,254,208 lekë. Afati lëvrimit
31.12.2017, ose 4 ditë. Procesverbali pritjes së mallit daton më 29.12.2017 dhe fletë hyrja më
29.12.2017. Në procesverbal citohet se uniformat nuk janë sipas specifikimeve teknike të kërkuara
dhe nga komisioni malli është mbajtur në ruajtje duke iu bërë me dije kontraktorit “M......” se një
sasi mallrash nuk janë sipas specifikimeve teknike të kërkuara. Sipas procesverbalit të datës
30.03.2018, komisioni i marrjes në dorëzim konfirmon se uniformat janë sjellë sipas specifikimeve
teknike dhe masave të kërkuara, por nga. Operatori ekonomik “M.......” ka furnizuar mallin me 90
ditë vonesë. Penaliteti për vonesën 813,552 lekë x 4/1000 x 90 ditë = 292,879 lekë. Likuidimi i tij
është kryer në datën 21.06.2018, gjatë periudhës së auditimit, me urdhër shpenzimin nr. 495, ose 82
ditë me vonesë në kundërshtim me ligjin nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet
kontraktore e tregtare” dhe me kontratën e nënshkruar nga palët. Trajtuar më hollësisht në faqet nr
93-104 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.
9.1- Rekomandimi: Drejtoria e Buxhetit dhe Financës, të marrë masat për kryerjen në afat të
pagesave sipas vitit buxhetor, fondeve të çelura dhe detyrimeve kontraktore, me qëllim aplikimin e
penaliteteve nga kontraktorët, eliminimin e vonesave të pajustifikuara dhe uljen e riskut për krijimin
e detyrimeve të prapambetura.
Në vijimësi
10.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i ushtruar në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, për
zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH, me shkresën nr. 264/9, datë 29.09.2017 “Dërgohet
Raporti Përfundimtar dhe Rekomandimet për Auditimin me objekt, përputhshmëri dhe
rregullshmëri financiare e aktivitetit”, për aktivitetin e vitit 2016, me të cilën janë lënë për zbatim
20 rekomandime të miratuara me urdhrin e titullarit nr. 15475/4, datë 23.10.2017 “Për zbatimin e
rekomandimeve, të KLSH-së”, ku janë përcaktuar strukturat përgjegjëse për zbatimin e
rekomandimeve dhe afatet përkatëse.
Të analizuara sipas natyrës së rekomandimeve rezulton se:
B- Për përmirësim të dispozitave ligjore janë bërë 3 rekomandime, nga të cilat 2 konsiderohen të
pa zbatuara dhe 1 në proces.
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C- Për përmirësimin e gjendjes janë rekomanduar 12 masa organizative, nga të cilat janë zbatuar
2 rekomandime, janë në proces zbatimi 7 rekomandime dhe janë të pazbatuara 3 rekomandime.
D- Janë rekomanduar 2 masa disiplinore:
-Largim nga shërbimi civil për ish Drejtorin e Përgjithshëm të Tatimeve Zj. Sh....
-Marrjen e masave disiplinore nga Titullari i Institucionit për 12 punonjës.
Masat e rekomanduara rezultojnë të zbatuara pjesërisht pra rekomandimi është në proces.
E- Për përdorimin me efektivitet dhe efiçencë të fondeve publike është lënë 1 rekomandim
i cili konsiderohet i pazbatuar.
F- Për Drejtorinë e Inspektimit Financiar dhe Publik, është lënë 1 rekomandim, i cili është
pranuar dhe është në proces.
G- Për Agjencinë e Prokurimit Publik (APP), është lënë 1 rekomandim për dënim me gjobë për 12
punonjësit, i cili konsiderohet i pazbatuar.
H- Për Departamentin e Administratës Publike, nga KLSH është lënë 1 rekomandim, i cili
konsiderohet i pranuar dhe në proces.
Nga auditimi për zbatimin e rekomandimeve të adresuara për DPT rezultoi se; rekomandimet e për
DPT, janë pranuar nga titullari 18 rekomandime ose 100% e tyre. Nga rekomandimet e pranuara
janë zbatuar 2 rekomandime ose 11%, janë në proces zbatimi 11 rekomandime ose 61% dhe janë
të pazbatuara 5 rekomandime ose 28% e tyre. Trajtuar më hollësisht në faqet nr 16-48 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit.
10.1- Rekomandimi: DPT në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë të marrë
masat e nevojshme për zbatimin e 5 rekomandimeve të pazbatuar dhe përfundimin e 13
rekomandimeve të mbetura në proces si dhe të nxjerrin përgjegjësitë konkrete për moszbatimin në
afat të tyre.
Menjëherë

C.1 MASA SHPËRBLIM DËMI
1.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, referuar kontratës së furnizimit me karburant
nr.4149/2, datë 05.07.2017, rezulton se në nenin 5 që përcakton çmimin dhe vlerën e kontratës,
është llogaritur edhe taksa e markimit të naftës bruto dhe nënprodukteve të naftës, e cila bie në
kundërshtim me VKM nr. 498, datë 30.5.2013 “Për përcaktimin e procedurave të shënjimit të naftës
bruto dhe nënprodukteve të naftës”, pikat 4.1 dhe 4.2, ku e përcakton qartë detyrimin se “Asnjë nga
produktet e shënjimit nuk do të tregtohet në tregun e Republikës së Shqipërisë apo eksportohet
jashtë tij, nëse nuk i është nënshtruar më parë shërbimit të shënjimit të ofruar nga
koncesionari”, për këtë arsye kontrata me operatorin fitues duhet të ishte e mirë përcaktuar në
termat ligjorë dhe të mos ishte kontratë tip, për të mos rënë ndesh me legjislacionin në fuqi.
Pra, për sasinë vjetore të furnizuar nga operatori ekonomik “K......” prej 108,000 litra, referuar
taksës së markimit të karburantit në grafikun e likuidimit të karburantit për të gjitha furnizimet e
kryera, është përcaktuar 0,614 lekë/litër, 0,614 lekë + 20% = 0,737 lekë x 108, 000 litra = 79,596
lekë, likuiduar më tepër dhe një rritje të vlerës për litër karburanti, e cila përbën dëm ekonomik në
Buxhetin e Shtetit. Trajtuar më hollësisht në faqet nr. 104-116 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit.
1.1- Rekomandimi: DPT, të marrë masat për arkëtimin e shumës 79,596 lekë, nga shoqëria
“K......”, përfituar padrejtësisht nga kontrata 3 vjeçare nr. 4149/2, datë 05.07.2017, për furnizimin
me karburant, si edhe të kryejë ndalesën e vlerës së taksës së shënjimit për sasinë e karburantit që
do të lëvrohet në vitet 2018-2019, deri në përfundimin e kontratës.
Menjëherë
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C.2 MASA PËR ELEMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË
KONSTATUARA NË ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR
MENAXHIMIN ME EKONOMICITET, EFIÇENCË DHE EFEKTIVITET TË
FONDEVE PUBLIKE
1.-Gjetje nga auditimi: Drejtoria e Rimbursimit të TVSH-së në kundërshtim me pikën 4 të nenit
125 të Rregullores nr. 19 datë 22.02.2017 “Për Funksionimin e Administratës Tatimore Qendrore”
nuk disponon një regjistër të standardizuar të miratuar me të dhëna të plota mbi kërkesat për
rimbursim të regjistruara në DPT. Megjithëse dispozitat ligjore që rregullojnë procedurën e
rimbursimit të TVSH i referohen datës së kërkesës elektronike, nga ana e DPT vijohet ende me
datat e kërkesës shkresore në kundërshtim me këto dispozita. Prej grupit të auditimit u kërkua
informacion lidhur me rastet e kërkesave për rimbursim, numrin e atyre të aprovuara, në proçes, të
refuzuara etj. Prej DRTVSH në 2-rastet e kërkesave për informacion janë vënë në dispozicion 2tabela me përmbajtje të ndryshme sa i përket numrit të rasteve të trajtuara por edhe gabime sa i
përket të dhënave identifikuese të tatimpaguesve dhe shumave të plotësuara. Po kështu të dhënat
tabelave të dërguara nuk rakordojnë me të dhënat e regjistrit elektronik të gjeneruar prej sistemit
C@ts. Këto mospërputhje nuk i japin audituesit të jashtëm një siguri të arsyeshme lidhur me rastet
dhe vlerat e trajtuara nga ana e DRTVSH-së për rimbursim.
Sipas të dhënave të disponuara më datë 31.12.2017 rezultojnë 901 kërkesa të miratuara me shumën
e kërkuara 22,859,261 mijë lekë prej të cilave është miratuar për rimbursim shuma 22,490,496 mijë
lekë ose 98.3% e shumës së kërkuar, shuma për kompensim paraqitet 1,527,675 mijë lekë ndërsa
pjesa tjetër prej 20,962 mijë lekë paraqet vlerën e TVSH-së të miratuar të palikujduar nga ana e
DPT-së. Sipas të dhënave të sektorit të kontabilitetit në DPT totali i shumës së TVSH-së të
rimbursuar gjatë vitit 2017 paraqitet 13,773,715 mijë lekë.
Më datë 01 Janar 2017 vlera e stokut të TVSH-së së rimbursueshme mbartur prej vitit 2016 i
likuiduar totalisht gjatë vitit 2017 paraqitet 4,232,536 mijë lekë. Sipas këtyre treguesve shuma e pa
likuiduar dhe e mbetur stok në fundin e vitit 2017 llogaritet në rreth 11,421,642 mijë lekë.
[20,962,821 + 4,232,536 – 13,773,715].

Megjithëse kjo shumë ka plotësuar kushtet ligjore për rimbursim dhe është çertifikuar nga
administrata tatimore ajo nuk rezulton e evidentuar në regjistrat e detyrimeve të DPT-së si
angazhim i marrë. Vlera e mësipërme për arsye teknike në sistemin tatimor C@ts është e “ngrirë”
duke e hequr kredinë nga llogaria e tatimpaguesit në këtë sistem pavarësisht se nuk është përpiluar
urdhërpagesa nga ana e DPT Format nr.4 dhe likuidimi i kësaj shume ende nuk është kryer. Kjo
vlerë përfaqëson të drejta të subjekteve përfitues dhe detyrime të DPT ndaj tyre, por nuk pasqyrohet
si detyrim i lindur dhe i kontabilizuar “de facto” prej DPT më datë 31.12.2017 por qëndron pezull
në mënyrë të pajustifikuar në këtë datë duke denatyruar situatën financiare të njësisë publike por
dhe të tatimpaguesit njëkohësisht.
Nëse do ti referohemi të dhënave elektronike të DPT të gjeneruara prej sistemit informatik
C@ts të përpunuara nga ana jonë do të vërejmë se të paktën: Nga auditmi konstatohet se, sipas
të dhënave elektronike të DPT të gjeneruara prej sistemit informatik C@ts të përpunuara nga ana
jonë vihet re se të paktën në 586 raste janë tejkaluar afatet e rimbursimit për një vlerë rimbursimi
prej 11,171,334 mijë lekë që përfaqëson 65% të kërkesave ose rreth 50% të vlerës totale të
rimbursimit për vitin 2017, dhe konkretisht:
Në 30 raste kërkesat e depozituara kanë marrë aprovimin e parë në sistem prej inspektorit për
miratimin e shumës së rimbursuar por nuk rezultojnë veprime të tjera për ngrirjen e shumës së
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kredisë. Konstatohen tejkalime të afateve në të gjitha këto praktika me mbi 100 dite në 300 ditë
vonesë. Vlera e rimbursimit e cila duhet të shqyrtohej brenda afateve 30-60 ditë paraqitet 77,076
mijë lekë.
Në 131 raste kërkesat e depozituara kanë marrë aprovimin e parë në sistem për miratimin e shumës
së rimbursuar por këto raste nuk rezultojnë të përfunduara në kundërshtim me dispozitat ligjore në
fuqi në të cilat parashikohet një afat nga 30 deri në 60 ditë për shqyrtimin e kërkesës për rimbursim
në varësi të kategorizimit të aktivitetit exportues/joeksportues. Konstatohen tejkalime të afateve në
të gjitha këto praktikat me mbi 90 dite në 550 ditë vonesë. Vlera e cila duhet të rimbursohej brenda
afateve 30-60 ditë paraqitet 560,655 mijë lekë.
Në 425 raste kërkesat e depozituara elektronikisht kanë marrë aprovimin përfundimtar në sistemin
informatik tatimor C@ts mbi afatin maksimal 60 ditor, afat i cili shkon deri në 405 ditë pa marrë në
konsideratë kohën kur është kryer pagesa e cila nuk paraqitet në formular, por që bëhet në kohë më
të vonshme se plotësimi i të dhënave elektronike. Vlera e cila është proçeduar në thyerje të afateve
të parashikuara ligjore paraqitet 10,533,603 mijë lekë.
Nëse do ti referohemi regjistrit të kërkesave të DPT për vitin 2017, kërkesave të mbartura,
likuidimeve të kryera në vlere 13,773,715 mijë lekë rezulton se; pothuajse në të gjitha rastet pas
plotësimit të kushteve proceduriale të administratës tatimore kemi thyerje të radhës së rimbursimit
përtej afateve të parashikuara ligjore. Mosrespektimi ka ndikime të rëndësishme në marrëdhëniet
administratë-tatimpagues, krijon selektivitet, ekspozon njësinë drejt risqeve financiare por
gjithashtu pasqyron një model aspak pozitiv në përmbushjen e detyrimeve që burojnë nga ligji, ku
vet administrata tatimore e cila efektivisht duhet të jet “gardian” i tij e thyen në mënyrë të
vetëdijshme atë. Trajtuar më hollësisht në faqet nr 216-224 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.
1.1- Rekomandimi: DPT të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për miratimin e regjistrit tip
të rimbursimit, procedimin në afatin e përcaktuar ligjor të kërkesave elektronike për rimbursim,
respektimin rigoroz të radhës dhe eleminimin e selektivitetit në pagesë e cila ka ndikime të
rëndësishme në marrëdhëniet administratë-tatimpagues. Në të gjitha rastet të respektohen afatet
ligjore të rimbursimit dhe deklarohen në sistemin e thesarit. Procesimi i rimbursimit të kryhet sipas
rradhës FIFO, përveçse kur është përcaktuar ndryshe në akte ligjore.
Menjëherë dhe në vijimësi
2.-Gjetje nga auditimi:- Rritja e borxhit tatimor me rreth 10.5 miliardë lekë, gjatë vitit kur është
zbatuar amnistia fiskale, tregon që këto amnisti, të cilat duhet të ndodhin shumë rrallë, duhet të jenë
të mirë menduara dhe patjetër të shoqërohen me marrjen e masave konkrete në drejtim të mbledhjes
së borxhit nga organet tatimore dhe miradministrimin e skemës së tatimeve, për të qenë efikase.
Mënyra e administrimit të këtij procesi në mbledhjen e detyrimeve tatimore ka mangësi në ndjekjen
e veprimeve proçeduriale nga ana e administratës duke mos ezauruar në kohë dhe me efikasitet të
gjitha hapat dhe mekanizmat e përcaktuar në legjislacionin tatimor për të siguruar mbledhjen e
borxhit. Vlera e borxhit tatimor të raportuar nga DPT në fund të vitit 2017 kap vlerën 95.5 miliardë
lekë. Konstatohet se borxhi i raportuar ka një rënie me 51.6 miliardë lekë në krahasim me një vit më
parë, ndikuar nga efektet të Ligjit të faljes nr. 33/2017 në vlerën prej 49.8 miliardë lekë,
çregjistrimit të borxhit tatimor të akcizës me justifikimin e borxhit “të transferuar” drejt DPD në
vlerën 12.3 miliardë lekë, dhe rritjes së borxhit tatimor gjatë vitit me rreth 10.5 miliardë lekë.
Pra konstatohet se situata e borxhit si rezultat i administrimit dhe mbikqyrjes të nga organet
tatimore, zhveshur nga efektet e amnistisë fiskale, paraqitet me rritje në masën 7% në raport me
fillimin e vitit. Në total rritja e borxhit gjatë vitit 2017 përbën më shumë se 10% e stokut të tij në
fund të periudhës raportuese. Nga të dhënat e paraqitura nga DPT, numri i subjekteve debitorë në
fund të vitit 2017 është 13.633. Subjektet aktive janë në numër 61.773 ose 45% e numrit total te
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subjekteve debitorë dhe detyrimet e tyre janë në vlerë 44,927 milionë lekë ose 47% e totalit të
borxhit. Subjektet pasive janë në numër 75,860 ose 55% e numrit total te subjekteve debitorë dhe
detyrimet e tyre janë në vlerë 50,578 milionë lekë ose 53% e totalit të borxhit. Nga analiza e të
dhënave, rezulton se 10 subjektet e para (0.01%) kanë 27.3% të shumës total të borxhit tatimor.
Ndërsa 50 subjektet e para (0,036%) kanë rreth 52.7% të vlerës totale të borxhit tatimor. Vlera më e
madhe e borxhit tatimor rezulton në DRT Tiranë dhe Njësinë e Tatimpaguesve të Mëdhenj të cilët
zënë rreth 74% të borxhit në total. Nga Ligji i faljes nr. 33/2017, sipas të dhënave të DPT, kanë
përfituar rreth 194.654 tatimpagues në shumën 49,826 milionë lekë për lloje të ndryshme
detyrimesh tatimore apo penalitetesh, prej të cilave shuma e falur vetëm për 50 tatimpaguesit
përfitues më të mëdhenj rezulton në 21,961 milionë lekë ose rreth 44% e shumës totale të falur.
Auditimi i procesit të përfitimit nga amnistia në përputhje me aktet ligjore në fuqi nuk është
përfshirë në këtë auditim.
Drejtoria e Mbledhjes me Forcë në DPT nuk disponon informacion për borxhin tatimor në nivel
tatimpaguesi si dhe masat e marra nga DRT-ja përkatëse. Konstatohet se informacioni për masat
shtrënguese në tërësi administrohet mbi pasqyra të përgjithshme dhe jo mbi baza individuale çka e
humbet mundësinë për monitorim të drejtë dhe efikas të tyre. Legjislacioni tatimor ka një përcaktim
të qartë për hapat dhe afatet që duhen ndjekur për mbledhjen me forcë të borxhit tatimor.
Pavarësisht se mbikëqyrja dhe ndjekja e dosjes së tatimpaguesit monitorohet nga inspektorët e
kontrollit pranë DRT-ve përkatëse, Drejtoria e Borxhit në DPT nuk ka ushtruar funksionin e saj
mbikëqyrës të drejtorive respektive në DRT me informacione dhe inspektime duke mos përmbushur
detyrimet e saj ligjore dhe administrative. Trajtuar më hollësisht në faqet nr 48-93 dhe 174-186 të
Raportit Përfundimtar të Auditimit.
2.1- Rekomandimi: Drejtoria e Borxhit në DPT, të mbulojë me inspektime të gjitha DRT brenda
periudhës tatimore me fokus të veçantë ato DRT-të që kanë vlerat dhe rritjen më të lartë të borxhit
tatimor, verifikimin e zbatimit me rigorozitet dhe hap pas hapi të masave shtrënguese të aplikuara,
analizimin e shkaqeve të rritjes së tij, si dhe nxjerrjen e përgjegjësive konkrete për çdo rast.
Monitorimi, analizimi dhe ezurimi i plotë dhe në kohë i të gjithave masave shtrënguese duhet të jetë
prioritet i organeve tatimore me qëllim mbrojtjen e interesave të ligjshme të shtetit.
2.2- Rekomandimi: DPT të kryej një analizë të detajuar të situatës aktuale të borxhit tatimor, në
nivel subjektesh, veçanërisht atyre më të mëdha, masave të ndërmarra në lidhje me të dhe të hartoj
një plan të detajuar masash për tu ndërmarrë nga DRT në përputhje me aktet ligjore ne fuqi. Për çdo
mosveprim në kohë nga DRT të nxirren përgjegjësitë.
Menjëherë dhe në vijimësi
3.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, Tatimpaguesi A.....SHA me NIPT L.....
rezulton të ketë depozituar pranë DPT kërkesën shkresore e cila mban nr. 2855 Prot. datë
07.02.2017, për rimbursimin e TVSH-së kreditore të investimit të realizuar. Aktiviteti kryesor i
shoqërisë është Veprimtari për zbatimin e kontratës Konçensionare me nr.5446 rep; nr.1944 kol, të
datës 02.05.2011 miratuar me VKM Nr.365, date 04.05.2011, e cila ka hyrë në fuqi pas botimit në
fletoren zyrtare Nr.62, date 23.05.2011. Financimi, projektimi, ndërtimi, vënien në punë, prodhimi,
furnizimi, administrimi, mirëmbajtjen e hidrocentraleve Gojan, Gjegjan, Peshqesh, Ura e Fanit dhe
Fangut, dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçensionari tek Autoriteti
Kontraktues, në zbatim të kësaj kontrate konçesioni.
Në vijim me shkresën nr. 2855/2 prot. datë 21.02.2017 “për veprim” drejtuar DRT Tiranë,
tatimpaguesi është kaluar për kontroll tatimor. Kontrolli tatimor është ushtruar në vend për TVSH
periudha 01.01.2013 – 31.12.2016, e cila është e njëjtë me kërkesën për rimbursim të kërkuar prej
subjektit. Kontrolli tatimor i mbajtur nga inspektori i kontrollit të DRT-Tiranë z. S.M, i asistuar
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edhe prej inxhinierit të autorizuar z. G.G është evaduar më datë 05.09.2017 dhe është dërguar në
DPT ku është regjistruar me nr. 2855/5 prot datë 19.09.2017. Nga ana e kontrollit është përcaktuar
shuma e njohur për rimbursim TVSH-je prej 4,072,441,814 lekë. Nëpërmjet formularit Format nr. 3
tatimpaguesit i janë realizuar 6 pagesa me këste të detyrimeve konkretisht sipas të dhënave të
kontabilitetit janë realizuar transferta në llogarinë e subjektit në shumën 749,982,475 lekë.
Në total subjektit gjatë vitit 2017 subjektit i janë likuiduar 749,982,475 lekë prej të cilave pagesat
për kërkesën e vitit 2017 paraqiten 634,196,620 lekë ose rreth 15.6 % e shumës së miratuar për
rimbursim.
Nga auditimi i kësaj praktike rimbursimi, dokumentacionit pjesë e praktikës si dhe të dhënave të
subjektit në sistemin informatik C@ts konstatohet se;
a. Nga ana e DRT-Tiranë për periudhën 01.01.2013-31.08.2015, është ushtruar efektivisht
rikontroll tatimor në mënyrë të padrejtë dhe pa miratimin me shkrim të Drejtorit të Përgjithshëm,
në kundërshtim me pikën 2 të nenit 85 të Ligjit 9920 datë 19.05.2008, “Për Procedurat Tatimore në
RSH”, i ndryshuar si dhe Udhëzimin e Ministrit të Financave nr.24 datë 02.09.2008 “Për Procedurat
Tatimore në RSH”, i ndryshuar pikat 85.2.
b. Sipas përshkrimit në raport kontroll por dhe të dhënave të publikuara rezulton se, me Vendimin
nr. 365 datë 04.05.2011 Këshilli i Ministrave ka miratuar kontratën e konçesionit midis Ministrisë
së Ekonomisë, Tregëtisë dhe Energjitikës, në rolin e autoritetit kontraktues me bashkimin e
përkohshëm të shoqërive “A......” dhe “A......” shpk në rolin e konçesionarit. Kontrata e lidhur midis
palëve mban datën 02.05.2011 dhe nr. 5446 Rep dhe nr.1944 Kol. Në pikën 9 të kësaj kontrate është
përcaktuar edhe vlera e investimit në shumën 16,322,955,740 lekë ose 100,020,746 Euro. Me
Vendimin nr. 5 datë 20.12.2012 KKT ka miratuar lejen e infrastrukturës për ndërtimin e 5
hidroçentraleve, Gojan, Peshqesh, Ura e Fanit dhe Fangu në rrethin Pukë dhe Mat.
Kontrata bazë konçesionare e lidhur midis palëve gjatë periudhave në vijim ka ndryshuar disa nga
termat e saj dhe konkretisht me shtesë kontratën e konçesionit nr.1963 Rep dhe 417/4 Rep datë
16.05.2013 miratuar me VKM nr. 442 datë 22.05.2013 janë kryer ndryshimet në nenin 4 të saj
“Periudha e Konçesionit”, në vijim me shtesë kontratën e konçesioni nr.217 Rep dhe 68/1 Kol. datë
20.01.2017 miratuar me VKM nr. 51 datë 25.01.2017 në të cilën midis të tjerave është ulur numri i
hidroçentraleve nga 5 të tillë në 3 duke lënë në fuqi hidroçentralet e Peshqeshit, Ura e Fanit , Ura e
Fangut dhe duke hequr hidroçentralet e Gojanit e Gjegjanit. Po kështu është ndryshuar neni 9
“Vlerësimi i investimeve” ku vlera e investimeve shkon në shumën 210,184,740 Euro, ndryshime
ka pësuar gjithashtu dhe neni 14 i kontratës bazë, “Sigurimi i Kontratës”. Në Pasqyrat Financiare të
depozituara nga ana e Shoqërisë për vitin 2016 në sistemin C@ts, rezulton se vlera e investimeve të
paraqitura në Aktivet e Shoqërisë më datë 31.12.2016 konkretisht zëri “Aktive Afatgjata Materiale”
paraqitet në shumën 28,959,587,233 lekë ndërsa TVSH e arkëtueshme në shumën 4,108,435,416
lekë. Të dy këto poste paraqiten në shumën totale 33,068,022,649 lekë pra 2-fishi i vlerës së
parashikuar në kontratën bazë të konçesionit neni 9 i saj. Megjithëse rritja e vlerës së investimit ka
ndryshuar duke u rritur afërsisht 2.1 herë krahasuar me vlerën fillestare, ky ndryshim ka ndodhur
në muajin Janar 2017 ndërkohë që vlera deri në 31.12.2016 kishte kapërcyer limitet e parashikuara
në kontratën bazë. Kontradiktor paraqitet fakti që në momentin e kontrollit realizimi i punimeve
është në përshkruar i realizuar afërsisht në masën 96% të tij ndërkohë që vlera e investimit është
rritur me rreth 110 milion euro. Në raport kontrollin tatimor nuk sqarohet fakti nëse janë kryer
punime në 2-hidroçentralet të cilët nuk do të përfundojnë dhe nëse janë kryer cila është vlera e
realizuar e tyre dhe zërat e punimeve përkatëse pasi nuk do të jenë në vijim objekt i kontratës
konçesionare. Pra deri më datë 31.12.2016 nga ana e konçesionarit janë drejt përfundimit 3
hidroçentrale të cilë kanë kushtuar 2 herë më tepër se kostoja e planifikuar për 5-hidroçentrale të
tillë në kundërshtim kjo me përcaktimet në nenin 9 të Kontratës Bazë.
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Sa më sipër njohja nga ana DPT të TVSH-së për investimin total, i cili ende nuk ka përfunduar ende
por ka tejkaluar koston e parashikuar të vlerës së investimit duke arritur 2-fishin e saj pa u mbuluar
për periudhën me një shtesë marrëveshje (e realizuar pas faktit dhe jashtë periudhës së kontrollit) në
gjykimin tonë përbën një preçedent të gabuar, si në rastin konkret por dhe për raste të ngjashme
vijim, duke çertifikuar kështu vlera investimesh të konçesionarit përpara se Shteti Shqiptar
nëpërmjet përfaqësuesve të tij të miratojë paraprakisht këto vlera investimi sipas shtesë kontratave
me Vendim të Këshillit të Ministrave. Sa më sipër, mangësitë dhe të metat e vërejtuara nga ana
jonë, në mungesën e përshkrimeve për 2-hidroçentralet e anulluara megjithëse Leja e ndërtimit viti
2012 vijon e pandryshuar, plotësimin dhe përmbushjen e kritereve ligjore për vlerën e investimit,
zbatimin e projekteve, nivelit të punimeve për secilin hidroçentral, etj, në vlerësimin tonë si
auditues të jashtëm të pavarur paraqesin një situatë me risk të lartë. Veprimet, vlerësimet dhe
procedurat e ndjekura nga ana e inspektorëve kontrollues në këtë rast kanë rezultuar me rimbursim
në mënyrë të padrejtë të një vlere investimi të paaprovuar ligjërisht nga Shteti Shqiptar deri më
datën 31.12.2016. Për këtë, vlera e TVSH-së e cila paraqitet në kushte të mungesës së ligjshmërisë
shkon në 50 % të vlerës totale të TVSH-së së kredituar nga ana e subjektit në këtë datë e llogaritur
minimalisht në shumën 2,054,215 mijë lekë.
c. Konstatohen zgjatje të afateve për përfundimin e kontrollit tatimor, të cilat nuk rezultojnë të
miratuara nga Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve. Trajtuar më hollësisht në faqet nr 116-174 të
Raportit Përfundimtar të Auditimit.
3.1- Rekomandimi: Të ushtrohet rikontroll tatimor në tatimpaguesin A...... SHA me NIPT L.....
sipas nenit 85 të Ligjit nr. 9920. Nga ana e DPT të vlerësohet rasti dhe të ndërmerren në vijim hapat
e nevojshëm për të vlerësuar shtrirjen këtij fenomeni në tatimpagues të tjerë, veçanërisht në sektorë
të koncesioneve, PPP, apo ndërtimit të veprave të mëdha si rezultat i marrëveshjeve me Shtetin, si
dhe marrjen e masave përkatëse.
Menjëherë
3.2- Rekomandimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë në bashkëpunim me Ministrinë e
Infrastrukturës dhe Energjisë, të ngrejnë grup të përbashkët pune, për verifikimin e veprimtarisë së
këtij konçesionari si dhe të informojnë Kontrollin e Lartë të Shtetit për përfundimet e tij.
Menjëherë
4.-Gjetje nga auditimi: -Nga auditimi u konstatua se; subjekti tatimpagues I...., i cili renditet në
vendin e 3-të të Top-Listës së debitorëve me aktivitet “Tregtia me shumicë të lëndëve djegëse të
ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhur me to”, administruar nga DRT Tiranë,
rezulton me një borxh në shumën 3,930,170 mijë lekë në muajin Dhjetor 2017. Masat shtrënguese
sipas shkresave të dërguara tatimpaguesit dhe enteve te tjera janë bazuar sipas ligjit 9920 datë
19.05.2008 Për Procedurat Tatimore ,Nenit 90, Urdhri i bllokimit të llogarive bankare të
tatimpaguesit , Nenit 89, Njoftimi dhe kërkesa për të paguar Pika 4 paragrafi b) Ndalimin e
transferimit jashtë shtetit të shumave të depozituara në llogaritë bankare, në emër të individit
tregtar apo të shoqërisë tregtare, që ka detyrime të papaguara. Nenit 91, Masa e sigurimit të
detyrimit tatimor. Fillimi i këtyre masave shtënguese ka filluar në Dhjetor 2017. Deri më datë
07.06.2018, borxhi i grupuar sipas llojit të tatimeve, rezulton si më poshtë:
Lloji
Vlera në lekë

Tvsh
323,045,302

Tatim Fitimi
136,945

Taksë Kombëtare
4,728,933,502

Sigurime shoqërore e
shëndetësore
79,871,373

Total Borxhi
5,131,987,122

Për sa vihet re nga tabela dhe nga të dhënat e sistemit C@TS, në kohë reale, subjekti gjatë vitit
2017, ka akumuluar një borxh në tvsh në vlerën 323,045,302 lekë, në taksë kombëtare në vlerën
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4,728,933,502, në sigurime shoqërore e shëndetësore në vlerën 67,117,939 lekë për muajt tetor –
nëntor-dhjetor 2017.
Detyrimi i tatimit mbi fitimin megjithëse rezulton në vlerën 136,945 lekë, është një detyrim i
mangët, pasi subjekti ka kryer deklarimin me zero të deklaratës përfundimtare të tatim fitimit
përkatësisht për vitet 2016-2017, si dhe nuk ka depozituar pasqyrat financiare për këto dy vite online dhe në QKB, nuk ka dorëzuar vendimin e dividentit për vitin 2016, megjithëse ky tatimpagues
ka kryer transaksione financiare. Këto veprime janë në kundërshtim me Nenin 33/1, të Ligjit 8438,
datë 28.12.1998 ,“Tatimi mbi të ardhurat”, Depozitimi i vendimit për miratimin e rezultatit vjetor
dhe destinimi i fitimit (Shtuar me ligjin nr. 9458, datë 21.12.2005; ndryshuar fjalët në pikën 1 me
ligjin nr. 10072, datë 9.2.2009; ndryshuar me ligjin nr. 10228, datë 4.2.2010; ndryshuar pika 3 me
ligjin nr. 83, datë 17.7.2014), ku përcaktohet se;
Nga ana e DRT-së nuk është kryer vlerësimi alternativ për të dy këto deklarata sipas të ardhurave të
vetë deklaruara nga subjekti në kundërshtim me Neni 71 E drejta për të përdorur mënyra alternative
vlerësimi, të Ligjit 9920 dt 19.05.2008, I ndryshuar, pika a), ku përcaktohet se: Administrata
tatimore ka të drejtë të përdorë mënyra alternative vlerësimi të detyrimit tatimor të tatimpaguesit
dhe të nxjerrë një vlerësim, në rastet kur: a) tatimpaguesi nuk dorëzon deklaratën tatimore, në
përputhje me afatin dhe mënyrën e kërkuar në legjislacionin tatimor përkatës;
Sipas deklaratave mujore të tvsh-së, të deklaruara nga subjekti, shitjet e tatueshme të subjektit për
vitin 2016, paraqiten 3,094,328,371 lekë. DRT-ja përkatëse në mungesë të deklarimit të saktë të
Tatimit mbi Fitimin nuk ka përmbushur detyrimin ligjor për saktësimin e deklaratës tatimore
nëpërmjet kontrollit tatimor apo vlerësimit nga zyra të tatimpaguesit si përcaktohet në dispozitat
ligjore, proçeduriale të cilat rregullojnë veprimtarinë e administratës tatimore. Për rrjedhojë vlera e
detyrimit të munguar paraqitet në masën 15% të totalit të të ardhurave gjithsej të padeklaruara dhe
kap vlerën prej 464,149,255 lekë.
Sipas deklaratave mujore të tvsh-së, të deklaruara nga subjekti, për vitin 2017, shitjet e tatueshme
janë 35,061,750,563 lekë. Konstatohet se vlera e detyrimit të munguar si rezultat i vlerësimit
alternative nga zyra për këtë periudhë paraqitet në masën 15% të vlerës së të të ardhurave gjithsej
të padeklaruara prej 5,259,262,584 lekë. Në total në detyrimet e tatimpaguesit në zërin e Tatimit
mbi Fitimin mungon shuma prej 5,723,412 mijë lekë. Trajtuar më hollësisht në faqet nr 174-186 të
Raportit Përfundimtar të Auditimit.
4.1- Rekomandimi: DPT të kryej një kontroll të plotë mbi këtë tatimpagues si dhe të marrë të
gjitha masat administrative dhe ligjore konform legjislacionit në fuqi për mbledhjen e borxhit
tatimor, si një nga 10 tatimpaguesit në Top-Listën e tatimpaguesve me borxhit tatimor më të lartë.
Menjëherë
5.-Gjetje nga auditimi: Nga likuidimet e kryera nëpërmjet bankës, u konstatua se janë kryer
likuidime për 242 punonjës në shumën 198,627,790 lekë, të larguar padrejtësisht nga puna në vitet e
mëparshme të cilët kanë fituar proceset gjyqësore në të gjitha shkallët e gjykimit, si edhe pagesa për
shpenzime përmbarimi në shumën 9,847,074 lekë. Pra, shuma prej 208,474,864 lekë, ka rënduar
padrejtësisht buxhetin e shtetit.
DPT, në muajin dhjetor të vitit 2017 rezulton me 185 vende të paplotësuara në strukturë dhe nuk
janë marrë masa për plotësimin e strukturës me punonjës të cilët kanë fituar proceset gjyqësore për
rikthimin në vendin e punës dhe nuk janë rikthyer, por janë marrë në punë punonjës të rinj.
Nga DPT, nuk janë programuar drejt që në projektbuxhet nevojat për shpenzimet gjatë vitit për
vendimet gjyqësore të punonjësve të larguar nga puna, megjithëse ato janë të evidentuara, gjatë
vitit janë bërë shtesa fondesh me Akte normative dhe rialokime (rishpërndarje fondesh) në
shuma të mëdha në total 213 milionë lekë (16 milionë + 117 milionë + 80 milionë).
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Vlera totale e detyrimit në fillim të vitit konstatuar deri 31.12.2016 është 109,499,597 lekë, e cila
vjen duke u rritur në vazhdim për shkak të depozitimit të 147 vendimeve të reja të gjykatave të
formës së prerë dhe arrin deri në shumën 308,127,387 lekë, (deri deri fund 2017 e më tej në vite)
ndër të cilat 198,627,790 lekë, janë likuiduar me fondet buxhetore të vitit 2017. Në këto kushte DPT
ka pasur të evidentuara vendimet gjyqësore dhe shumën për likuidim dhe nuk i ka parashikuar këto
detyrime, duke rritur detyrimet në periudhat e ardhshme. Gjithashtu, referuar numrit të punonjësve
konstatohet se në DPT janë 185 vende vakant dhe janë punësuar vetëm 19 punonjës nga ata që kanë
fituar gjyqet. Pra, edhe fondi i pagave është llogaritur mbi një strukturë, pasi një strukturë që është
vakant prej vitesh rezulton e pa domosdoshme dhe flet se puna në DPT mund të kryhet edhe në
mungesë të 185 punonjësve. Në DPT pozicioni i përgjegjësit të sektorit të administratës prej 4
vitesh është i paplotësuar, po kështu konstatohen vende vakante në Drejtorinë Ligjore dhe Teknike,
DAB, DIBA, DMR, si dhe drejtori të tjera, duke sjellë ngarkesë në funksionimin dhe realizimin e
detyrave, gjë e cila ka ndikime në cilësinë e punës së kryer. Trajtuar më hollësisht në faqet nr 93104 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.
5.1- Rekomandimi: Nga ana e DPT të merren masat për plotësimin e vendeve vakante dhe
eliminimin e efekteve e konsiderueshme negative në financat publike, duke zbatuar për këto
pozicione fillimisht përcaktimet e ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” për kthimet në detyrë.
Të evidentohet përgjegjësitë konkrete për veprimet dhe mosveprimet me efekte financiare negative
të shkaktuara ndaj shtetit.
Menjëherë
6.-Gjetje nga auditimi: Realizimi i amnistisë fiskale të deklaruar nga qeveria, bazohet në kërkesat
e Ligjit nr.33/2017 “Për pagesën dhe fshirjen/ shuarjen e detyrimeve tatimore, detyrimeve të
pagueshme në doganë, si dhe procedurën e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të transportit pas
fshirjes/shuarjes së detyrimeve tatimore”, miratuar në 30.03.2017 dhe hyrë në fuqi në 19.04.2017.
Plotësimi me procedura dhe rregulla të realizimit të faljeve/shuarjeve/fshirjeve të detyrimeve
tatimore apo doganore u bë me Udhëzimin e Ministrit të Financave dhe ekonomisë nr. 14 datë
03.05.2017. Nga auditimi i nivelit të borxhit të amnistuar, u konstatua se nuk figurojnë në regjistrat
e borxhit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, detyrimet e akcizës për 49 tatim pagues nga
10 Drejtori Rajonale Tatimore me vlerë 12.3 miliardë lekë (këtu përfshihen detyrime, penalitete dhe
kamatëvonesa).
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, nëpërmjet shkresës firmosur nga Zv. Drejtori i Përgjithshëm
z. XH... me nr.11562/1 Prot. datë 16.06.2017 ka përcjellë drejt Drejtorisë së Përgjithshme të
Doganave, detyrimet e tatimpaguesve të akcizës, me listën e tatimpaguesve me detyrimet përkatëse
në mënyrë analitike, duke ju referuar kërkesave të pikës 4 të Kreut V të Udhëzimit të Ministrit të
Financave dhe Ekonomisë nr. 14 datë 03.05.2017, ku citohet se “Brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga
data e hyrjes në fuqi të ligjit, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve do të dërgojë zyrtarisht pranë
Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave detyrimet e tatimpaguesve për akcizë/gjobë/ kamatëvonesë
e dënim administrativ për periudhën tatimore janar 2011 deri dhjetor 2014 sipas periudhave që i
përkasin. Drejtoria e Përgjithshme e Doganave për këtë tatim do të zbatojë procedurën e
fshirjes/shuarjes pjesore të detyrimeve të akcizës, në zbatim të dispozitave të nenit 6 të ligjit”.
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave ka reaguar me shkresën “Kthim Përgjigje” me nr.14634/1 datë
23.06.2018 regjistruar në DPT me nr.11562/2 prot. Datë 27.06.2017 firmosur nga Zj. B....,
nëpërmjet së cilës informon se DPD, nuk mund të zbatojë procedurën e fshirjes/shuarjes së
detyrimeve të akcizës për detyrime të cilat nuk janë të kontabilizuara nëpërmjet vendimeve të kësaj
administrate kjo referuar përcaktimeve të nenit 9 “Fshirja/shuarja e detyrimeve të pagueshme në
doganë”, të Ligjit nr.33/2017 ku përcaktohet se “Fshihen/shuhen nga regjistrat detyrimet e
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pagueshme në doganë, sipas kuptimit të pikës 2, të nenit 2, të këtij ligji, të papaguara ndaj
administratës doganore dhe të evidentuara nëpërmjet vendimeve të kësaj administrate deri në datën
31 dhjetor 2010”, dhe nenit 10 “Pagesa e detyrimit dhe fshirja/shuarja me kusht e detyrimeve të
pagueshme në doganë” ku përcaktohet se “Detyrimet e pagueshme në doganë, të evidentuara
nëpërmjet vendimeve të kësaj administrate nga data 1 janar 2011 deri më 31 dhjetor 2014,
fshihen/shuhen, me kusht që brenda datës 31.12.2017 të paguhet i plotë detyrimi i pagueshëm në
doganë, pa përfshirë gjobat, kamatëvonesat dhe interesat kompensues”. Shkresa e mësipërme
drejtuar Zv.Drejtorit të Përgjithshëm është dërguar për dijeni edhe në Ministrinë e Financave.
Në vijim të korrespondencës midis dy institucioneve, me shkresën nr. 11562/3 Prot. datë
05.07.2017, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve i ka ri-kthyer përgjigje Drejtorit të Përgjithshëm të
Doganave lidhur me detyrimin e saj për përcjelljen e detyrimeve të akcizës në DPD për vijimin me
procedurat e fshirjes/shuarjes së detyrimeve. Edhe për këtë shkresë nga ana e DPT kësaj here
nëpërmjet Drejtorit të Përgjithshëm, znj. V....., është vënë në dijeni Sekretari i Përgjithshëm në
Ministrinë e Financave. Me shkresën nr.9187/2 datë 25.07.2017 Ministria e Financave ka mbajtur
qëndrimin e saj lidhur me rastin duke sqaruar të dy institucionet e varësisë të zbatojnë procedurat e
përcaktuara në UMF nr. 14 datë 03.05.2017 pjesa V, pika 4 e tij duke i cituar edhe në shkresë.
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave me shkresën nr.14634/4 datë 31.07.2017 drejtuar Sekretarit të
Përgjithshëm të Ministrisë së Financave, për dijeni Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve, ka
propozuar ndryshimin e Udhëzimit nr.14 datë 03.05.2017, për të fasilituar procedurën e fshirjes së
borxhit të akcizës nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (institucioni që sipas ligjit “Për akcizat”
ka detyrim për mbledhjen e borxhit të akcizës edhe pas datës 1 tetor 2012”). Megjithatë, në vijim
nga ana e DPT është dërguar edhe një shkresë e tretë për saktësimin e detyrimeve të akcizës të
dërguar më parë e cila mban nr. 17495/1 Prot. datë 30.08.2017. Ministria e Financave, dhe Ministri
i Financave si hartues i udhëzimit nuk rezulton të ketë marrë asnjë nismë për trajtimin e
problematikës së dalë, megjithëse është vënë në dijeni të “ngërçit” mes dy institucioneve lidhur me
interpretimet e kundërta sa i përket Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.14 datë 03.05.2017 lidhur
me Kreun V, pika 4 e tij.
Me shkresën nr.27162/2 datë 12.12.2017 të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve lëndë “Kthim
përgjigje” drejtuar Drejtorisë së Tatimpaguesve të Mëdhenj në përgjigje të shkresës nr. 12737 datë
21.11.2017 dhe nr. 27162/2 datë 04.12.2017 lidhur me detyrimet për akcizën e tatimpaguesit A.....
kërkohet; “ashtu si i keni hedhur në sistem në “Taksë Kombëtare” ashtu bëni dhe anullimin sipas
procedurave përkatëse”, firmosur nga zv.Drejtori i Përgjithshëm.
Me shkresën nr.2240 prot, datë 29.01.2018 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave njofton Drejtorinë
e Përgjithshme të Tatimeve dhe vë në dijeni Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë se në vijim të
frymës së bashkëpunimit të ofruar, raporton se pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave nuk
është paraqitur asnjë subjekt nga lista e dërguar për debitorët e akcizës për të paguar detyrimin në
mënyrë që të përmbushi kushtet për të përfituar nga falja/fshirja/shuarja e detyrimeve sipas Ligjit
nr.33/2017.
Në këto kushte heqja (fshirja) nga rregjistrat e borxhit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve,
e detyrimeve të akcizës për 49 tatimpagues nga 10 Drejtori Rajonale Tatimore me vlerë 12.3
miliardë lekë (këtu përfshihen detyrime, penalitete dhe kamatëvonesa), ku 90% të vlerës e zënë 3
subjekte A...., E.... dhe A...., është bërë në kundërshtim me kuadrin ligjor në fuqi. Duhet të
theksojmë se këto detyrime akcize i përkasin periudhave 2011-2014 të mbajtura në regjistra të
kontabilitetit jashtë sistemit informatik tatimor pasi sistemi i mëparshëm tatimor SIT nuk e kishte të
përfshirë deklarimin e akcizës ndërsa sistemi i ri C@ts ka filluar të funksionojë në muajin Janar
2015 pasi prej periudhës Tetor 2012 dhe në vijim kjo taksë administrohet prej DPD. Trajtuar më
hollësisht në faqet 174-186 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.
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6.1- Rekomandimi: Ministri i Financave dhe Ekonomisë, të nxjerrë përgjegjësitë konkrete për
veprimet dhe mosveprimet të tre institucioneve të përfshira në këtë transferim borxhi, MFE, DPD,
DPT, si dhe të marrë masat e nevojshme për kontabilizimin e borxhit të akcizës për 49
tatimpaguesit në shumën prej 12,3 miliardë lekë, e cila aktualisht mungon në regjistrin publik.
Menjëherë

D. MASA DISIPLINORE
I. Bazuar në gjetjet e evidentuara nga ana jonë në Raportin Përfundimtar të Auditimit,
i rekomandohet Kryeministrit të Shqipërisë, të bëjë vlerësimin dhe shqyrtimin e shkeljeve sipas
përgjegjësisë individuale dhe të nisë procedurat për dhënien e masës disiplinore për Titullarin e
Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, mbështetur në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.
II. Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve, mbështetur në nenin 59, të ligjit nr. 152/2013 “Për
nëpunësin civil” dhe VKM nr. 115, datë 05.03.2014 “Për përcaktimin e procedurës disiplinore dhe
të rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në komisionin disiplinor në shërbimin civil”,
i rekomandohet, të fillojë procedurat për shqyrtimin dhe dhënien e masave disiplinore për nëpunësit
e poshtëshënuar të cilët në Raportin Përfundimtar të Auditimit janë ngarkuar me përgjegjësi si më
poshtë:
 Z. Xh.C, me detyrë Zv.Drejtor i Përgjithshëm masën “Largim nga shërbimi civil”
 Zj. A.G, me detyrë Drejtor i DRTVSH masën “Largim nga shërbimi civil”
 Zj. V.T, me detyrë Drejtor i Burimeve Njerëzore masën “Pezullim nga e drejta e ngritjes në
detyrë, përfshirë rritjen në shkallën e pagës për një periudhë deri në dy vjet”
 Zj. I.K me detyrë Drejtor i Drejtorisë Ligjore dhe Teknike masën “Mbajtja deri në 1/3 e pagës
së plotë për një periudhë deri në gjashtë muaj”
 Zj. B.Sh me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Mbledhjes me Forcë masën nga “Vërejtje” deri në
Pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë rritjen në shkallën e pagës për një periudhë
deri në dy vjet”.
III. Për punonjësit e tjerë përgjegjës, sipas shkeljeve të evidentuara nga ana jonë në Raportin
Përfundimtar të Auditimit, i rekomandohet Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve, të bëjë vlerësimin
dhe shqyrtimin e shkeljeve sipas përgjegjësisë individuale dhe të nisë menjëherë procedurat për
dhënien e masave disiplinore nga “Vërejtje” deri në “Largim nga shërbimi civil”, mbështetur në
nenin 59, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” si dhe aktet nënligjore në zbatim të tij. Për
hartuesit, pranuesit dhe miratuesit e shkresës nr.27162/2 datë 12.12.2017 të Drejtorisë së
Përgjithshme të Tatimeve të shqyrtohen përgjegjësisë individuale dhe të nisë menjëherë procedurat
për dhënien e masave disiplinore nga “Vërejtje” deri në “Largim nga shërbimi civil”. Veç
përgjegjësive të evidentuara nga ana KLSH në raportin e auditimit, për të gjithë punonjësit
përgjegjës në thyerjet e skemës së rimbursimit të TVSH dhe mbledhjen e borxhit tatimor në
Drejtoritë Rajonale apo DPT të merren masat disiplinore nga “Vërejtje” deri në “Largim nga
shërbimi civil”.

E. NJOFTIMI I DEPARTAMENTIT TË ADMINISTRATËS PUBLIKE DHE
KOMISIONERIT TË MBIKËQYRJES TË SHËRBIMIT CIVIL
Për punonjësit të cilët janë rekomanduar masat disiplinore sa më sipër, pasi të zbatojë procedurat e
nevojshme ligjore dhe nënligjore për fillimin e ecurisë disiplinore dhe pas përfundimeve të afateve
ankimore, të ndërmarrë veprimet si më poshtë:
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a. Të njoftojë Departamentin e Administratës Publike, për regjistrimin e masës disiplinore në
Regjistrin Qendror të Personelit, në zbatim të neneve 7 dhe 17, të ligjit nr. 152/2013 ”Për
Nëpunësin Civil”, i ndryshuar.
b. Të njoftojë Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, për mbikëqyrjen e ligjshmërisë në
administrimin e shërbimit civil, në zbatim të nenit 11, të ligjit nr. 152/2013 ”Për Nëpunësin Civil”, i
ndryshuar

F. NJOFTIMI I NJËSISË SË TRANSPARENCËS DHE ANTIKORRUPSION
NË KRYEMINISTRI DHE DREJTORISË SË INSPEKTIMIT FINANCIAR
NË MINISTRINË E FINANCAVE DHE EKONOMISË
Nisur nga problematikat e konstatuara në auditimin e ushtruar në Drejtorinë e Përgjithshme të
Tatimeve për vitin 2017, Kontrolli i Lartë i Shtetit të dërgojë pranë Njësisë së Transparencës dhe
Antikorrupsionit në Kryeministri dhe Drejtorisë së Inspektimit Financiar pranë MFE, një kopje të
Raportit Përfundimtar të Auditimit, për të marrë në konsideratë dhe vlerësuar ekzistencën e
parregullsive, rasteve të mundshme korruptive, dhe mashtrimit financiar në veprimtarinë e
nëpunësve publikë lidhur me skemën e rimbursimit të TVSH-së, por jo vetëm.

G. NJOFTIMI I KUVENDIT TË
EKONOMISË DHE FINANCAVE

SHQIPËRISË,

KOMISIONIT

TË

Për problematikat e konstatuara nga auditimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve për vitin
2017, lidhur me efektet negative e konsiderueshme në financat publike, rrjedhojë e vendimeve të
gjykatës për largime të padrejta nga puna, rekrutimet e reja, plotësimi i vendeve vakante pa aplikuar
fillimisht kthimet në detyrë, si dhe problematikën e konstatuar për konçesionarin A.... SHA,
Kontrolli i Lartë i Shtetit, të dërgojë pranë Kuvendit të Shqipërisë dhe Komisionit të Ekonomisë dhe
Financave një informacion përmbledhës rreth këtyre problematikave.

H. TË TJERA
Departamenti Juridik dhe Kontrollit të Zbatimit të Standardeve dhe Etikës, në vlerësim të gjetjeve
dhe konkluzioneve të evidentuara nga grupi i auditimit në Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe
dokumentet e tjera të dosjes së auditimit, të iniciojë punën për evidentimin e shkeljeve që mund të
përmbajnë elemente të figurës së veprës penale për të përcjellë më pas kallëzim apo indicje penale
në organin e prokurorisë për Zv. Drejtorin e Përgjithshëm Z. Xh.C në lidhje me gjetjen nr. C.2.6.
Procesi i rregullshmërisë së zbatimit të amnistisë fiskale nuk është përfshirë në këtë auditim, dhe
do të përfshihet në auditimet që do të zhvillohen në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve për vitin
2019 ose në një auditim tematik në vijim.
Vonesa nga hartimi i Projekt Vendimit (data 21.09.2018) deri në Vendim, kanë ardhur për shkak të
kohës së marrë për shqyrtim nga hallkat përgjegjëse që garantojnë objektivitetin e auditimit por
dhe kohës së nevojshme për ballafaqimin e mendimeve ndryshe, midis grupit të auditimit dhe këtyre
hallkave. Për çdo vonesë është informuar Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit i cili vlerëson tejet
pozitivisht punën e grupit të auditimit, Drejtorit të Departamentit, Drejtorit të Përgjithshëm,
Drejtorisë së Kontrollit të Zbatimit të Standarteve si dhe hallkave të tjera përgjegjëse.
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Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim
ngarkohet Departamenti i Auditimit të Buxhetit të Shtetit.

Bujar LESKAJ

KRYETAR
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