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V E N D I M 

 

Nr.32, Datë 06.05.2020 

 

PËR 

AUDITIMIN E USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TATIMORE SHKODËR 

“MBI AUDITIMIN FINANCIAR DHE TË PËRPUTHSHMËRISË” 

për periudhën nga data 01.01.2018 deri më datën 31.12.2019. 

 

Nga auditimi financiar dhe i përputhshmërisë, në Drejtorinë Rajonale Tatimore, Shkodër në zbatim 

të Programit të Auditimit nr.55/1, datë 20.01.2020, ndryshuar me nr.55/2, datë 20.02.2020, miratuar 

nga Kryetari i KLSH, rezultuan devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret), të cilat 

nën gjykimin profesional të audituesit shtetëror të pavarur janë materiale por jo të përhapura. 

Pasi u njoha me Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe Projektvendimin e paraqitur nga Grupi i 

Auditimit të Departamentit të Auditimit të Buxhetit të Shtetit dhe shpjegimeve të dhëna nga subjekti 

i  audituar, si dhe vlerësimet mbi objektivitetin dhe cilësinë e auditimit nga Drejtori i Departamentit 

të mësipërm, Drejtori i Drejtorisësë Standardeve dhe Sigurimit të Cilësisë dhe Drejtori i 

Përgjithshëm, 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 auditimin financiar dhe të përputhshmërisë” 

të ushtruar në Drejtorinë Rajonale Tatimore Shkodër, sipas programit të auditimit nr.55/1, datë 

20.01.2020, ndryshuar me nr.55/2, datë 20.02.2020,për veprimtarinë nga data 01.01.2018 deri më 

datën 31.12.2019. 

 

II. Të miratoj opinionin dhe rekomandimet për përmirësimin e gjendjes dhe të kërkoj marrjen e 

masave sa vijon; 
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A. OPINIONI I AUDITIMIT 

 

I. Opinion mbi pasqyrat financiare 

Nga ana e grupit të auditimit është kryer auditimi në përputhje me kërkesat e manualit të auditimit 

financiar të KLSH si dhe standardet ndërkombëtare të auditimit financiar të zbatueshme për 

Institucionet Supreme të Auditimit. Ne besojmë se evidencat e auditimit që kemi marrë janë të 

mjaftueshme dhe të duhura për sigurimin e bazës për opinionin tonë, për pasqyrat financiare të 

DRTShkodër për vitin ushtrimor1 Janar 2019 deri më 31 Dhjetor 2019, duke arritur në përfundimin 

se anomalitë apo rastet e mos përputhshmërisë, individualisht ose së bashku, nuk janë materiale, të 

përhapura, në llogaritë vjetore të kësaj periudhe, por ndërkohë që theksojmë rezervën në lidhje me 

disa aspekte të cilat janë përmendur gjatë auditimit të pasqyrave finaciare të institucionit. 

Ne kemi përfunduar auditimin e pasqyrave financiare të Drejtorisë Rajonale Tatimore Shkodër, për 

vitin ushtrimor2019, vlerat e paraqitura në postet e bilancit dhe të pasqyrave financiare vjetore,“Në 

gjykimin e audituesit, pasi kemi marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit, 

mbështetur në standartet ISSAI 17001, pasqyrat financiare paraqesin në të gjitha aspektet 

materiale, në mënyrë të drejtë pozicionin financiar të Drejtorisë Rajonale tatimore Shkodër në 

datën 31 dhjetor 2019 në llogaritë vjetore”, duke justifikuar dhënin e një Opinioni të 

Pakualifikuar. Nisur nga disa çështje specifike të lidhura me raportimin financiar përgjithë 

periudhën nën auditim, të cilat janë materiale por jo thelbësore dhe jo të përhapuratë tërheqim 

vëmendjen për sa cilësohet si theksim cështje. 

Baza për theksim të cështjes. 

Mos arkëtimi i debitorëve të ndryshëm nga viti 2005 e në vazhdim. Në pasqyrat financiare llogaria 

“Debitorë të ndryshëm” në vlerën 18,167,500 lekë, përbëhen nga detyrime (cilësuar nga subjekti) pa 

shpresë arkëtimi në shumën prej 11,913,051 lekë nga viti 2008, të mbajtura jashtë sistemit 

informatik tatimor C@TS, me vlerën e debitorëve me shpresë arkëtimi prej 26,599 lekë, grande nga 

transferime të pa arkëtuara për detyrime nga institucione publike si dhe nga detyrimi i pa derdhur 

për furnizim pulle institucioneve të drejtësisë për përdorimin e taksës së pullës nga të tretë në 

shumën prej 6,227,850 lekë, për të cilat nuk u konstatua asnjë procedurë administrative nga ana e 

DRTShkodër në drejtim të institucioneve përgjegjëse deri në përfundim të periudhës së auditimit. 

Mos lëvrimi i mallrave të konfiskuara nga viti 2012 në DPRMShtetit. Mallra të konfiskuaragjendje 

në magazinë më 31.12.2019 janë në vlerën 282,737 lekë për ar në sasi 93.4 gram, argjend në sasi 

prej 303 gram dhe sermë në sasi prej 497 gram. Mallrat e konfiskuara nga viti 2012 nuk janë kaluar 

pranë DRShtetit në zbatim të  ligjit nr.9900, datë 10.04.2008 “Për rezervat materiale të shtetit”, neni 

2/pika 16 pasi mallrat nuk janë shoqëruar me fletë analiza për të demonstruar vërtetësinë që mallrat 

janë arë, argjend,sermë dhe përqindjen e tyre. DRT Shkodër nuk ka vepruar edhe pas konstatimit të 

lënë gjatë këtij auditimi. 

Përgjegjësitë e Drejtuesve të DRT Shkodër. 

Drejtimi i DRT, është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e saktë të pasqyrave financiare në 

përputhje me kërkesat e kuadrit ligjor në fuqi për raportimin financiar dhe të Udhëzimit të 

Ministrisë Financave dhe Ekonomisë nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit e të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së 

Përgjithshme”, si dhe kontrollin e brendshëm që ka rezultuar i nevojshëm për përgatitjen e 

pasqyrave financiare, për të shmangur gabimet apo mashtrimet. Stafi drejtues është gjithashtu 

                                                             
1Objektivi i audituesit është të formulojë një opinion mbi besueshmërinë e llogarive vjetore dhe llogarive bazuar në një 

vlerësim të përfundimeve të hartuara nga evidencat e marra të auditimit dhe të shprehë qartë opinionin nëpërmjet një 

raporti të shkruar që shpjegon bazat e opinionit. 
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përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e 

aplikuara. Personat përgjegjës për drejtimin janë përgjegjës për kontrollin e procesit të raportimit 

financiar. Stafi drejtues është përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me të 

gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi. 

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare. 

Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme nëse pasqyrat 

financiare në tërësi, nuk paraqesin anomali materiale, kështu si pasaktësi apo gabime që mund të 

kenë ekzistuar, si dhe për të konkluduar me një raport auditimi që përfshin një opinion. Siguria e 

arsyeshme është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i kryer në përputhje me 

standardet mundëson identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që mund të ekzistojë. Përveç 

standardeve ISSAI, audituesi i KLSH, gjithashtu aplikon edhe gjykimin dhe skepticizmin tonë 

profesional në punën audituese. Auditimi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me 

auditimin e pasqyrave financiare të periudhës aktuale dhe i përshkruajmë ato në raportet e auditimit, 

me përjashtim të rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon vënien në dispozicion të tyre për publikun ose 

në raste të rralla kur vetë ne vendosim që këto çështje nuk duhet të përfshihen në raport për shkak të 

pasojave negative që publikimi i tyre mund të sjellë në publikun e gjerë. 

 

II.Opinion mbi përputhshmërinë me bazën ligjore dhe rregullative në fuqi (ISSAI 40002) të  

veprimtarisë së DRT Shkodër (pa përfshirëpërputhshmërinë në mbledhjen e të ardhurave 

tatimore) 

Ne kemi audituar përputhshmërinë e subjektit sa i takon shkallës së zbatueshmërisë të rregullave, 

ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat 

është rënë dakord (kriteret e auditimit të përputhshmërisë). Auditimi ka përfshirë ekzaminimin, në 

bazë risku, të dokumenteve që vërtetojnë veprimtarinë operacionale të DRT-së, gjatë periudhave 

ushtrimore 01.01.2018 deri në 31.12.2019.  

Sipas mendimit tonë, gjatë auditimit të veprimtarisë së DRT Shkodër, u evidentuan devijime nga 

kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret), që nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur 

janë materiale dhe të përhapura efektet e të cilave justifikojnë dhënien e një Opinioni të 

Kundërt. Opinionin e dhënë e mbështesim në faktin se: u konstatuan devijime nga kuadri rregullator 

përsa i përket, problematikave në funksionimin e sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit, 

procedurave të rekrutimit për punonjësit në strukturë, që përfshin të gjitha nivelet menaxheriale dhe 

punonjësit me kontratë të përkohshme, procedurat e blerjeve me vlerë të vogël, procedurat e 

kryerjes së inventarizimit si dhe transaksioneve të  kryera për zbatimin e buxhetit të cilat nuk kanë 

qenë plotësisht në përputhje me kuadrin ligjor e financiar në fuqi.  

Baza për Opinionin e Kundërt. 

Aktet dhe dispozitat që rregullojnë funksionimin e institucionit (rregullorja dhe struktura e 

miratuar), nuk janë në koherencë midis tyre pasi, ndryshimet strukturore të DRT Shkodër nuk janë 

reflektuar me ndryshime të rregullores. Gjithashtu struktura aktuale e DRT-së, nuk i përgjigjet 

mbulimit të të gjitha funksioneve të parashikuara, duke krijuar konflikt interesi dhe mbivendosje 

detyrash. Nga ana e DRT Shkodër nuk janë përgatitur dhe nuk janë dorëzuar brenda afateve ligjore 

Pyetësorët e Vetëvlerësimit, Deklarata dhe Raporti për cilësinë e Sistemit të Kontrollit të 

Brendshëm për vitin 2018 dhe 2019. Procedurat e buxhetimit nuk kanë ndjekur gjurmën standarde 

të parashikuar në Udhëzimin nr.7, datë 28.02.2018 “Për procedurat standard të përgatitjes së 

programit buxhetor afatmesëm.Nuk kanë gjetur zbatim detyrimet e nenit 12, të Ligjit 

                                                             

2 ISSAI 4000– Udhërrëfyesi i Auditimit të Përputhshmërisë. 
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nr.10296/2010, i ndryshuar, mbi përgjegjësitë menaxheriale të nëpunësit zbatues për garantimin e 

gjurmës së auditimit, etj. 

Nga auditimi mbi procedurat e rekrutimit të punonjësve dhe kostot e personelit, u 

konstatuanparregullsi në 12 procedura rekrutimit, për punonjësit në strukturë, që përfshin të gjitha 

nivelet menaxheriale duke shkaktuar shpenzim në kushtet e paligjshmërisë në total në shumën 

12,244,690 lekë.Nga totali prej12,244,690 lekë, shuma 515,244 lekë, është konsideruar dëm në 

buxhetin e shtetit si pasojë e pagesës në 3 (tre) raste të punonjësve me pagë grupi jo në përputhje me 

nivelin e diplomës. Parregullsi në procedurat e planifikimit, rekrutimit dhe dokumentimit të punës 

për 54 punonjës me kontratë të përkohshme për të dy vitet, pagesa e të cilëve është konsideruar 

shpenzim në kushtet e paligjshmërisë në shumën 12,733,133 lekë. Parregullsi në respektimin e 

dispozitave ligjore për shpenzimet për udhëtime e dieta të cilat kanë rezultuar me, shpenzim në 

kushtet e paligjshmërisë në shumën 6,353,100 lekë nga ku vlefta prej 777,735 lekë konsiderohen 

dëm në buxhetin e shtetit. 

Nga auditimi i procedurave të prokurimit me vlera të vogla,rezultuan shpenzime në kushtet e 

paligjshmërisë, në total në shumën 1,195,437 lekë. Ndërkohë, lidhur me konsumin e karburantit 

rezultuan shkelje të disiplinës financiare me efekt negativ për buxhetin e shtetit në vitin 2018 në 

shumën 909,593 lekë dhe në vitin 2019 në shumën 1,782,834 lekë (për automjetet) dhe në shumën 

77,789 lekënë vitin 2018 dhe 40,160 lekë në vitin 2019 (për përdorimin e kartës GOLD). 

 

 

 

B. MASA ORGANIZATIVE 

 

 1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i veprimtarisë së Sektorit të Analizës dhe Kontabilitetit të të 

Ardhurave rezultoi se ky sektor megjithëse ka një sërë detyrash funksionale për periudhën objekt 

auditimi ka rezultuar me mungesa në organikë (e konkretisht të përgjegjësit të sektorit dhe të një 

specialisti) pra ka funksionuar pa drejtues dhe të një specialisti, pra dy mungesa në organikë, nga 4 

sipas organikës së miratuar gjë që ka ndikuar në përmbushjen të detyrave funksionale në kohë dhe 

në respektim të dispozitave ligjore. Nga auditimi i punës së këtij sektori u evidentuan mangësi në 

lidhje me ndjekjen e detyrimeve në rrugë administrative në drejtim të bashkive debitore referuar 

mungesë së shkresave drejtuar bashkive debitore në kohën e krijimit. Mos arkëtimi në kohë i 

detyrimeve tatimore ndikon edhe në  raportimet e kryera në DPT për realizimin e të ardhurave 

mujore, tre mujore dhe vjetore dhe si rrjedhojë në të ardhurat vjetore të realizuara nga taksa dhe 

tatime të derdhura në buxhetin e shtetit, veprime që bien ndesh me ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008 “ 

Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. (Trajtuar më hollësisht në faqen 

35-37 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

Rekomandimi 1. Titullari i Institucionit të marrë masat që deri në plotësimin e strukturës, të ndajë 

përgjegjësitë në punonjësit e tjerë me qëllim eliminimin e mangësive të konstatuara. 

Deri në fund të vitit 2020. 

 

2. Gjetje nga auditimi : Nga auditimi u konstatua gjendje e lartë e detyrimeve debitorëve, detyrime 

të  cilat kryesisht të krijuar nga viti 2008 e në vazhdim, të cila mbahen në DRT Shkodër jashtë 

sistemit informatik C@T (sistem informatik i të dhënave sipas tatimpaguesve) por që janë të 

regjistruara në kontabilitetin e DRTShkodër, referuar të dhënave nga pasqyrat financiare viti 2018 

dhe të vitit 2019, e konkretisht të llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm”, sipas burimeve të krijimit, 

kështu: 

Në pasqyrat financiare viti 2018, llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm”, është në vlerën 19,603,327 

lekë, (Aneksi nr.1) detyrime qësipas burimeve të krijimit  përbëhen nga: 
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a. Detyrime të pa arkëtuara ndër vite në shumën prej 11,913,051 lekë nga viti 2005, të mbajtura 

jashtë sistemit informatik tatimor C@TS, detyrime të përbëra për tatim mbi të ardhurat personale 

(për 1 subjekt), detyrim mbi tatim fitimin (për 1 subjekt),detyrime për TVSh(për 2 subjekte), 

detyrime për kontribute të sigurimeve shoqërore (për 145 subjekte).Theksojmë se detyrimet e 

mësipërme janë detyrime, gjoba dhe penalitete të cilat nuk janë arkëtuar deri tani pasi janë subjekte 

që rezultojnë pa nipt, të çregjistruar nga QKR. Gjithashtu theksojmë se për mungesë 

dokumentacioni në DRT Shkodër për këto subjekte nuk ka bërë të mundur hedhjen e këtyre 

detyrimeve në sistemin informatik C@TS të DPT. 

b. Detyrime në shumën prej 5,026 lekë (1% i pa derdhur), në favor të DRT Shkodër, si agjent 

tatimor e cila përfaqëson grande nga transferime të pa arkëtuara për detyrime nga institucione si 

Bashkia Shkodër dhe Fushë Arrës për 1% e në lidhje me arkëtimin pagesën e tatimi i thjeshtuar mbi 

biznesin e vogël. 

c. Detyrimi në shumën prej 7,685,250 lekë për pulla takse pranë të tretëve (gjendje në fund të vitit e 

papërdorur në gjykata, prokuroria, bashki të Qarkut të Shkodrës (zyra e gjendjes civile), në zbatim 

të kërkesave të ligjit nr.9975, datë 28.02.2008 “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar dhe të Udhëzimit 

të Ministrisë së Financave nr.26, datë 04.09.2008 “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar, të cilat  

përfitojnë si agjentë tatimorë,komisione në masën prej 5% (zyra e gjendjes civile) dhe gjyqësorit 

(nga pulla takse)  në masën 5% dhe 10% që duhet të derdhin detyrimin ndaj DRT në zbatim të 

Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe të Ministrisë së  Drejtësisë nr.33, datë 29.12.2014 “ Për 

përcaktimin e tarifës së shërbimit për veprime e shërbime të administratës gjyqësore e ministrisë së 

drejtësisë”, “Për shërbimin përmbarimor gjyqësor shtetëror”, prokurorisë dhe noterisë, pasi 

përfitojnë 10% komisione nga shërbimi që kryhet në gjykatë, prokurori. Detyrimi në vlerë në fund 

të vitit 2018 është në vlerë 7,685,250 lekë dhe i përket viteve 2017-2018  për 10 subjekte, detyrim i 

cili është me shpresë arkëtimi pasi arkëtohet në vijimësi nga përdorimi i pullave gjatë vitit 2019. 

Në fund të vitit 2019, detyrimeve debitorëve janë në shumën prej 18,167,500 lekë ( Aneksi 1/1), 

referuar të dhënave të llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm” sipas pasqyrave financiare viti 2019 

në DRT, e krahasuar me gjendjen në fund të vitit 2018 ka pësuar rënie në shumën prej 1,435,827 

lekë ose 7,3% dhe që ka ardhur si pasojë 

a. Shtesës së detyrimeve në shumën prej 26,599 lekë, të krijuara nga viti 2017-2019, të cilat janë 

grande nga transferime të pa arkëtuara për detyrime për 1% e TFTH mbi biznesin e vogël dhe që i 

përkasin 282 subjekte që i përkasin 5 bashkive (Bashkitë Shkodër, Koplik, Fushë Arrëz, Pukë dhe 

Vau Dejës). Të ardhurat nga tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël të arkëtuara nga 

DRT, i përket Bashkisë Shkodër në shumën prej 12,965 lekë, Bashkisë Koplik në shumën prej 5,384 

lekë, Bashkisë Fushë Arrëz në shumën prej 1,264 lekë, Bashkisë Pukë në shumën prej 552 lekë, 

Bashkisë Vau Dejës në shumën prej 6,434 lekë. Ky detyrim është e ardhur për DRTShkodër në 

cilësinë e agjentit tatimor në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 9975, datë 28.02.2008 “ Për taksat 

kombëtare”, i ndryshuar si dhe Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr.32, datë 31.12.2013 “ Për 

tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël”, e pa arkëtuar deri më 31.12.2019. 

b. Uljes së detyrimit për pulla takse, në shumën 6,227,850 për vitin 2017-2019 për 12 subjekte 

tatimpagues, e cila përfaqëson detyrimin e pa derdhur për furnizim pulle nga institucionet të 

drejtësisë Qarku Shkodër dhe të zyrave të gjendjes civile pranë bashkive për përdorimin e taksës së 

pullës nga të tretët për akte administrative dhe certifikata të gjendjes civile. Ky detyrim i përket 

pullave deklaruar të pa përdorura gjendje në fund të vitit 2019.  

Konstatohen mos veprime nga DRT Shkodër nëpërmjet Sektorit të Analizës dhe Kontabilitetit të të 

Ardhurave për mbledhjen dhe ndjekjen e detyrimeve, procedura administrative në drejtim të 

institucioneve përgjegjëse debitore në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 9928 datë 29.04.2004 “Për 

Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, i ndryshuar e cila sjell efekte negative në të ardhurat e DRT 

Shkodër. (Trajtuar më hollësisht në faqen 120-146 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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Rekomandimi 2.1Të meren masa urgjente nga DRTShkodër në bashkëpunim me strukturat 

përgjegjëse në DPT për trajtimin e gjendjes së lartë të debitorëve të cilat mbahen jashtë sistemit 

informatik ndër vite dhe të detyrimeve të tjera të rezultuara gjendje në pasqyrat financiare në fund të 

vitit 2019 duke kryer analizat dhe nxjerrë përgjegjësitë individuale për veprimet dhe mosveprimet 

në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 

Rekomandimi 2.2DRT Shkodër nëpërmjet strukturës së përkatëse (Sektorit të Analizës dhe të 

Kontabilitetit të Ardhurave), të ndërmarrë iniciativa e duhura administrative dhe ligjore në drejtim 

të arkëtimit të detyrimeve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore si dhe të ndjekë arkëtimin e detyrimit 

(për takë pulle e pa përdorur në fund të vitit 2018 dhe 2019) në shumën 6,161,250 lekë,që 

përfaqëson të ardhura të munguara në buxhetin e shtetit.  

Deri në muajin korrik të vitit 2020. 

  

3. Gjetje nga auditimi:  Në DRT Shkodër u konstatua mos lëvrim të mallrave të konfiskuara nga 

Drejtoria e Hetimit Tatimor në DRT Shkodër nga viti 2012 në Drejtorinë e Përgjithshme e 

Rezervave Materiale të Shtetit (DPRMSh), sipas dispozitave ligjore. Nga auditimi rezultoi se në 

DRT Shkodër gjenden mallra të konfiskuara nga viti 2012, dhe të  bëra hyrje pa fletë analize në 

magazinë më 31.12.2019 në vlerë prej 282,737,52 lekë të përbëra nga ar në sasi 93.4 gram, argjend 

në sasi prej 303 gram dhe sermë në sasi prej 497 gram. Këto mallra të konfiskuara nga viti 2012 nuk 

janë kaluar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit, në zbatim të 

kërkesave të ligjit nr. 9900, datë 10.04.2008 “Për rezervat materiale të shtetit”, neni 2/pika 16, pasi 

në DRTShkodër nuk janë kryer në kohë këtyre mallrave analizave duke dokumentuar nëpërmjet 

hartimit të fletëanalizës dhe demonstruar vërtetësinë që mallrat janë arë, argjend,sermë dhe 

përqindjen e tyre. Nga DRT Shkodër është kryer një korrespondencë në vitin 2018 por pa zgjidhje 

ndërmjet DPT dhe Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore e cila ka në misionin e saj kryerjen e 

analizat kimike dhe fizike të mineraleve. Në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 112/2016, datë 

03.11.2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime të ligjit nr.9920, datë 19.05.2008 “ Për procedurat 

tatimore në Republikën e Shqipërisë ” dhe akteve nënligjore si UMF nr.7, datë 10.01.2017“ Për disa 

shtesa në UMF nr.24, datë 02.09.2008 “Për procedurat tatimore në RShqipërisë ”, aktualisht nuk 

parashikohen nga viti 2017 e në vazhdim më sekuestrim të mallrave për veprime apo mosveprime të 

tatimpaguesve, agjentëve tatimor, etj, që bien në kundërshtim me dispozitat e ligjit nr. 9920, datë 

19.05.2008 i ndryshua dhe akteve nënligjore të tij pasi përbëjnë shkelje tatimore administrative dhe 

kategorizohen në dënime administrative. (Trajtuar më hollësisht në faqen nr.146-146 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 3. DRTShkodër të mara masa për lëvrimin e mallrave të sekuestruara në DPRMSH. 

Në rast se, gjatë dorëzimit konstatohet se mallrat nuk i përgjigjen cilësimeve të bëra në momnentin e 

konfiskimit, cështja të adresohet në organet kompetente në mënyrë që të nxiren përgjegjësitë 

administrative dhe ligjore ndaj personat përgjegjës sipas dispozitave ligjore në fuqi. 

Menjëherë. 

 

4.Gjetje nga auditimi: Për periudhën objekt auditimi grupi i auditimit ka konstatuar problematika 

në funksionimin e sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit si vijon: 

a.Aktet dhe dispozitat që rregullojnë funksionimin e institucionit (rregullorja dhe struktura e 

miratuar), nuk janë në koherencë midis tyre pasi, ndryshimet strukturore të DRT Shkodër nuk janë 

reflektuar me ndryshime të rregullores. Gjithashtu struktura aktuale e DRT-së, nuk i përgjigjet 

mbulimit të të gjitha funksioneve të parashikuara, duke krijuar konflikt interesi dhe mbivendosje 

detyrash. Psh, Drejtori i Funksioneve Mbështetëse që njëkohësisht është dhe NZ i institucionit ka 

rezultuar që të jetë pjesë e integruar e procedurave të prokurimit me vlera të vogla, që nga procesi i 

planifikimit të nevojave, prokurimi, marrja në dorëzim, kryerja e transaksionit financiar, 



7 
 
 

kontabilizimi i shpenzimeve dhe reflektimi i tyre në pasqyrat financiare të institucionit, veprim ky 

në kundërshtim me përcaktimet e pikës 3 (b), të nenit 22, të Ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar ku shprehimisht citohet: “Veprimtaritë e 

kontrollit përmbajnë, minimalisht: b) ndarjen e detyrave në fushën e dhënies së autorizimit në atë 

formë, në mënyrë që i njëjti punonjës të mos jetë përgjegjës në të njëjtën kohë për propozimin, 

miratimin, zbatimin, kontabilitetin dhe kontrollin”. 

b. Nga ana e DRT Shkodër nuk janë përgatitur dhe nuk janë dorëzuar brenda afateve ligjore 

Pyetësorët e Vetëvlerësimit, Deklarata dhe Raporti për cilësinë e Sistemit të Kontrollit të 

Brendshëm për vitin 2018 dhe 2019, veprim ky në kundërshtim me përcaktimet e nenit 18, të Ligjit 

nr.10296, datë 08. 07. 2010, i ndryshuar dhe pikat nr.4 dhe 6, të Udhëzimit të Ministrit të Financave 

nr.28, datë 15.12.2011. 

c. Procedurat e buxhetimit nuk kanë ndjekur gjurmën standarde të parashikuar në Udhëzimin nr.7, 

datë 28.02.2018 “Për procedurat standard të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm. Nuk kanë 

gjetur zbatim detyrimet e nenit 12, të Ligjit nr.10296/2010, i ndryshuar, mbi përgjegjësitë 

menaxheriale të nëpunësit zbatues për garantimin e gjurmës së auditimit. 

d. NA, NZ dhe drejtuesit e tjerë të strukturave të DRT-së Shkodër nuk zotërojnë informacion të 

mjaftueshëm për qëllimin dhe rëndësinë e menaxhimit financiar dhe kontrollin. (Trajtuar më 

hollësisht në faqen 198-209 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 4. Titullari i institucionit, të marrë masa për njohjen dhe implementimin e 

detyrimeve që rrjedhin nga zbatimi i Ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar 

dhe kontrollin” i ndryshuar, duke synuar vendosjen e procedurave dhe rregullave të qarta për 

parandalimin e fenomeneve negative, verifikimeve, autorizimeve, ndarjen e detyrave sipas 

funksioneve dhe roleve të çdo nëpunësi, zhvillimin e dedikuar profesional të punonjësve me qëllim 

efektivitetin e sistemeve te kontrollit. 

Menjëherë dhe në vijimësi. 
 

5. Gjetje nga auditimi:Nga auditimi u konstatuan parregullsi në procedurat e inventarizimit të 

pasurisë për vitet 2018 dhe 2019. Më konkretisht: 

a. Komisionet e inventarizimit në të dy vitet, para fillimit të inventarizimit nuk kanë mbajtur 

procesverbal me përgjegjësin material, veprim ky në kundërshtim me përcaktimet e pikës 83 të 

Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr.30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë 

e Sektorit Publik”i ndryshuar. 

b. Në përfundim të procesit të inventarizimit, komisioni i inventarizimit në vitin 2018, ka 

identifikuar si të papërdorshëm nga inventari ekonomik 4 artikuj në vlerë fillestare 6,737,839 lekë 

dhe në vitin 2019 ka identifikuar si të papërdorshëm nga inventari ekonomik 5 artikuj në vlerë 

fillestare 6,950,839 lekë. Komisioni i inventarizimit, në të dy vitet nuk ka mbajtur procesverbal, por 

rezultatet i ka pasqyruar vetëm në relacionin përmbledhës, i cili nuk është i miratuar nga titullari i 

institucionit duke vepruar në kundërshtim me përcaktimet në pikën 85 të Udhëzimit nr.30, datë 

27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, i ndryshuar. 

c. NA nuk ka ngritur komision për vlerësimin e aktiveve, të identifikuara si të papërdorshme nga 

komisioni i inventarizimit, as në vitin 2018 dhe as në vitin 2019, veprim ky në kundërshtim me 

përcaktimet e pikave 95 dhe 96 të Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 30, datë 27.12.2011 

“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar. (Trajtuar më hollësisht në 

faqen 148-160 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 5. NA dhe NZ të marrin masat, për realizimin dhe monitorimin e procesit të 

inventarizimit të pasurisë së institucionit në të gjitha fazat si dhe të garantojnë pasqyrimin e saktë të 

gjendjes së aktiveve të institucionit në pasqyrat financiare vjetore.  

Në vijimësi. 
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6. Gjetje nga auditimi: Në lidhje me përdorimin e automjeteve në pronësi të DRT dhe 

dokumentimin e lëvizjes së tyre, nga auditimi u konstatua se DRT Shkodër ka aktualisht në 

përdorim 11 automjete,të cilat nuk mbulohen me drejtues mjeti sipas strukturës së miratuar. Në këto 

kushte automjetet janë përdorur nga punonjës të ndryshëm të DRT, por në asnjë rast nuk ka 

autorizim të përdorimit për automjetet të DRT-së ku të përcaktohet drejtuesi i mjetit, targa e mjetit, 

destinacioni, periudha e lëvizjes, veprime që bien ndesh me përcaktimet e pikës 35, të Udhëzimit të 

Ministrisë së Financave nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

Publik”, i ndryshuar.Në fletë udhëtimet e dorëzuara nuk janë evidentuar saktësisht iteneraret që do 

të përshkruajnë mjetet, si për lëvizjet e brendshme ashtu dhe të jashtme; kilometrat e përshkruara 

prej lëvizjeve të brendshme arrijnë dy/tre herë më shumë se kilometrat e përshkruara nga lëvizjet e 

jashtme dhe fletët e udhëtimit rezultojnë të panënshkruara nga punonjësit e administratës për 

lëvizjet e brendshme, veprim që bien ndesh me përcaktimet e pikës 36, të Udhëzimit të Ministrisë së 

Financave nr.30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit Publik”, i 

ndryshuar.Për të njëjtin mjet dhe itinerar sasia e karburantit të konsumuar rezulton e ndryshme në 

ditë të ndryshme si për lëvizjet e brendshme ashtu dhe të jashtme. 

Për periudhën e audituar nuk rezulton asnjë planifikim mbi sasinë e karburantit që do të përdoret 

nga institucioni për cdo mjet transporti sipas normativave të konsumit.Nuk ka proces-verbal testimi 

mjeti për përcaktimin e normës së konsumit të karburantit për 100 km. Institucioni përdor normat e 

konsumit të vitit 2015 të përcaktuara nga Drejtoria e Administrimit të DPT-së.Nuk ka asnjë urdhër 

të brendshëm për disiplinimin e shpenzimeve të transportit, për administrimin dhe përdorimin e 

karburantit.Nuk ka kontrolle të shpenzimeve të fondit për karburant që të verifikojnë nëse fondet 

publike shpenzohen me ligjshmëri, sipas qëllimit dhe afateve të përcaktuara, në përputhje me 

detyrimet e marra përsipër, veprime këto që bien ndesh me përcaktimet e neneve 11,12,16 të Ligjit 

nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar. (Trajtuar më 

hollësisht në faqen 176-197 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 6.1 Titullari i institucionit çdo fillim viti, të ngrejë një komision për testimin e 

konsumit të karburantit nga mjetet e transportit i cili të dokumentohet në një raport, duke përshkruar 

në rrugë konkrete normativën e konsumit të karburantit për çdo kategori mjet udhëtimi.  

Rekomandimi 6.2 Strukturat drejtuese të cilat janë përgjegjëse për përdorimin e mjeteve të 

transportit dhe rrjedhimisht edhe të argumentimit të përdorimit të karburantit të hartojnë fletë 

udhëtimet duke evidentuar destinacionet përfundimtare të udhëtimit në rrethet përkatëse, mbështetur 

në specifikat e tyre për inspektim (pra destinacione larg qendrave urbane), me synim shmangien e 

interpretimeve jo të bazuara në dokumente dhe jo korrekte me aktet ligjore në fuqi.  

Menjëherë dhe në vijimësi. 
 

 

C.  MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se në 3 (tre) raste punonjësit janë paguar me pagë 

grupi jo në përputhje me nivelin e diplomës duke shkaktuar dëm në buxhetin e shtetit në total në 

shumën 515,244 lekë, nga të cilat: 203,639 lekë në vitet 2016-2017, 181,573 lekë në vitin 2018, 

122,997 lekë në vitin 2019, dhe 8,035 lekë në vitin 2020. Më konkretisht: 

a.Në 2 (dy) raste punonjësit janë paguar me pagë grupi, jo në përputhje me nivelin e diplomës, 

duke shkaktuar dëm në Buxhetin e Shtetit në shumën totale 190,972 lekë.  

-z.XXXXX, është paguar me pagën e grupit 14,000 lekë, pagë që i korrespondon nivelit të diplomës 

Master Shkencor dhe jo me pagën e grupit 10,000 lekë që i korrespondon nivelit të diplomës 

Bachelor që ai zotëron, pra z.XXXXX është paguar më tepër në shumën 132,245 lekë. Shuma 

132,245 lekë (50,028 lekë në vitin 2017, 54,576 lekë në vitin 2018 dhe 27,641 lekë në vitin 2019) e 

përfituar nga z.XXXXX si diferencë midis pagës së grupit, në kundërshtim me përcaktimet e VKM-
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së nr.187, datë 08.03.2017, lidhja 2, ku përcaktohet vlera e pagës së grupit për grupet e diplomave të 

arsimit universitar, konsiderohet dëm në Buxhetin e Shtetit dhe si e tillë duhet të rikthehet. 

-z.XXXXX, është paguar me pagën e grupit 14,000 lekë, pagë që i korrespondon nivelit të diplomës 

Master Shkencor dhe jo me pagën e grupit 10,000 lekë që i korrespondon nivelit të diplomës 

Bachelor që ai zotëron, pra z. XXXXX është paguar më tepër në shumën 58,727 lekë. Shuma 

58,727 lekë (24,608 lekë në vitin 2017 dhe 34,119 lekë në vitin 2018) e përfituar nga z.XXXXX si 

diferencë midis pagës së grupit në kundërshtim me përcaktimet e VKM-së nr.187, datë 08.03.2017, 

lidhja 2, ku përcaktohet vlera e pagës së grupit për grupet e diplomave të arsimit universitar, 

konsiderohet dëm në buxhetin e shtetit dhe si e tillë duhet të rikthehet. 

b. Në 1 (një) rast punonjësi z.XXXXXX është paguar me pagë grupi 10,000 lekë, ndërkohë që 

rezulton i pa pajisur me diplomë duke shkaktuar dëm në Buxhetin e Shtetit në shumën totale 

324,272 lekë, për periudhën 02.08.2016-31.01.2020. Shuma 324,272 lekë, (36,866 lekë në vitin 

2016,  91,137 lekë në vitin 2017, 92,878 lekë në vitin 2018, 95,356 lekë në vitin 2019 dhe 8,035 

lekë në vitin 2020) e përfituar nga z.XXXX në kundërshtim me përcaktimet e VKM-së nr.187, datë 

08.03.2017, konsiderohet dëm në buxhetin e shtetit dhe si e tillë duhet të rikthehet.(Trajtuar më 

hollësisht në faqen62-65;73-75 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 1.1 DRT Shkodër të ndjekë të gjitha rrugët administrative dhe ligjore për të 

mundësuar arkëtimin në buxhetin e shtetit të shumës 515,244 lekë, sa përfituar padrejtësisht nga 

z.XXXXX në shumën 132,245 lekë; z.XXXX në shumën 58,727 lekë dhe z.XXXX në shumën 

totale 324,272 lekë, në kundërshtim me përcaktimet e VKM-së nr.187, datë 08.03.2017, “Për 

miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit 

dhe nëpunësve të kabineteve, në kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, ...”. 

 

Rekomandimi 1.2Lidhur me këtë problematikë, KLSH ti drejtrohet Titullarit të DPT, duke i 

kërkuar të organizohet një auditim i thelluar në të gjitha strukturat dhe në përfundim të përcaktohen 

edhe përgjegjësitë konkrete midis titullarëve të degëve dhe DPT për këto paligjshmëri 

Menjëherë. 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i shpenzimeve për udhëtime e dieta në vlerën 6,353,100 

lekë,u konstatuan parregullsi në respektimin e dispozitave ligjore në shumën 777,735 lekë, 

konsideruar dëm në buxhetin e shtetit. Më konkretisht: 

a.27 punonjës në 34 shërbime të kryera janë paguar për shpenzime udhëtimi (fjetje në hotel) mbi 

bazën e dokumentacionit financiar të parregullt (fatura tatimore për fjetje në hotel të pa vulosura nga 

shitësi i shërbimit, të panënshkruara nga punonjësi dhe shitësi i shërbimit) duke shkaktuar dëm në 

buxhetin e shtetit në shumën 654,500 lekë, (prej të cilave 589,000 lekë  në  vitin 2018 dhe 65,500 

lekë  në  vitin 2019), veprime këto në kundërshtim me përcaktimet e nenit 4 të Ligjit nr.10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar si dhe pikës 36 të  Udhëzimit 

nr.30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar. 

b. Gjatë vitit 2019, 10 punonjës në 3 shërbime të kryera kanë tejkaluar me nga 1 ditë secili 

qëndrimin me shërbim jashtë vendit të punës (vërtetuar kjo me faturë tatimore fjetje në hotel një ditë 

më shumë sesa është urdhëruar në urdhrin e punës). Këto ditë duhet të rezultonin mungesë në 

listëprezencë dhe listëpagesë por, ndërkohë punonjësit rezultojnë të jenë paguar me ditë të plota 

pune nga sektori i financës, duke shkaktuar dëm në buxhetin e shtetit, në  vitin 2019, në shumën 

123,235 lekë. (Trajtuar më hollësisht në faqen 84-120 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 2. DRT Shkodër të ndjekë të gjitha rrugët administrative dhe ligjore për të 

mundësuar arkëtimin në buxhetin e shtetit të shumës 777,735 lekë, përfituar padrejtësisht nga 29 

punonjës të  DHT (sipas tabelës nr.26), në kundërshtim me përcaktimet e Ligjit nr.10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, VKM-së nr.997, datë 

10.12.2010 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës, 
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brenda vendit”, i ndryshuar, si dhe Udhëzimit nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve 

në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar. 

Menjëherë. 

 

3. Gjetje nga auditimi: U konstatuan parregullsi në procedurat për vlerësimin e aktiveve të 

evidentuara si të papërdorshme nga komisioni i inventarizimit të vitit 2017 dhe të 

asgjësuara/tjetërsuara në vitin 2018 të cilat kanë sjellë 151,229 lekë të ardhura të munguara, për 

buxhetin e institucionit. Më konkretisht: 

Komisioni i vlerësimit të aktiveve nuk ka kryer vlerësimin për aktivet e identifikuara si të 

papërdorshme nga komisioni i inventarizimit, si dhe nuk ka hartuar procesverbal vlerësimi, por ka 

hartuar vetëm një relacion përmbledhës, në të cilin evidentohen për nxjerrje jashtë përdorimit: 

Inventar ekonomik nga llog.218 për 90 artikuj në vlerë fillestare 13,572,907 lekë, amortizimi i 

akumuluar 13,227,188 lekë dhe vlerë të mbetur 345,719 lekë dhe Instalime teknike, makineri e 

pajisje” nga llog.214 gjithsej 4 artikuj në vlerë fillestare 739,060 lekë, amortizimi i akumuluar 

661,533 lekë dhe vlerë të mbetur 77,527 lekë, veprim ky në kundërshtim me përcaktimet e pikave 

95,104 dhe 105 të Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr.30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e 

Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”i ndryshuar. 

Komisioni i asgjësimit/tjetërsimit të aktiveve i kryesuar nga përfaqësues të DPT-së, nga 94 artikuj të 

evidentuar për nxjerrje jashtë përdorimit ka asgjësuar vetëm 40 artikuj me vlerë fillestare 1,398,903 

lekë dhe vlerë të mbetur 272,017 lekë dhe nuk ka kryer asgjësimin e 54 artikujve me vlerë fillestare 

12,913,064 lekë dhe vlerë të mbetur 151,229 lekë, që janë objekt i VKM-së nr. 957 datë 19.12.2018 

“Për mbetjet nga pajisjet elektrike dhe elektronike”, por në relacion shprehet se procedurat e 

mëtejshme sipas legjislacionit do të ndiqen nga Drejtoria e Funksioneve Mbështetëse. 

Për 54 artikujt të cilët komisioni nuk i asgjësoi, Drejtoria e Funksioneve Mbështetëse nuk ka 

zhvilluar procedurë ankandi, por ia ka dhënë për riciklim Shoqërisë “XXXX” sh.p.k Katund i Ri 

Durrës, në kundërshtim me përcaktimet e pikës 109 të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, 

datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar. Moskryerja e 

procedurave të ankandit në vlerën e mbetur 151,229 lekë përbën të ardhur të munguar, të pa 

arkëtueshme për buxhetin e institucionit.  

Zyra e Financës ka kryer veprimin kontabël duke pakësuar aktivin e pasqyrave financiare në vlerë 

totale për 14,311,967 lekë përkatësisht llogarinë 218 “Inventar ekonomik” me vlerë fillestare 

13,572,907 lekë dhe llogarinë 214 “Instalime teknike, makineri e pajisje” gjithsej me vlerë fillestare 

739,060 lekë referuar vetëm fletë daljes së magazinës, pa bërë kontrollin dhe verifikimin e 

dokumentacionit autorizues dhe vërtetues, veprim ky në kundërshtim me përcaktimet e pikave 35 

dhe 36 të Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr.30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve 

në Njësitë e Sektorit Publik” i ndryshuar. (Trajtuar më hollësisht në faqen 148-160 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 3.1. Titullari i institucionit të analizojë situatën dhe të nxjerrë përgjegjësitë për 

moszbatimin e procedurës së ankandit për aktivet të vlerësuara për nxjerrje jashtë përdorimit, 

moszbatimi i së cilës ka sjellë të ardhura të munguara, të paarkëtueshme për buxhetin e institucionit 

të vitit 2018, në shumën 151,229 lekë.  

Menjëherë. 

 

 

 

 

D. MASA PËR ELIMINIMIN E PALIGJSHMËRIVE NË ADMINISTRIMIN E FONDEVE 

PUBLIKE DHE MENAXHIMIN ME EKONOMICITET, EFICENCË DHE EFEKTIVITET 

TË FONDEVE PUBLIKE. 
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1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatuan strukture e paplotësuar e DRT Shkodër në masën 

28% ose 36 vende të lira pune në fund të vitit 2018 dhe 15% ose 19 vende të lira pune në fund të  

vitit 2019. Ndërkohë konstatuam parregullsi në 12 procedura rekrutimit, që përfshin të gjitha nivelet 

menaxheriale duke shkaktuar shpenzim në kushtet e paligjshmërisë në total në shumën 12,244,690 

lekë, nga të cilat 2,795,401 lekë për vitet 2016-2017; 5,059,718 lekë për vitin 2018, 4,331,398 lekë 

për vitin 2019 dhe 58,173 lekë në vitin 2020.  

Në 1 (një) rast procedura e emërimit të nivelit të lartë menaxherial nga Ministri i Financave,  për 

z.XXXXX (i cili zotëron diplomë të nivelitBachelor), në pozicionin e Drejtorit të Drejtorisë së 

Hetimit Tatimor në DRTRV, ka rezultuar, në kundërshtim me përcaktimet e VKM nr.187, datë 

08.03.2017, “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, 

zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në kryeministri, aparatet e ministrive të linjës.....” 

lidhja 6/8, ku si kriter minimal i diplomës së shkollës së lartë, për efekt pranimi në pozicionin e 

Drejtorit të Drejtorisë në DRT, është 1, që do të thotë kandidati duhet të zotërojë diplomë të nivelit të 

dytë dhe paga e paguar për të, për periudhën 05.02.2018-12.11.2018, në shumën 995,564 lekë 

konsiderohet shpenzim në kushtet e paligjshmërisë. 

Në 3 (tre) raste procedurat e rekrutimit të nivelit të mesëm menaxherial kanë rezultuar me diplomë 

të nivelit Bachelor, në kundërshtim me përcaktimet VKM-së nr.187, datë 08.03.2017, “Për miratimin 

e strukturës dhe të niveleve të pagave tënëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe 

nëpunësve të kabineteve, në kryeministri, aparatet eministrive të linjës,...”, lidhja 6/8, ku si kriter 

minimal i diplomës së shkollës së lartë për efekt pranimi në pozicionin e përgjegjësit të sektorit në 

DRT, është 1 ose 2, që do të thotë kandidati duhet të zotërojë diplomë të nivelit të dytë, ose diplomë 

master profesional si dhe përcaktimet e rregullores “Për përcaktimin e procedurave të rekrutimit, 

emërimit, vlerësimit dhe marrjen e masave disiplinore për punonjësit e strukturave të hetimit 

tatimor”, miratuar me Urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve nr.65, datë 04.10.2017, 

ndryshuar me Urdhrin nr.65/1, datë 02.02.2018 të Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve dhepaga e 

paguar për punonjësit (XXXXXXXX), nga momenti i emërimit, në shumën 3,753,681 lekë 

konsiderohet shpenzim në kushtet e paligjshmërisë nga të cilat: 1,904,675 në vitin 2017; 

1,440,189 lekë në vitin 2018 dhe 408, 817 lekë në vitin 2019. 

Në 1 (një) rast procedura e rekrutimit të nivelit të ulët menaxherial ka rezultuar pa diplomë, në 

kundërshtim me përcaktimet e VKM nr.187, datë 08.03.2017 “Për miratimin e strukturës dhe të 

niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, 

në kryeministri, aparatet eministrive të linjës,...” dhe e gjithë pagesa e bërë për periudhën 

02.08.2016- 31.01.2020, në shumën 2,336,875 lekë konsiderohet shpenzim në kushtet e 

paligjshmërisë pasi punonjësi është emëruar në detyrë i padiplomuar, nga të cilat: 224,108 lekë 

paguar në vitin 2016;666,618 lekë paguar në vitin 2017; 690,964 lekë paguar në vitin 2018; 697,012 

lekë paguar në vitin 2019 dhe 58,173 lekë paguar në vitin 2020. 

Në 2 (dy) raste procedurat e rekrutimit të nivelit të ulët menaxherial kanë rezultuar jo në përputhje 

me kriterin e diplomës dhe kriterin e vjetërsisë në punë përcaktuar në Rregulloren “Për përcaktimin 

e procedurave të rekrutimit, emërimit, vlerësimit dhe marrjen e masave disiplinore për punonjësit e 

strukturave të hetimit tatimor”, miratuar me Urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve nr.65, 

datë 04.10.2017, ndryshuar me Urdhrin nr.65/1, datë 02.02.2018, pasi z.XXXX, në momentin e 

rekrutimit në punë ka qenë i pajisur me diplomë të nivelit Bachelor, me vjetërsi në punë 6 muaj dhe 

z. XXXXX rezulton i diplomuar në nivelin Bachelor, me 0 vite vjetërsi në punë.Paga e paguar në 

total për punonjësit (XXXXXX) në shumën 1,539,091 lekë konsiderohet shpenzim në kushtet e 

paligjshmërisë, nga të cilat: 287,227 lekë në vitin 2018 dhe 1,251,864 lekë në vitin 2019. 

Në 2 (dy) raste procedurat e rekrutimit të nivelit të ulët menaxherial kanë rezultuar jo në përputhje 

me kriterin e diplomës përcaktuar në rregulloren e sipërcituar. Paga e paguar në total për të dy 

punonjësit (XXXXXXX) në 510,554 lekë nga të cilat: 142,000 lekë në vitin 2018 dhe 368,554lekë 

në vitin 2019, konsiderohet shpenzim në kushtet e paligjshmërisë. 
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Në 3 (tre) raste procedurat e rekrutimit të nivelit të ulët menaxherial kanë  rezultuar jo në përputhje 

me kriterin e vjetërsisë në punë, përcaktuar në rregulloren e sipërcituar, pasi znj. XXXXX në 

momentin e rekrutimit rezulton me 10 muaj vjetërsi në punë, z.XXXXX me vetëm 4 muaj vjetërsi. Dhe 

z.XXXX pa  vjetërsi. Paga e paguar në total për të tre punonjësit (XXXXXXXXXXXXX) në shumën 

3,108,925 lekë nga të cilat: 1,503,774 lekë në vitin 2018 dhe 1,605,151 lekë në vitin 2019, 

konsiderohet shpenzim në kushtet e paligjshmërisë.(Trajtuar më hollësisht në faqen 55-73 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 1.1:Drejtoria e Funksioneve Mbështetëse të kalojë në një proces shqyrtimi tërësor, 

gjithë databazën e të punësuarve të DRT-së, për të vlerësuar saktësinë dhe rregullshmërinë e trajtimit 

financiar të çdo punonjësi si dhe përllogaritjes së komponentëve që përbëjnë pagën, të tilla si: 

nivelin e diplomës, shtesa për efekt pozicioni, vjetërsinë në punë etj, me qëllim menaxhimin me 

eficencë, efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve publike. 

Rekomandimi 1.2.Drejtoria e Funksioneve Mbështetëse të  plotësojë  dosjet personale të  

punonjësve me kontratë me kopje të diplomës dhe librezës së punës, për efekt të llogaritjes së 

elementëve të  pagës, pasi për punonjësit me Status të Nëpunësit Civil të dhënat personale janë të 

administruara në  sistemin HRMIS.  

Rekomandimi 1.3. DRT Shkodër në bashkëpunim me DPT të fillojnë procedurat ligjore për 

largimin nga detyra të z. Olti Corri, i emëruar në detyrë ndonëse rezulton i padiplomuar. 

Rekomandimi 1.4. DRT në bashkëpunim me DPT të kryejnë një analizë të kujdesshme në lidhje me 

nevojat për kapacitete njerëzore dhe profesionale. 

Menjëherë dhe në vijimësi. 

 

2. Gjetje nga auditimi: Për punonjësit me kontratë të përkohshme janë paguar në total për të dy 

vitet 12,733,133 lekë, prej të cilave, 7,074,945 lekë në vitin 2018 dhe 5,658,188 lekë në vitin 2019, 

pagesë e cila konsiderohet shpenzim në kushtet e paligjshmërisë, pasi në procedurat e planifikimit, 

emërimit, evidentimit dhe matjes së punës së punonjësve me kontratë të përkohshme janë konstatuar 

parregullsi, si vijon: 

Nevojat për staf ndihmës nuk kanë kaluar fazën e planifikimit. Drejtoria Rajonale Tatimore nuk ka 

argumentuar dhe nuk ka mbështetur me evidencë kërkesën për staf ndihmës, si në numër ashtu edhe 

në pozicionet e punës ku do të punësohen. 

DPT ka kryer emërimet në punë  për vitin 2018 bazuar vetëm në  lista emërore, njëra prej të  cilave 

është  dërguar me email nga DRT ditën e hartimit të  Vendimit të  Drejtorit të  PT për emërimin në 

punë të  21 punonjësve të  shërbimit, për një periudhë 1 mujore, ndërkohë  që  për vitin 2019 janë  

emëruar në punë 23 punonjës me kontratë  të  përkohshme pa pasur asnjë  lloj planifikimi dhe 

evidence mbështetëse. Nuk ka evidentim dhe dokumentim të punës së realizuar nga këta 

punonjës.(Trajtuar më hollësisht në faqen 78-82 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 2. Drejtoria e Funksioneve Mbështetëse të marrë masa për planifikim real dhe të 

mirë studiuar të nevojave për staf ndihmës me qëllim, eliminimin e praktikave të rekrutimit të 

punonjësve me kontratë të përkohshme pa justifikuar nevojat për këtë kategori hartimin e kërkesave 

të argumentuara dhe të mbështetura me evidencë të mjaftueshme; hartimin e përshkrimeve të punës 

për çdo pozicion pune që do të mbulohet nga punonjësit me kontratë të përkohshme, me qëllim 

menaxhimin me eficencë, efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve publike. 

Menjëherë dhe në vijimësi. 
 

3. Gjetje nga auditimi: Parregullsi në respektimin e dispozitave ligjore për shpenzimet për 

udhëtime e dieta të cilat kanë rezultuar me shpenzim në kushtet e paligjshmërisë në shumën 
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6,353,100 lekë, nga të cilat 4,294,600 lekë në vitin 2018 dhe 2,058,500 lekë në vitin 2019. Më 

konkretisht: 

a. Në  asnjë  rast “Shpenzimet e udhëtimit” (për strukturën e Hetimit  Tatimor për Rajonin e 

Veriut), nuk janë  autorizuar nga Drejtori i Përgjithshëm i DPT ose nga Drejtori i DRT Shkodër, 

kompetencë kjo e deleguar nga Ministri i Financave me Autorizimin nr.7448/1, datë 25.05.2018, për 

vitin 2018 dhe me Autorizimin nr.6159/1, datë 11.04.2019, për vitin 2019, duke vepruar në 

kundërshtim me përcaktimet e Kreut V, pika 2, germa a), paragrafi (i), të VKM nr.997, datë 

10.12.2010 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës, 

brenda vendit”, i ndryshuar. 

b.Në 130 raste ose në 95% të rasteve, janë kryer shpenzime për udhëtim e dieta, në kushtet e 

paligjshmërisë në shumën 6,353,100 lekë nga të cilat, 4,294,600 lekë në vitin 2018 dhe 2,058,500 

lekë në vitin 2019, të pambështetur me dokumentacion vërtetues për kryerjen e detyrës, veprim ky 

në kundërshtim me: Përcaktimet e Udhëzimit nr.22225, datë 16.07.2015, të ish Drejtorit të 

Përgjithshëm të Tatimeve; Përcaktimet e pikës 5.24 “Dokumentacioni administrativ”, të Manualit të 

Drejtorisë së Hetimit Tatimor, miratuar me Urdhrin nr.93/1, datë 05.07.2019 të Drejtorit të 

Përgjithshëm të DPT-së. 

c.Në 22 raste, ose në 16% të rasteve janë konstatuar parregullsi në hartimin e urdhrave të punës të 

nxjerrë nga Drejtori i Hetimit Tatimor në DPT. Më konkretisht, në urdhër nuk përcaktohet territori 

ku do të kryhet shërbimi, por në mënyrë të përgjithshme citohet sipas rastit: në territorin e DHT 

Rajoni Jugor; Qëndro, Verior, në territorin e Shqipërisë…, veprim ky në kundërshtim me 

përcaktimet e pikës 5.24 “Dokumentacioni administrativ”, të Manualit të Drejtorisë së Hetimit 

Tatimor, miratuar me Urdhrin nr.93/1, datë 05.07.2019 të Drejtorit të Përgjithshëm të DPT-së. 

(Trajtuar më hollësisht në faqen 84-120 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 3.1. DRT Shkodër të forcojë kontrollin e  brendshëm në  drejtim të garantimit të 

gjurmës së auditimit për shpenzimet e udhëtimit, me qëllim eliminimin e efekteve negative të 

konstatuara në administrimin e fondeve publike. 

Rekomandimi 3.2. DHTRV të përmirësojë punën në drejtim të saktësimit në urdhrat e punës të 

destinacionit të inspektimit, detyrim ky që  rrjedh nga zbatimi i Manualit të Drejtorisë së Hetimit 

Tatimor, miratuar me Urdhrin nr.93/1, datë 05.07.2019 të Drejtorit të Përgjithshëm të DPT-së. Ky 

përcaktim ka impakt të drejtpërdrejtë në përllogaritjen e shpenzimeve të udhëtimit dhe normativave 

të harxhimit të karburantit. 

Menjëherë dhe në vijimësi. 

 

4. Gjetje nga auditimi:Nga auditimi u konstatua përdorimi i karburantit në kushtet jo korrekte të 

zbatimit të kuadrit ligjor të cilat kanë shkaktuar efekte negative në buxhetin e shtetit.  

Sasia e karburantit të përdorur për automjetet në dispozicion të DHT, sipas sistemit të kartave 

elektronike ka rezultuar për vitin 2018,10,421.49 litra, nga e cila 5,168.14 litra në shumën 909,593 lekë 

është e pajustifikuar me fletë udhëtimi dhe për vitin 2019ka rezultuar 13,482.34 litra, nga e cila 

10,233.34 litra  nëshumën 1,782,834 lekë është e pajustifikuar me fletë udhëtimi. 

Në lidhje me dokumentimin e harxhimit të karburantit nga mjetet në dispozicion të DHT-së për 

periudhën objekt auditimi është konstatuar se: për muajt shkurt, prill, maj, qershor, korrik, gusht, 

shtator të vitit 2018, nuk janë plotësuar fletë udhëtimet që të vërtetojnë lëvizjen e mjeteve e për 

rrjedhojë sasinë e karburantit të harxhuar. Fletë e udhëtimit që i përkasin muajve të tjerë në të 

shumtën e rasteve nuk janë nënshkruar për çdo lëvizje, por me një ose dy nënshkrime të 

përgjithshme, nga një punonjës si drejtues mjeti. Për vitin 2019 prej DHT-së janë dorëzuar fletë 

udhëtime vetëm për muajin janar duke justifikuar vetëm sasinë prej 449 litra karburant nga 669 litra 

që rezulton të jetë tërhequr nga programi i kartave elektronike. Nga rakordimi i sasisë së karburantit 

të përdorur në programin e kartave elektronike me fletë udhëtimet e dorëzuara për mjetet e 

transportit në dispozicion të DHT-së konstatohet se për periudhën e audituar sasia totale prej 
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15,401.48 litra karburant (naftë) në shumën 2,692,427 lekë është e pajustifikuar me fletë udhëtime”, 

veprim ky në kundërshtim me përcaktimet në nenet 9, 11, 12, 16 të Ligjit nr.10296, datë 8.7.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar si dhe pikës 36, të UMF nr. 30, datë 

27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, konsiderohet efekt financiar 

negativ në Buxhetin e Shtetit. 

DRT ka përdorur dhe dokumentuar për nevoja të institucionit 669.5 litra karburant në vlerën 117,949 

lekë nga karta Gold (Gjeneratori), kartë e cila ka destinacion përdorimi vetëm për gjeneratorin. Në asnjë 

rast gjeneratori nuk rezultoi të jetë vënë në punë. Përdorimi i 669.5 litra karburant (naftë) në vlerën 

117,949 lekë, në kundërshtim me përcaktimet e pikës 34 të Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 

30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit Publik”, i ndryshuar, 

konsiderohet efekt financiar negativ në Buxhetin e Shtetit. (Trajtuar më hollësisht në faqen 176-197 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 4. Drejtoria e Funksioneve Mbështetëse të marrë të gjitha masat për garantimin e 

gjurmës së auditimit për dokumentimin e shpenzimeve të karburantit (për automjetet dhe kartën 

GOLD) me qëllim përdorimin me eficencë, efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve 

buxhetore,moszbatimi i së cilës ka sjellë efekt negativ në buxhetin e shtetit  gjithsej në shumën 

2,810,376 lekë nga e cila 117,949 lekë nga përdorimi jo sipas destinaconit i kartës 

GOLD(Gjeneratori) dhe 2,692,427 lekë nga mosjustifikimi me fletë udhëtimi nga automjetet në 

dispozicion të DHT-së. 

Menjëherë dhe në vijimësi. 

 

5. Gjetje nga auditimi: Parregullsi në respektimin e dispozitave ligjore në realizimin e procedurave 

të prokurimit publik për punë/mallra/shërbime. 

I. Shkelje të afateve kohore të përcaktuara në rregullat e prokurimit publik në hartimin dhe 

dorëzimin e regjistrit të parashikimit të prokurimit publik. 

a.Gjatë vitit 2018 janë konstatuar (10 herë) ndryshime të regjistrit të parashikimit të prokurimeve, 

ndryshime të cilat në asnjë rast nuk shoqërohen me relacion argumentues, veprim ky në 

kundërshtim me përcaktimet e nenit 4/4 të VKM-së nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.  

b.Për vitin 2018, DRT Shkodër ka dërguar në DPT me 9 ditë vonesëregjistrin e parashikimit të 

prokurimeve publike të vitit 2018, dhe në Degën e Thesarit Shkodër me 28 ditë vonesë. E njëjta 

situatë paraqitet edhe në vitin 2019 ku DRT rezulton të ketë hartuar dhe dërguar 18 dhe 39 ditë me 

vonesë regjistrin e parashikimit të prokurimeve publike të vitit 2019, në DPT dhe në Degën e 

Thesarit Shkodër, veprime këto në kundërshtim me përcaktimet e pikës 1 të nenit 4 të VKM-së nr. 

914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.  

II. Nga auditimi i procedurave të prokurimit me vlerë të vogël është konstatuar se: nga 34 procedura 

prokurimi të realizuara në shumën 1,724,768 lekë, janë realizuarjo në  përputhje me përcaktimet e 

kuadrit ligjor në fushën e prokurimeve publike30 procedura prokurimi në shumën 1,195,437 lekëtë 

cilat konsiderohen efekt negativnë buxhetin e institucionit,të detajuara si më poshtë:   

Në 11 procedura prokurimi në shumën 589,713 lekëprej të cilave,8 procedura prokurimi në 

shumën 365,973 lekë janë realizuar në vitin 2018 dhe 3 procedura prokurimi në shumën 223,740 

lekë janë realizuar në vitin 2019janëkonstatuar si vijon: 

Kërkesat për mallra/punë/shërbime nuk janë hartuar nga degët përkatëse, veprim ky në kundërshtim 

me përcaktimet e pikës 1 dhe pikës 3 të nenit 40  të VKM-së nr.914, datë 19.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. 

Mungesë e procesverbaleve të testimit të tregut dhe të argumentimit e dokumentimit të përllogaritje 

së fondit limit, veprim ky në kundërshtim me përcaktimet e nenit 59 të VKM-së nr.914, datë 

19.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. 
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Në të gjitha procedurat e prokurimit të zhvilluara nuk është ngritur komisioni marrjes në dorëzim të 

mallit, veprim ky në kundërshtim me përcaktimet e pikave 42, 43 dhe 54 të Udhëzimit të Ministrisë 

Financave nr.30, datë 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i 

ndryshuar. 

Në dosjen e procedurës së prokurimit nuk gjendet i administruar vetë deklarimi me shkrim i 

kandidatit ose ofertuesit, veprim ky në kundërshtim me përcaktimet e nenit 15 tëVKM-së nr.914, 

datë 19.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar”. 

Në të gjitha procedurat e prokurimit të zhvilluara mungon relacioni përmbledhës sipas kërkesave të 

nenit 68 të VKM-së nr.914, datë 19.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i 

ndryshuar”. 

Njësia e prokurimit (funksionale) nuk ka marrë pjesë në asnjë trajnim në fushën e prokurimeve, në 

kundërshtim me LPP dhe Manualin e Prokurimit ku përcaktohet se, Njësia e prokurimit duhet të 

kryejë minimumi 1 trajnim në vit.  

Në 2 procedura prokurimi të realizuara në vitin 2018, në shumën 49,990 lekënuk janë 

përcaktuar specifikimet teknike, veprim ky në kundërshtim me përcaktimet e pikës 4 të nenit 23 të 

Ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik”, i ndryshuar, si dhe përcaktimet e pikës 5 

të Udhëzimit nr.3, datë 8.01.2018 “Mbi përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël 

dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, i ndryshuar. 

Në 12 procedura prokurimi në shumën 370,464 lekë, prej të cilave,7 procedura prokurimi në 

shumën 178,464 lekë janë realizuar në 2018 dhe 5 procedura prokurimi në shumën 192,000 lekë 

janë realizuar në vitin 2019, janëkonstatuar si vijon: 

Nuk ka një mekanizëm kontrolli bazuar në informacionin mbi gjendjen teknike, raportet mbi 

dëmtimet dhe avaritë e automjeteve. 

Nga Drejtoria e Funksioneve Mbështetëse nuk mbahen kartela për secilin automjet, si dhe nuk ka 

autorizime për personat që i përdorin ato. 

Në asnjë nga rastet e riparimit të automjetit nuk rezulton të jenë depozituar pranë magazinës së 

institucionit pjesët e dëmtuara (që janë ndërruar) të këtij automjeti veprime këto që bien ndesh me 

përcaktimet e pikave 4, 5, 6, 7, 10, 12 dhe 23 të Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr.30, datë 

27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar si dhe me 

përcaktimet e pikave 1, 2, 4, 12 të  nenit 35 të Rregullores së Funksionimit të Drejtorive Rajonale 

Tatimore.  

Në 5 procedura  prokurimi në shumën 185,270 lekë, prej të cilave, 2 procedura në shumën 

40,000 lekë janë zhvilluar në vitin 2018 dhe 3 procedura në shumën 145,270 lekë janë zhvilluar në 

vitin 2019, janë konstatuar parregullsi në nënshkrimin e faturës së mallrave/shërbimeve nga 

personat e pranishëm për defektin e ndodhur të cilët kanë qenë prezent sipas procesverbalit të 

konstatimit dhe nga anëtarët e komisionit të blerjeve me vlerë të vogël, veprim ky në kundërshtim 

përcaktimin e pikës 18 të Udhëzimit nr.3, datë 8.01.2018 “Mbi përdorimin e procedurës së 

prokurimit me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, i ndryshuar. (Trajtuar më 

hollësisht në faqen 160-176 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 5.1. Titullari i institucionit të analizojë situatën në lidhje me realizimin e 

procedurave të prokurimit me vlerë të vogël, në kundërshtim me dispozitat ligjore në fuqi, 

mosrespektimin e afateve kohore të hartimit dhe të dërgimit të regjistrit të parashikimit të 

prokurimit publik për punë/mallra/shërbime, në DPT dhe në Degën e Thesarit, dhe të nxjerrë 

përgjegjësitë administrative.  

Rekomandimi 5.2. Nëpunësi autorizues të ngrejë menjëherë komisionin e marrjes në dorëzim të 

mallrave/shërbimeve në zbatim të kërkesave të pikave 42,43,54 të Udhëzimit të Ministrisë së 

Financave nr.30, datë 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i 

ndryshuar . 
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Rekomandimi 5.3. NZ të garantojë zbatimin e gjurmës së auditimit për procedurat e prokurimit 

publik në zbatim të kërkesave të nenit 9, pika 2 dhe nenit 16, pika 2, të Ligjit për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin, me qëllim përdorimin me eficencë, efektivitet dhe ekonomicitet të 

fondeve buxhetore, moszbatimi i së cilës ka sjellë  efekt negativ në buxhetin e shtetit  gjithsej në 

shumën 1,195,437 lekë.  

Rekomandimi 5.4. Titullari i Institucionit, të marrë masa për trajnimin e vazhdueshëm të anëtarëve 

të Njësisë së Prokurimit, me qëllim përmirësimin e punës së Njësisë së Prokurimit në drejtim të 

hartimit, dokumentimit dhe zbatimit të procedurave konform rregullave të prokurimit publik. 

Menjëherë dhe në vijimësi. 

 

 

E. MASA DISIPLINORE 

 

 

E.1.  Për punonjësit që marrëdhëniet e punës rregullohen me Kodin e Punës 

Mbështetur në nenet 141, 153 dhe 154 të Ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës 

së Shqipërisë”, i ndryshuar kërkojmë të fillojnë procedurat për dhënien e masës disiplinore: 

“Zgjidhja e menjëhershme e kontratës“neni 153, pika1, Për Z/ XXXXXX , me detyrë (Inspektor 

Zbatimi në DHTRV). 

Për mospërmbushje të detyrimeve që rrjedhin nga zbatimi i VKM nr.187, datë 08.03.2017, “Për 

miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit 

dhe nëpunësve të kabineteve, në kryeministri, aparatet eministrive të linjës, administratën e 

presidentit, kuvendit, komisionit qendror të zgjedhjeve, gjykatën e lartë, prokurorinë e përgjithshme, 

disa institucione të pavarura,institucionet në varësi të kryeministrit, institucionet nëvarësi të 

ministrave të linjësdhe administratën e prefektit lidhja 6/8 struktura dhe nivelet e pagave për 

punonjësit e sistemit të tatimeve, ku si kriter minimal i diplomës së shkollës së lartë, për efekt 

pranimi në pozicionin e Inspektorit në DRT, është 1, ose 2, ose 3, që do të thotë kandidati mund të 

punësohet kur zotëron minimalisht diplomë të nivelit Bachelor, duke shkaktuar dëm në 

Buxhetin e Shtetit,si dhe Rregullores “Për përcaktimin e procedurave të rekrutimit, emërimit, 

vlerësimit dhe marrjen e masave disiplinore për punonjësit e strukturave të hetimit tatimor”, 

miratuar me Urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve nr.65, datë 04.10.2017, ndryshuar me 

Urdhrin nr.65/1, datë 02.02.2018 të Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve. Z/XXXXXXX rezulton 

pa diplomë universitare. 

 

Mbështetur në Ligjin nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës” i ndryshuar, nenet 37, 141, 153 pikat 

1 dhe 2 dhe nenin 12 të kontratës individuale të punës, i kërkojmë Drejtorit të Përgjithshëm të 

Tatimeve, analizimin e shkeljeve dhe mangësive të trajtuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit 

për fillimin e procedurave për dhënien e masave disiplinore në raport me shkeljet e konstatuara, 

ndaj nëpunësve përgjegjës: 

 - Për z. XXXXXXX, me detyrë (Ish Drejtori i Drejtorisë së Hetimit Tatimor Rajoni i Veriut, për 

periudhën 20.11.2018-11.01.2019; 20.05.2019-17.06.2019 dhe 02.07.2019-07.10.2019);  

- Për z. XXXXXXX, me detyrë (Ish Drejtori i Komanduar i Drejtorisë së Hetimit Tatimor Rajoni i 

Veriut, për periudhën 17.06.2019 - 02.07.2019); 

- Për z. XXXXXXXX, me detyrë (Drejtori i Drejtorisë së Hetimit Tatimor Rajoni i Veriut për 

periudhën 07.10.2019 e në vazhdim). 
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E.2  Për punonjësit e larguar. 

Për ish punonjësit e mëposhtëm nuk rekomandojmë masa disiplinore edhe sepse shkeljet e natyrës 

administrative të konstatuara, pavarësisht se ekzistojnë nuk mund të ezaurohen si të tilla, pasi 

personat e sipërpërmendur nuk janë në marrëdhënie pune me këtë institucion dhe nuk ka adresim 

institucional për dhënien e zbatimin e tyre. 

Nga ana jonë në bazë të shkeljeve të konstatuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit që 

konsistojnë në shkelje të rënda mbështetur në nenin 58/ç të Ligjit nr.153/2013 “Për nëpunësin civil”, 

masa disiplinore për Z/ XXXXXXX, me detyrë (Ish Drejtor i Drejtorisë Rajonale Tatimore 

Shkodër, për periudhën 01.01.2018-08.07.2019, në cilësinë e NA) do të ishte: “Largim nga 

shërbimi civil”. 

Nga ana jonë në bazë të shkeljeve të konstatuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit mbështetur 

në nenin 153 të Ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i 

ndryshuar, si dhe nenin 12 të kontratës individuale të punës, masa disiplinore për Z/XXXXX (Ish 

Drejtori i Drejtorisë së Hetimit Tatimor Rajoni i Veriut, për periudhën 01.01.2018-20.11.2018) 
do të ishte “Zgjidhja e menjëhershme e kontratës“. 

 

 

F.NJOFTIMI I DEPARTAMENTIT TË ADMINISTRATËS PUBLIKE 

DHEKOMISIONERIT TË MBIKËQYRJES TË SHËRBIMIT CIVIL 
 

Për punonjësit të cilët janë rekomanduar masat disiplinore sa më sipër, (Drejtoria e Përgjithshme e 

Tatimeve) (Sektori/njësia e Administrimit të burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve), 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: 

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 

nëadministrimin e shërbimit civil, në zbatim të nenit 11, të ligjit nr. 152/2013 ”Për Nëpunësin 

Civil”, i ndryshuar. 

 

 

H. MASA ADMINISTRATIVE 

KLSH i rekomandon Nëpunësit të Parë Autorizues marrjen e masave në përputhje me kërkesat e 

nenit 51 “Menaxhimi i Angazhimeve” dhe nenit 71 “Kundërvajtjet administrative” të ligjit nr. 9936, 

datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, 

si dhe akteve nënligjore në fuqi, ndaj Nëpunësve Autorizues dhe Zbatues në entet publike të 

konstatuara me shkelje të procedurave, duke analizuar rast pas rasti gjetjet e mësipërme dhe të 

reflektuara më hollësisht në Raportin Përfundimtar të Auditimit. 

 

 

I. TË TJERA 

 

1. Grupi i auditimit në DRT Shkodër trajtoi edhe një ankesë të protokolluar në KLSH, me nr.138, 

prot, datë 27.01.2020, denoncim i bërë edhe në portalin www.shqipëriaqëduam.al dhe 

www.stopinformalitetit.al, për subjektet XXXXX dhe XXXXX, subjekte që ushtrojnë aktivitetin në 

juridiksionin e Drejtorisë Rajonale të Tatimeve Shkodër. Ankesa konsistonte në mospagimin e 

tatimit mbi të ardhurat e përfituara nga transferimi i kuotave të aksioneve në shoqëritë e 
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sipërcituara. Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër i ishte drejtuar për interpretim ligjor dhe teknik 

DPT, e cila në interpretimin e dhënë citon: “Për dhurimet e formave të tjera të ndryshme nga 

pasuria e paluajtshme, siç mund të jenë dhurime të aksioneve/kuotave, në dispozitat e legjislacionit 

tatimor në fuqi nuk ka përcaktime eksplicite. Për këtë, kur mungojnë përcaktimet eksplicite, duhet 

gjykuar në logjikën e taksimit të ndershëm, në mënyrë që të minimizohen hapësirat e shmangies 

duke siguruar shpërndarje korrekte të barrës tatimore mbi tatimpaguesi. Personit të cilit i dhurohen 

aksionet/kuotat, nuk bëhet përgjegjës për ndonjë tatim, por ai do të jetë subjekt i tatimit nëse i shet 

këto kuota dhe realizon fitim kapital prej tyre. Në rastin e dhurimit të aksioneve/kuotave, vlera 

nominale e aksionit/kuotës që do të përfitohet nga përfituesi i dhurimit do të jetë vlera nominale ose 

e blerjes së aksionit/kuotës nga dhuruesi i aksionit/kuotës dhe jo vlera e aksionit /kuotës në 

momentin e dhurimit” 

Konkluzioni i nxjerrë nga DRT Shkodër referuar interpretimit ligjor të DPT është se për këtë 

transaksion të kryer nuk kanë lindur detyrime tatimore. 

Në opinion të grupit të auditimit të ardhurat nga dhurimi i aksioneve janë të ardhura të tatueshme, 

bazuar kjo në përcaktimet e pikës g të nenit 8 të Ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të 

ardhurat “, i ndryshuar, ku shprehimisht citohet:“Të ardhura të tjera, që nuk identifikohen në format 

e paraqitura në këtë nen, të realizuara nga individë rezidentë ose nga persona jorezidentë, por me 

burim në Republikën e Shqipërisë”. 

Si dhe në faktin që, Ligji nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat “, i ndryshuar në 

nenin 8/1 “Të ardhura të përjashtuara”, nuk e ka përjashtuar në mënyrë eksplicite këtë lloj të 

ardhure.  

Duke qenë se ky nuk është një rast i vetëm, por një fenomen, kjo çështje do t’i kalojë për 

shqyrtim të thelluar grupit të auditimit në DPT, për të dhënë një konkluzion të qartë për 

situatën dhe të shoqërohet me përgjegjësi konkrete. 

Menjëherë. 

 

2. Mosrealizimi i të ardhurave jo tatimore nga Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër gjatë 

veprimtarisë së ushtruar si agjent tatimor në masën për 1 % e TFTH  të totalit të ardhurave tatimore 

të realizuara për biznesin e vogël në fund të vitit 2018, 2019 nga bashki të Qarkut Shkodër, ka 

ardhur si rezultat i mungesës së afateveligjore për pagimin e detyrimeve nga institucionet e pushtetit 

vendor, referuar Udhëzimit të MF nr.32, datë 31.12.2013 “Për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e 

biznesit të vogël”, neni 11/a,b, ku përcaktohet se  për shërbimin e kryer Administrata Tatimore 

Rajonale përfiton të ardhura në masën 1% të shumës së arkëtimit për llogari të qeverisjes vendores, 

të të ardhurave tatimore nga TFTH për biznesin e vogël, të arkëtuara nga DRT. Kjo shumë (pra 1% i 

TFTH) derdhet nga bashkitë për llogari të DPT në buxhetin e shtetit nga të ardhurat e grumbulluara 

si agjent tatimor DRT nga pushteti vendor pa ndonjë afat të përcaktuar ligjor. Nisur nga fakti që 

grupi gjykon se kërkohet ndërhyrje nëpërmirësim të Udhëzimit të MF nr.32, datë 31.12.2013 “Për 

tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël ”, e konkretisht  pika 11-Transferimi i të 

ardhurave në llogari të qeverisjes vendore të shumave të arkëtuara nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin 

e biznesit të vogël në masën 100%, në mënyrë që shuma e TFTH e arkëtuar nga DRT dhe që çelet 

në fund të vitit  nga DPT në DRT për tu shpërndarë njësive të pushtetit vendor të realizohet pasi të 

jetë zbritur më parë 1% i komisionit të shërbimit të kryer nga DRT( si agjent tatimor), ndërhyrje që 

bëhet nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, kjo gjetje i kalon për trajtim të thelluar grupit të 

auditimit pranë kësaj drejtorie për ta sintetizuar problematikën dhe finalizuar kërkesën për 

përmirësim ligjor. 

Menjëherë. 
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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. Ky vendim përcillet në formë 

rekomandimi në subjektin e auditimit. 
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