
1 

 

 
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

KRYETARI 

Adresa: Rruga “Abdi Toptani” nr.1, Tiranë;            E-mail: klsh.org.al; web-site:www.klsh.org.al 

 

 

Nr.333/14 Prot.                                        Tiranë, më 30/10/2020 

 

 

V E N D I M 

 

Nr.113, Datë 30/10/2020 

 

PËR 

AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E FINANCAVE DHE EKONOMISË ME 

OBJEKT “MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË DREJTORISË SË 

PËRGJITHSHME TË TATIMEVE PËR VITIN 2019” 
 

Nga auditimi i ushtruar në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve me objekt “Mbi 

përputhshmërinë” e aktivitetit për periudhën e audituar 01.01.2019-31.12.2019, sa i takon shkallës 

së zbatueshmërisë së rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, mbi të cilat realizohet 

veprimtaria, për vitin 2019 janë konstatuar mangësi të sistemeve të kontrollit të brendshëm në 

zbatimin e detyrave dhe përgjegjësive të ngarkuara në misionin e DPT, thyerje të radhës dhe 

afateve të rimbursimit të TVSH, mos evidentim dhe raportim i plotë i stokut të detyrimeve për 

TVSH e miratuar, mangësi në funksionin e kontrollit tatimor nga DRT, në plotësimin e vendeve 

vakante, në 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 Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve.  

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, Drejtori i Drejtorisë së Standardeve dhe Sigurimit të Cilësisë si 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 “Mbi përputhshmërinë e veprimtarisë” me 

kuadrin rregullator në fuqi për vitin 2019” të ushtruar në Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, 

sipas programit të auditimit nr.333/1 prot., datë 15.04.2020, për veprimtarinë nga data 

01.01.2019 deri në datën 31.12.2019. 



2 

 

 

II. Të miratoj Opinionin e Auditimit dhe rekomandimet për përmirësimin e gjendjes dhe të 

kërkoj marrjen e masave sa vijon: 

 

A. OPINIONI I AUDITIMIT 

 

Ne kemi audituar aktivitetin e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Auditimi është realizuar 

në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të institucioneve supreme të auditimit 

(ISSAI). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të detajuar në 

paragrafin “Përgjegjësitë e audituesit për Auditimin e Përputhshmërisë” të raportit tonë. Ne jemi 

të pavarur nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, e theksuar kjo në ISSAI-n 10- Deklarata e 

Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 30- Kodi Etik, në përputhje me kërkesat etike që 

janë të rëndësishme në auditimin e përputhshmërisë në Republikën e Shqipërisë, duke përfshirë 

Kodin e Etikës të KLSH dhe kemi përmbushur përgjegjësitë e tjera etike në përputhje me këto 

kërkesa. Besojmë se evidenca e auditimit që kemi marrë është e mjaftueshme dhe e përshtatshme 

për të siguruar bazën për opinionin tonë. 

Opinioni i Grupit të Auditimit mbi përputhshmërinë  

Në gjykimin tonë si auditues të jashtëm, bazuar në evidencat e auditimit, mbi të cilat janë 

formuluar gjetjet dhe rekomandimet përkatëse, parregullsitë dhe mangësitë e konstatuara, të 

identifikuara dhe trajtuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit janë materiale dhe të përhapura 

në disa prej strukturave kyçe të kësaj administrate, duke treguar qartë që veprimtaria e DPT nuk 

garanton plotësisht përputhshmërinë me aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë aktivitetin e 

institucionit në tërësi. Si konkluzion, nga auditimi i përputhshmërisë, 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 përputhshmërisë1. 

  

Baza për opinionin mbi përputhshmërinë (ISSAI 40002).  

Nga auditimi mbi përputhshmërinë3, i ushtruar në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve (DPT), 

sa i takon shkallës së zbatueshmërisë së rregullave, ligjeve dhe rregulloreve të vendosura, mbi të 

cilat realizohet veprimtaria, (kriteret e auditimit të përputhshmërisë), për vitin 2019 janë 

konstatuar mangësi të sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit në zbatimin e detyrave 

dhe përgjegjësive të ngarkuara në misionin e DPT, ka shfaqur problematika në drejtim të 

mungesës së harmonizimit të akteve dhe dispozitave që rregullojnë kryerjen e aktivitetit të 

njësisë (rregullores dhe strukturës së miratuar); mos hartimit të dokumenteve që vlerësojnë 

                                                             
 

 
2ISSAI 4000 – Udhërrëfyesi i Auditimit të Përputhshmërisë.  
3Mbështetur mbi ligjin nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH-së”. 
3Opinion i Kundërt, jepet në rastet kur konstatohen anomali materiale dhe të përhapura.  
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cilësinë dhe gjendjen e sistemeve të kontrolleve të brendshme si dhe në administrimin e të 

dhënave në sistemin C@TS, këto në kundërshtim me Ligjin nr.10296 datë 08.07.2010 “ Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar.  

Struktura e auditimit të brendshëm, përmes aktivitetit të saj nuk ka kontribuar në përmirësimin e 

mirëqeverisjes, nëpërmjet rekomandimeve për përmirësimin e proceseve të menaxhimit të riskut 

dhe mbajtjen e kontrolleve të brendshme efektive, duke i vlerësuar në vijimësi ato me qëllim 

nxitjen e përmirësimit të tyre të vazhdueshëm. Në raportet e auditimit evidentohen mungesa në 

dhënien e opinionit mbi 5 komponentët e kontrolleve të brendshme sipas modelit COSO, si dhe 

një opinion të përgjithshëm vlerësues mbi funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, 

këto në kundërshtim me Ligjin nr.114/2015 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik”.  

Në lidhje me përputhshmërinë e procesit të rimbursimit të TVSH-së konstatohen mosrespektim 

të radhës dhe afateve të rimbursimit në 6-mujorin e parë të vitit 2019, në kundërshtim me Ligjin 

nr.9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat Tatimore në RSH” i ndryshuar. Gjithashtu konstatohet 

se mungon një regjistër i standardizuar i kërkesave për rimbursim në pritje për pagesë, me qëllim 

raportimin e saktë dhe të plotë të stokut të TVSH-së, i cili vlerësohet të jetë në rreth 14.77 

miliard lekë. Ky regjistër konsiderohet një domosdoshmëri në kushtet kur “pagesat me këste” 

nuk janë formalizuar në akt-marrëveshje edhe gjatë vitit 2019.  

Konstatohet se detyrimet e prapambetura përfshirë detyrimin për TVSH-në e rimbursueshme në 

shumën 11.25 miliard lekë nuk raportohen në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, në 

kundërshtim kjo me Udhëzimin plotësues nr.1 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, datë 

17.01.2019 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2019”. 

Debitorët për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në fund të vitit 2019 

rezultojnë, në shumën 18.7 miliard lekë, ndërkohë që, gjatë vitit 2019 është krijuar një detyrim i 

ri në shumën 4.2 miliard lekë, ose sa 22% e totalit të debisë.  

Në drejtim të administrimit të burimeve njerëzore konstatohen parregullsi në plotësimin e 

vendeve vakante prej një kohe të gjatë, delegimet e kompetencave, rishikimet e akteve 

rregullative por edhe në zbatimin e akteve ligjore, nënligjore lidhur me detyrat funksionale të 

punonjësve të DPT. Konstatohet moszbatim i vendimeve gjyqësore për kthimet në vendin e 

punës me pasoja të konsiderueshme në buxhetin e shtetit, veprime këto në kundërshtim me 

Ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe aktet ligjore dhe nënligjore të lidhura 

me të. Detyrimi i prapambetur në 31.12.2019 për shpenzime të gjyq fitueseve me vendim të 

formës së prerë për largime të padrejta nga puna është 404,442 mijë lekë. 

Konstatohen pamjaftueshmëri e kontrolleve të cilat kanë sjellë shpenzime në kundërshtim me 

kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, në zërin paga, në shumën 1,552,000 lekë (nga e cila 

405,000 lekë në vitin 2019) në kundërshtim me VKM-në 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, etj.”, si dhe në zërin 

shpenzime udhëtim e dieta në shumën 110,900 lekë në kundërshtim me VKM nr.997 datë 

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

punës, brenda vendit”, i ndryshuar. 

Konstatohen mangësi në funksionin e kontrollit tatimor dhe në mbulimin me kontroll nga DRT 

me një numër  kontrollesh tatimore të pakryera dhe mangësi kontrollesh dhe marrjen e masave 

eficiente nga ana DPT me qëllim sigurimin e saktësisë së raportimeve të njoftim vlerësimeve dhe 

veprimeve të kryera në C@TS, veprime këto në kundërshtim me Ligjin nr.9920 datë 19.05.2008 

“Për procedurat Tatimore në RSH” i ndryshuar.  
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Në lidhje me të ardhurat tatimore, mungon një metodologji koherente për shpërndarjen e planit 

vjetor në Drejtoritë Rajonale Tatimore, mungojnë analizat e mirëfillta me bazë risku të të 

ardhurave tatimore të realizuara me përfshirjen e të gjithë faktorëve ndikues.  

Ndryshimet e shpeshta të titullarëve dhe drejtuesve funksionale si dhe fakti që ndryshimet në 

strukturën organizative janë finalizuar në Nëntor 2019, kanë bërë që disa iniciativa për 

përmirësimin e punës të zgjaten në kohë duke mos dhënë efektet e pritura gjatë vitit 2019, vit i 

cili u mbyll në kushtet e gjendjes së fatkeqësisë natyrore.    

 

Përgjegjësitë e drejtuesve të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve  

Stafi drejtues është përgjegjës për kryerjen e aktiviteteve dhe funksioneve të strukturës në 

përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi, ndër të cilat përmenden: Ligji nr.9920 datë 

19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore”,  i ndryshuar, Ligji nr.9936, datë 26.06.2008 “Për 

menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Ligji nr.10296 

datë 08.07.2010 “Për Menaxhimi Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, dhe aktet nënligjore të 

dala në zbatim të tij.   

 

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH mbi Auditimin e Përputhshmërisë  

Objektivat e punës sonë lidhen me garantimin e sigurisë së arsyeshme dhe dhënien e opinionit 

nëse aktiviteti i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve është kryer në përputhshmëri me kuadrin 

ligjor dhe rregullator në fuqi. Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton 

që auditimi i kryer në përputhje me standardet mundëson identifikimin e çdo gabimi apo 

anomalie që mund të ekzistojë. Anomalitë mund të lindin nga gabimet apo mashtrimet dhe 

konsiderohen si materiale, nëse individualisht ose në tërësi ato influencojnë vendimet ekonomike 

të përdoruesve të raportit të treguesve fiskalë të konsoliduar.  

Përveç standardeve të ISSAI, ne gjithashtu aplikojmë edhe gjykimin dhe skepticizmin tonë 

profesional në punën audituese.  

Gjithashtu ne: Identifikojmë dhe përpunojmë riskun e anomalive materiale, për shkak të 

gabimeve apo mashtrimeve, planifikojmë dhe kryejmë procedura auditimi sipas risqeve të 

identifikuara, dhe grumbullojmë evidencë të mjaftueshme e të përshtatshme për formulimin e 

opinionit tonë. Risku që vjen nga mos identifikimi i këtyre anomalive për shkak të mashtrimeve, 

është më i lartë se ai i gabimeve, sepse mashtrimi mund të përfshijë falsifikime, fshirje të 

qëllimshme, keqinterpretime, apo edhe mungesë të qëllimshme të kontrollit të brendshëm. 

Krijojmë një konkluzion final nëse çështjet rutine të regjistrimit, ekzekutimit dhe  raportimit janë 

kryer në mënyrën e duhur dhe bazohemi në evidencën e marrë nga auditimi, për ekzistencën e 

ndonjë dyshimi material mbi ngjarjet apo kushtet që mund të çojnë në një dyshim edhe më të 

madh mbi aftësinë e institucionit për të funksionuar normalisht. Nëse ne arrijmë në konkluzionin 

se ekziston një pasiguri e arsyeshme, ne duhet të kushtojmë më tepër rëndësi këtyre çështjeve 

gjatë auditimit tonë, dhe të modifikojmë opinionin. Konkluzionet tona janë të bazuara në punën 

audituese, deri në përgatitjen e raportit të auditimit. Megjithatë, ngjarje apo kushte specifike në të 

ardhmen mund të ndryshojnë situatën aktuale të institucionit.  

Ne komunikojmë me drejtuesin nëse, ndër çështjet e tjera, planifikimin në kohë dhe përmbajtjen 

e auditimit dhe gjetjet, duke përfshirë edhe të metat e kontrollit të brendshëm, që ne kemi 

identifikuar gjatë auditimit tonë.  
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Gjithashtu, ne u mundësojmë drejtuesve një deklaratë ne lidhje me kërkesat etike të pavarësisë 

sipas të cilave ne kemi kryer punën tonë audituese, dhe komunikojmë me ta në rastet kur 

ekziston konflikt interesi apo çështje të tjera lidhur me etikën.  

Ne identifikojmë çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin e përputhshmërisë dhe i 

përshkruajmë ato në raportet e auditimit, me përjashtim të rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon 

vënien në dispozicion të tyre për publikun ose në raste të rralla kur vetë ne vendosim që këto 

çështje nuk duhet të përfshihen në raport për shkak të pasojave negative që publikimi i tyre mund 

të sjellë në publikun e gjerë. 

 

B. MASA ORGANIZATIVE 

 

Gjetje 1. Kontributi i DPT në planifikimin e të ardhurave tatimore konsiston vetëm në 

paraqitjen e statistikave mbi të ardhurat tatimore të realizuara të cilat përgatiten në 

formate standarde, në nivel tepër sintetik, të pa shoqëruara me analiza të  mirëfillta mbi 

faktorët që kanë ndikuar në realizimin apo mosrealizimin të ardhurave tatimore, në 

zbatim të  misionit të saj si dhe burimeve të vëna në dispozicion.  

Për Buxhetin e vitit 2019, programimi  i të ardhurave tatimore bazohet në përmirësimin e 

administrimit fiskal dhe minimizimin e informalitetit në ekonomi, e shoqëruar kjo me masa 

ligjore antishmangie me qëllim rritjen e nivelit të pajtimit vullnetar të tatimpaguesve me ligjin. 

Faktorët e marrë në konsideratë, krahas kuadrit makroekonomik, të cilët ndikojnë në rritjen e të 

ardhurave për vitin 2019 janë efektet direkt të disa politikave fiskale të cilat vlerësohen rreth 4 

miliard lekë ose 0.2% e të ardhurave faktike të realizuara në vitin 2018. Bazuar në këta tregues, 

me miratimin e Ligjit nr.99/2018 “Për Buxhetin e vitit 2019”, plani i të ardhurave tatimore dhe 

kontributeve të sigurimeve shoqërore total (bruto) është 265,871,000 mijë lekë ose 19,294,258 

mijë lekë më shumë (+7.82%) se fakti i vitit 2018 ose 18,858,000 mijë lekë më shumë 

(+7.63%) se planifikimi i vitit 2018, nga të cilat, të ardhurat tatimore janë parashikuar të rriten 

me 8.56% dhe të ardhurat nga kontributet e sigurimeve rriten me 6.53%. Ky nivel rritje, duket të 

jetë në pothuaj të njëjtin trend të një viti më parë ku rritja vjetore e parashikuar  ishte 8.1%. 

Analiza e strukturës së planit të të ardhurave tatimore tregon se TVSH-ja vazhdon të jetë 

kontribuesi kryesor në të ardhurat tatimore me 30% të totalit të ardhurave tatimore; Tatimi mbi të 

Ardhurat Personale përbën 28% të totalit të ardhurave tatimore parashikuar me një rritje prej 5% 

se viti 2018 (23%) përfshirë këtu dhe impaktin e lehtësimit fiskal për të ardhurat nga dividendi 

me impakt në arkëtime prej rreth +4.5 miliard lekë. Një nga zërat që është parashikuar në ulje në 

krahasim me planin e një viti më parë por edhe me të ardhurat faktike të realizuara, është zëri “të 

ardhura nga tatim fitimi” me 33.5 miliard lekë krahasuar me 34.4 miliard lekë realizuar në vitin 

2018. Në relacion nuk gjejmë bazë për një planifikim në ulje të këtij zëri. Ky planifikim rezulton 

të jetë më i ulët edhe nga parashikimet e arkëtimeve të vetë Drejtorive Tatimore Rajonale 

parashikuar me rreth 35 miliard lekë. Gjatë vitit 2019, ka pasur vetëm një rishikim plani 

buxhetor me Aktin Normativ nr.2 datë 02.10.2019 përcjellë nga MFE me shkresën nr.19183/2 

datë 22.11.2019 protokolluar në DPT me nr.21474 dt.25.11.2019. Ky ndryshim konsiston në 

uljen e të ardhurave të tatimore në zërin “Tatimi vlerës së shtuar (bruto)” nga 57,500,000 mijë 

lekë në 57,000,000 mijë lekë ose 500,000 mijë lekë më pak. Edhe pse deri në këtë moment, sipas 

të dhënave të realizimit të të ardhurave tatimore për 9- mujorin ky zë ishte me mosrealizim 6.8 

miliard lekë, po ashtu edhe të ardhurat nga taksat nacionale dhe taksat e qarkullimit rrugor 

raportoheshin me mosrealizim prej 3.8 miliard lekë. Në vijim, në muajin Nëntor dhe Dhjetor 
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2019 të ardhurat nuk janë rishikuar për të marrë parasysh ndonjë efekt negativ të mundshëm për 

shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shpallur më 27.11.2019, të ardhurat tatimore dhe 

kontributet gjatë këtyre dy muajve u realizuan 3.2 miliard lekë më pak se plani dhe impaktet 

negative të pritshme u menaxhuan me kontroll dhe limitim të shpenzimeve buxhetore referuar 

urdhrit të Ministres së Financave dhe Ekonomisë nr.21920 datë 03.12.2019. Gjithashtu, në të 

njëjtën periudhë nuk rezulton që të jetë përcjellë nga MFE ndryshime të planit të TVSH së 

rimbursueshme e cila në muajin dhjetor rezulton me një tejkalim prej 5 miliard lekë. Në 

konkluzion, në lidhje me programimin e të ardhurave tatimore vjetore, pavarësisht se ky proces 

është i centralizuar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, nuk mund të mos ketë dhe një 

kontribut nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve si një palë aktive e procesit të planifikimit të 

të ardhurave tatimore dhe diskutimit të politikave fiskale që ndikojnë në to. Kontributi i DPT-së, 

si një strukturë e ngarkuar për administrimin e tatimeve, taksave dhe kontributeve në nivel 

kombëtar dhe njësitë tatimore të qeverisjes vendore, nuk mund të konsistojë vetëm në përgatitjen 

e evidencave statistikore të cilat  përgatiten dhe paraqiten në nivel tepër sintetik. (trajtuar më 

hollësisht në pikën B1 të Raportit të Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 1: Komiteti i Përmbushjes në DPT të vlerësojë hartimin e një metodologjie për 

analizimin e të dhënave mbi të ardhurat tatimore duke marrë në konsideratë të gjithë faktorët që 

ndikojnë në realizimin e tyre dhe veçoritë e çdo lloj tatimi që administron, kundrejt burimeve 

teknike dhe njerëzore që administrata tatimore disponon apo duhet të ketë. 

Afati: Brenda vitit 2020 

 

Gjetja 2. Metodologjia aktuale që DPT përdor për shpërndarjen e planit të të ardhurave, 

bën një ndarje mekanike të tij, bazuar vetëm në historikun e peshës specifike të secilës 

DRT, pa përfshirë faktorë të tillë si: struktura e tatimpaguesve sipas llojit, ndryshimet në 

statusin e tyre,  problematikat në lidhje me mbledhjen e të ardhurave dhe borxhit tatimor 

që këto drejtori mbartin, në raport kjo dhe me kapacitetet në dispozicion të secilës DRT. 

Nga auditimi konstatohet se për shpërndarjen e planit të të ardhurave në nivel drejtorie është 

zbatuar e njëjta metodologji mbështetur në të ardhurat faktike të viteve të mëparshme për secilën 

DRT, dhe peshën specifike të secilës drejtori në totalin e të ardhurave tatimore. Paraprakisht 

DPT kërkon nga DRT-re të dërgojnë parashikimet e arkëtimeve për vitin pasardhës. Sipas këtyre 

parashikimeve rezulton se DRT-re parashikojnë një nivel arkëtimi prej 254,302,896 mijë lekë 

ose 11.7 miliard lekë më pak se të ardhurat e miratuara në total nga MFE. Në nivel DRT-re, ata 

me parashikimin më optimist janë DRT Durrës me 10.43% rritje të arkëtimeve krahasuar me 

faktin e një viti më parë dhe DRT Fier me 46.4 % rritje, ndërsa parashikimi më pesimist vjen nga 

DRT Tiranë me +2% dhe Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj me -0.9%. Pavarësisht 

parashikimeve, vendimi për planin e secilës DRT është i Komitetit të Përmbushjes i cili ka bërë 

dhe “korrigjimet” në parashikimet e pothuaj të gjithë DRT-të (me përjashtim vetëm të 

propozimit të DRT Sarandë), dhe ngarkon diferencën në planin e DRT Tiranë dhe DTM si dy 

drejtori me peshën specifike më të lartë respektivisht 36.3% dhe 43.4%. Për sa i përket 

kontributit në arkëtimin e të ardhurave nga secila DRT, rezulton se ai paraqitet pothuaj i njëjtë 

për të gjitha DRT-të në të tre vitet e fundit (përveç DRT Fier dhe DRT Dibër), kjo edhe mjedisi i 

biznesit ka pësuar ndryshime ndër vite. Në këtë mënyrë, pesha specifike në arkëtime nuk mund 

të jetë një faktor i vetëm përfaqësues për mundësitë reale që ka në arkëtim çdo DRT dhe 

rrjedhimisht nuk mund të jetë i vetmi faktor që siguron një shpërndarje të drejtë të planit. Kështu, 

të paktën numri i subjekteve që administron çdo DRT duhej të ishte një faktor tjetër për tu marrë 
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në konsideratë në metodologjinë e shpërndarjes së planit. Nga të dhënat rezulton se gjatë vitit 

2019 ka një rritje në numrin e tatimpaguesve në rang kombëtar të regjistruar me 3113 subjekte 

nga të cilat 2378 janë të regjistruar në DRT Tiranë. DRT Dibër, Elbasan, Fier dhe Gjirokastër 

vazhdojnë në trend rënës për sa i përket numrit të tatimpaguesve që administrojnë, megjithatë në 

korrelacion me arkëtimet bruto, jo për të gjitha këto drejtori ky fakt ka patur ndikim rënës në të 

ardhurat e arkëtuara prej tyre. Drejtoritë që kanë ndikim më të lartë nga lëvizja e numrit të 

tatimpaguesve është DRT Tiranë dhe Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj (DTM). Çdo fillim 

viti, DRT-re Tiranë i transferohen nga DTM subjektet të cilat nuk e përmbushin më kriterin e 

xhiros vjetore dhe i largohen subjektet që e plotësojnë këtë kriter. Ky transferim supozohet se 

duhet të japi një efekt rritës në të ardhurat e DTM. Faktikisht, nga të dhënat mbi realizimin e të 

ardhurave për vitin 2019 rezulton se nga DRT Tiranë transferohen për te DTM 228 subjekte me 

qarkullim të deklaruar => se 500 milion lekë (2018) dhe nga DTM në DRT Tiranë 192 subjekte. 

Faktikisht, për vitin 2019 grupi i transferuar në DTM ka deklaruar 40% më pak të ardhura nga 

viti 2018. Në fund të vitit 2019, të dy drejtoritë raportojnë mosrealizim të planit, respektivisht 

DTM me 98.3% dhe DRT Tiranë me 96.2%. Në konkluzion, kryerja e një analize më tej për 

shpërndarjen e planit, duke përfshirë një analizë të subjekteve sipas llojit të biznesit, sektorit të 

ekonomisë ku operon por edhe sipas numrit të punonjësve që çdo drejtori rajonale ka në 

dispozicion kundrejt të ardhurave që realizon (p.sh. DRT Sarandë krahasuar me DRT Kukës apo 

DRT Shkodër kundrejt DRT Korçë), do të  mundësonte një pamje më të plotë për të vlerësuar 

nëse ka patur një shpërndarje të drejtë të planit ose jo. (Trajtuar më hollësisht në pikën B1 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 2: Komiteti i Përmbushjes, në përputhje me parimet e administrimit tatimor për 

arritjen e efiçencës dhe efektivitetit të duhur, nëpërmjet strukturave përgjegjëse në DPT, të 

vlerësojë metodologjinë e shpërndarjes së planit të të ardhurave tatimore dhe kontributeve për 

çdo Drejtori Rajonale Tatimore, me qëllim përmirësimin e saj në funksion të një shpërndarje të 

drejtë të planit dhe në raport me mjedisin e biznesit ku DRT-re operojnë, ndryshimet që ato 

pësojnë si dhe burimeve njerëzore që këto drejtori kanë në dispozicion. 

Afati: Në vijimësi 

 

Gjetja 3: Pavarësisht rritjes vjetore të të ardhurave tatimore bruto, plani i të ardhurave të 

buxhetuara përsëri nuk është realizuar veçanërisht në zërin e TVSH-së, edhe pse ka një 

rritje të numrit të deklaruesve krahasuar me një vit më parë. Të ardhurat tatimore bruto 

janë realizuar në masën 259,461,414 mijë lekë ose 5,909,586 mijë lekë (2.23%) më pak se 

plani i rishikuar me Akt Normativ nr.2 datë 02.10.2019, “Për disa ndryshime Ligjin 

nr.99/2018 “Për buxhetin e vitit 2019. Ky mosrealizim vjen kryesisht nga mosrealizimi i të 

ardhurave tatimore (arkëtime) me 5,505,989 mijë lekë ose -3.22% dhe mosrealizimi i të 

ardhurave nga kontributet e sigurimeve shoqërore me 403.6 milion lekë ose -0.43%. Krahasuar 

me një vit më parë të ardhurat tatimore bruto janë rritur me 12,884,671 mijë lekë ose me 5.23% 

respektivisht +4.75% nga rritja e të ardhurave tatimore dhe 6.07% nga rritja e kontributeve të 

sigurimeve. Për sa i përket realizimit të të ardhurave tatimore sipas Drejtorive Rajonale 

Tatimore, DRT Sarandë rezulton me realizimin më të lartë prej 107.33% të planit vjetor ndërsa 

DRT Dibër me realizimin më të ulët prej 94.37% të planit të rishikuar. Megjithatë, këto dy 

drejtori zënë një peshë specifike të vogël në totalin e të ardhurave të realizuar me 2.2%. 

Ndërkohë, dy drejtoritë me impakt të lartë në realizimin e të ardhurave tatimore rezultojnë me 
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mosrealizim, përkatësisht DRT Tiranë me 96.2% dhe Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj me 

98.31% të planit. 

Analizuar sipas llojit, zëri i të ardhurave nga TVSH-ja ka pasur një trend rënës  në vite  2017-

2019. Pavarësisht parashikimeve optimiste, të ardhurat nga TVSH-ja rezultojnë të realizuara në 

shumën 49.45 miliard lekë ose 7.5 miliard lekë ose 13.23% më pak se plani i rishikuar, dhe 3% 

më pak se TVSH e arkëtuar në vitin 2018. Planifikimi optimist, sipas relacionit të Projekt 

Buxhetit 2019, është bazuar në “rritja ekonomike dhe përmirësimit të luftës ndaj informalitetit”, 

rrjedhimisht kjo e reflektuar në  rritjen e numrit të deklaruesve si dhe në saktësinë e deklarimit. 

Nga të dhënat e vëna në dispozicion, gjatë vitit 2019 rezultojnë 61,000 subjekte të cilat kanë 

plotësuar deklaratën e tatimit mbi vlerën e shtuar në përputhje me Ligjin nr.92/2014 “Për tatimin 

mbi vlerën e shtuar në RSH”, i ndryshuar, seksioni 6, neni 106, nga 58991 subjekte deklarues 

gjatë vitit 2018 ose rreth 2,000 subjekte më shumë. Nga subjektet deklarues, vetëm 10,948 prej 

tyre rezultojnë me TVSH të pagueshme ose rreth 350 subjekte më shumë se një vit më parë. Për 

sa i përket sektorit të ekonomisë, sektori i tregtisë dhe shërbimit janë kontribuesit më të mëdhenj 

në arkëtimet e këtij zëri të ardhurash ndërkohë që sektori i ndërtimit paraqet një rënie prej 24% të 

TVSH së pagueshme.  

Zëri i të ardhurave nga “tatimi mbi të ardhurat personale”, duket të jetë zëri më performues 

gjatë vitit 2019, me një kontribut prej 28% në totalin e të ardhurave tatimore bruto kundrejt 23% 

në vitin 2018. Në fund të periudhës ky zë rezulton me realizim 46.22 miliard lekë ose 10.31% më 

shumë se plani dhe 9.65 miliard lekë më shumë se arkëtimet e vitit 2018. Në këtë rritje, 7.37 

miliard lekë kanë ardhur vetëm nga “tatimi mbi të ardhurat nga dividendi” si rrjedhojë e  

lehtësimit fiskal të parashikuar me uljen e normës së tatimit mbi dividendin nga 15% ne 8%,  

aplikuar dhe në shpërndarjen e fitimeve të akumuluara të viteve të kaluara, ndryshim që e kaloi 

pritshmërinë prej 4.5 miliard lekë vlerësuar gjatë buxhetimit.   

-Të ardhurat nga “Tatimi mbi Fitimin” janë realizuar në shumën 36.48 miliard lekë me një 

tejkalim prej 2.98 miliard lekë ose +8.91% e planit. Siç është evidentuar edhe më lartë, në 

projekt buxhet ky zë është parashikuar fillimisht me një rritje 7% ose 2.2 miliard lekë më shumë 

se viti 2018. Në fakt, me ligjin e buxhetit për vitin 2019 ky zë miratohet në nivelin 33.5 miliard 

lekë ose -2.66% më pak se realizimi i vitit 2018 që raporton 34.4 miliard lekë arkëtime, një 

rezervë kjo e pashoqëruar me një arsyetim faktorësh. (Trajtuar më hollësisht në pikën B1 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandim 3: Në funksion të hartimit të strategjive për miradministrimin fiskal, bazë për 

programimin e të ardhurave tatimore, brenda kuadrit të misionit të saj, DPT të shqyrtojë 

mundësinë e rritjes së kapaciteteve për ngritjen e një njësie mirëfilli për përgatitjen e statistikave 

të plota, koherente dhe në funksion të kryerjes së  analizave mbi bazë risku të të ardhurave 

tatimore sipas komponentëve ndikues, duke maksimizuar mundësitë raportuese që sistemi C@TS 

ofron.    

Afati: Në vijimësi 

 

Gjetje 4: Disa ndryshime të legjislacionit tatimor janë bërë jo në përputhje me parimet dhe 

rregullat fiskale të parashikuara në Ligjin nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e 

sistemit buxhetor në RSH”, të ndryshuar, duke mos i dhënë kohën e duhur për informim 

dhe sqarim tatimpaguesve që preken nga këto ndryshime, për të siguruar në vijim 

vlefshmërinë dhe saktësinë e deklarimeve.  

1) Deklarimet e vitit 2019 me impakt në të ardhurat e arkëtuara dhe stokun e TVSH kreditore,  
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janë ndikuar edhe nga ndryshimet ligjore të parashikuara në Ligjin nr.96/2018 datë 03.12.2018 

“Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr.92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në RSH”, 

ndryshime këto të bëra në kundërshtim me Ligjin nr.9936 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor 

në RSH”, të ndryshuar, nenin 4/1, pika 3 “Parimet dhe rregullat fiskale” cituar: “Ndryshimet e 

ligjeve tatimore, me efekte në të ardhurat buxhetore, bëhen një herë në vit, jo më vonë se tre 

muaj përpara fillimit të vitit të ri fiskal”. Më konkretisht, ky ligj, në nenin 1 të tij parashikon 

përfshirjen në nenin 49 “Shkallët e reduktuara” të TVSH-së edhe të 1) furnizimin e shërbimit të 

reklamave nga media audiovizive si dhe 2) për furnizimin e mjeteve të transportit publik tё 

licencuar të udhëtarëve me autobus me nëntë plus një vende ose më shumë, vetëm me motor 

elektrik, është 6 për qind deri në datën 31 dhjetor 2021. Nga data 1 janar 2022 shkalla e 

reduktuar e tatimit mbi vlerën e shtuar që aplikohet për këtë furnizim është 10 për qind. Nga 

auditimi i deklarimeve të vitit 2019 sipas rubrikave, rezultojnë ndryshime në strukturën e 

deklarimeve sipas shkallëve tatimore krahasuar me deklarimet e një viti më parë. Më konkretisht: 

është rritur deklarimi i shitjeve të tatueshme me shkallë tatimore 6% me 96%; Gjithashtu, në këto 

deklarime u konstatuan edhe deklarime në shkallën 10% në rubrikën 15, 32 dhe 40 të deklaratës, 

me një vlerë totale të tatueshme rreth 123 milionë lekë, shkallë e cila nuk parashikohet në Ligjin 

nr.92/2014 “Për Tatimin mbi vlerën e shtuar në RSH”, të ndryshuar. Nisur nga problematika në 

lidhje me shkallën e lartë të informalitetit në deklarimet e TVSH, grup tatimpaguesit të cilët 

ofrojnë shërbime të kombinuara me shkallë standarde dhe shkallë të reduktuar duhej të ishin 

vlerësuar dhe analizuar paraprakisht me një shkallë risku më të lartë, me qëllim sigurimin e 

saktësisë së deklarimeve sipas llojit të shërbimit (aktivitetit) të deklaruar dhe vlefshmërinë e 

normës së tatimit të aplikuar.  

2) Një tjetër ligj i miratuar në më pak se 1 muaj para fillimit të vitit të ri fiskal është Ligji 

nr.94/2018 datë 03.12.2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.8438 datë 28.12.1998 

“Për tatimin mbi të ardhurat” të ndryshuar”, sipas të cilit u shtua shkalla tatimore e reduktuar prej 

5%, e cila hyri në fuqi më 1 Janar 2019 për disa kategori tatimpaguesish. Konkretisht, në nenin 

28, janë bërë diferencime të shkallës së Tatimit mbi Fitimin për disa kategori: - 5% për 

tatimpaguesit me të ardhura deri në 14,000,000 lekë në vit;- 5% për subjektet, të cilat zhvillojnë 

veprimtari pritëse të certifikuar si “agroturizëm”, sipas legjislacionit në fuqi në fushën e turizmit  

përfshirë dhe VKM nr.730 datë 12.12.2018 e cila përcakton përkufizimet dhe kriteret e 

kualifikimit për përfitimin e shkallës së reduktuar. Nga auditimi i të dhënave të sistemit C@TS 

rezulton se kanë përfituar nga shkalla e re tatimore 5,336 subjekte nga të cilët: 5,258 subjekte me 

të ardhura të deklaruara deri në 14,000,000 lekë duke gjeneruar një detyrim tatim fitimi në 

shumën 339,542 mijë lekë krahasuar me 766,288 mijë lekë detyrim tatim fitimi deklaruar në 

vitin 2018 nga 5432 subjekte të së njëjtës fashë. Pra duket se shkalla e re tatimore nuk ka nxitur 

rritjen e numrin e deklaruesve; 77 subjekte me të ardhura të deklaruara mbi 14,000,000 lekë kanë 

aplikuar shkallën tatimore 5% duke gjeneruar një detyrim tatim fitimi në shumën 128,075 mijë 

lekë. Sipas ndryshimeve ligjore, këto subjekte duhet të kenë në objektin e veprimtarisë së tyre 

prodhimin/zhvillimin e softëare-ve ose aktivitetin e “agro-turizmit” pasi të jenë të certifikuar si të 

tillë. Nga auditimi u konstatua se referuar përshkrimit të objektit të aktivitetit, shkallën tatimore 

të reduktuar 5% e kanë aplikuar edhe subjekte që nuk i përkasin këtyre dy fushave por 

subjekteve që ushtrojnë veprimtari në bar-kafe, call-center, ndërtim, tregti etj. Gjithashtu disa 

nga subjektet e listuar në fushën e teknologjisë dhe informacionit në objektin e veprimtarisë kanë 

përshkruar në objektin e aktivitetit “tregtimin” e pajisjeve informatike dhe jo 

“dizenjim/prodhim”.  
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3) Në vijim të këtij Ligji të miratuar në kundërshtim me parimet e parashikuara ligjore, 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë nxjerr Udhëzimin nr.12 datë 15.03.2019 “Për disa 

ndryshime në Udhëzimin nr.5 datë 30.01.2006 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, me të 

cilin miraton zëvendësimin e “formularit të deklarimit dhe pagesës së tatimit mbi fitimin” me 

formularin e ri i cili parashikon rubrika të veçanta sipas shkallëve të reja tatimore në fuqi, vetëm 

15 ditë para afatit të deklarimit të tatimit mbi fitimin 31 Mars 2019. 

4) E njëjta praktikë është ndjekur edhe me Ligjin nr.84/2019 datë 18.12.2019 “Për disa shtesa  

dhe ndryshime në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998,“Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar ku 

është shtuar, që për personat juridikë, të cilët ushtrojnë veprimtari ekonomike në industrinë 

automotive, shkalla e tatimit mbi fitimin është 5%, ndryshim që do të japë efektet duke filluar 

nga 1 Janari 2020, pra vetëm 13 ditë nga data e publikimit. (Trajtuar më hollësisht në pikën B1 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 4.1: MFE dhe DPT, të marri masa për të respektuar afatet ligjore të parashikuara 

në lidhje me ndryshimet në legjislacionin tatimor të cilat parashikohen se do të kenë një efekt në 

arkëtimin e të ardhurave buxhetore për vitin pasardhës. Këto në funksion të informimit në kohë 

të tatimpaguesve si dhe të një vlerësimi sa më të drejtë të impaktit të këtyre ndryshimeve në 

planin e të ardhurave tatimore. 

Në vijim, për çdo ndryshim ligjor DPT duhet të përgatisë jo vetëm njoftimet informuese por edhe 

dokumente sqaruese për tatimpaguesit me qëllim zbatimin e saktë të këtyre ndryshimeve nga ana 

e tyre.  

Afati: Në vijimësi 
 

Rekomandimi 4.2: Nga Drejtoria e Kontrollit Tatimor në DPT në bashkëpunim me DRT-re që 

administrojnë subjektet e evidentuara, të iniciohet verifikimi i grup- tatimpaguesve që kanë 

aplikuar shkallën e TVSH-së 10%, me qëllim vlerësimin dhe sistemimin e situatës së tyre 

tatimore si dhe verifikimin subjekteve që kanë aplikuar shkallën e reduktuar të tatimit mbi 

fitimin 5% jo në përputhje me Ligji nr.94/2018 datë 03.12.2018 dhe kriteret e përcaktuara në 

VKM nr.730 datë 12.12.2018. 

Afati: Menjëherë  
 

Rekomandimi 4.3: Drejtoria e Menaxhimit të Riskut në bashkëpunim me Drejtorinë e Kontrollit 

në DPT të analizojë menjëherë deklarimet historike të tatimpaguesve të cilët kanë aplikuar 

shkallët tatimore të reduktuara të TVSH-së dhe tatimit mbi fitimin 5%, të hyra në fuqi më 

01.01.2019 dhe përputhshmërinë me kriteret e përcaktuara në VKM, me qëllim përfshirjen e tyre 

në prioritetet e planeve të kontrollit tatimor për vlerësimin e saktësisë së deklarimeve. 

 

Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 
 

Gjetje 5. Në raportimet e DPT, arkëtimet nga “gjoba të sistemit tatimor” në total arkëtuar 

730,008 mijë lekë, janë klasifikuar si të ardhura tatimore jo në përputhje me Udhëzimin 

nr.8 datë 09.03.2018. Sipas Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.37 datë 

19.12.2019 pika 22 “Brenda datës 24.01.2020 degët e thesarit rakordojnë me njësitë e 

përgjithshme për shpenzimet e kryera dhe të ardhurat e arkëtuara gjatë vitit 2019”, në mbyllje të 

vitit 2019, sipas shkresës nr.6886 prot., datë 21.04.2020, Drejtoria e Analizës dhe Kontabilitetit 

përcjell Drejtorisë së Buxhetit dhe Financës Pasqyrat Financiare të vitit 2019, shoqëruar me 

rakordimin me Thesarin. Nga rakordimi me raportet e llogarive analitike të nxjerra nga sistemi i 

Thesarit- SIFQ me evidencat e raportuara nga DPT nuk rezultojnë diferenca. Për qëllime të 
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raportimit nga Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit –Sektori i raportimeve financiare dhe 

kontabilitetit, klasifikimi i të ardhurave në “tatimore” dhe “jo tatimore” është i ndryshëm nga ai i 

DPT, duke sjellë kështu diferenca në raportimin e të ardhurave tatimore midis dy raporteve. 

Kështu, sipas DPT arkëtimet nga “gjoba të sistemit tatimor” janë klasifikuar si të ardhura 

tatimore në total 730,008 mijë lekë, kjo jo në përputhje me Udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 

cituar “Llogaria 70 ”Tatime dhe taksat dhe tatimet” Në këtë kategori përfshihen tatimet dhe 

taksat e mbledhura nga njësitë e qeverisjes qendrore (tatimet e taksat kombëtare) dhe të njësive 

të vetëqeverisjes vendore, kamatëvonesat që lidhen me to, si dhe ato tarifa të vendosura nga këto 

dy qeverisje në kthim të të cilave nuk ka kosto. Ndërsa gjobat që lidhen me tatimet dhe taksat 

janë përfshirë në titullin e të ardhurave jo tatimore”. Ndërkohë në raportimet e MFE për 

treguesit fiskal, klasifikimi i kodeve buxhetore në të ardhura tatimore dhe jo tatimore nuk 

përjashton vetëm gjobat (grupi 71) por edhe kamatëvonesat. (Trajtuar më hollësisht në pikën B1 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 5: Strukturat përgjegjëse në MFE: Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit dhe 

Drejtorinë e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollin në bashkëpunim me 

Drejtorinë e Analizës dhe Kontabilitetit në DPT, të shqyrtojnë klasifikimet aktuale në raportimet 

e të ardhurave tatimore dhe jo tatimore për qëllime të raportimit fiskal, në përputhje me 

Udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 “Për Procedurat e Përgatitjes Paraqitjes dhe Raportimit të 

Pasqyrave Financiare Vjetore. 

Afati: Në vijimësi 

 

Gjetja 6: Planifikimi me rezervë i të ardhurave nga tatimi mbi fitimin nuk mbështet 

realisht suksesin e tejkalimit të planit buxhetor për këtë zë. Referuar deklarimeve për vitin 

2019 rezulton një rënie prej 15% e vlerës totale të “tatimit për tu paguar” të deklaruar  

krahasuar me një vit më parë edhe pse ka një rritje prej 3% të subjekteve objekt i tatim 

fitimit. Referuar arkëtimeve, realizimi i këtij zëri mbështetet kryesisht në kontributin e 50 

subjekteve nga të cilët janë arkëtuar 41% e totalit të arkëtimeve gjithsej për vitin 2019. 

Gjithashtu, nga auditimi rezulton se sektori i prodhimit paraqet një rënie prej 46% të 

tatimit fitimit të deklaruar. 

Në bazë të evidencave të vëna në dispozicion, rezulton se të ardhurat nga tatimi mbi fitimin janë 

raportuar në shumën 36,484,399 mijë lekë ose 8.91% ose 2,984,399 mijë lekë më shumë se 

plani dhe 6% më shumë se viti 2018. Krahasuar me një vit më parë, detyrimi për tatim fitimin 

sipas deklarimeve të 23,542 subjekteve është rreth 15% më i ulët ndërkohë që të ardhurat 

tatimore të deklaruara janë rritur me 1%. Sipas klasifikimit të sektorëve të ekonomisë burimi i 

arkëtimeve të të ardhurave nga tatimi mbi fitimin rezulton të jetë sektori i prodhimit me 31% 

ndjekur nga sektori i shërbimit me 26% dhe sektori i tregtisë me 25%. Ndryshimet strukturore 

për sa i përket numrit të subjekteve për çdo sektor nga një vit në tjetrin, nuk e justifikon rënien 

prej 15% të detyrimit të deklaruar ndërkohë që numri i subjekteve, objekt i tatim fitimit është 

rritur me 3%4. Rënie më të konsiderueshme të tatim fitimit të deklaruar paraqesin sektori i 

prodhimit me -46% dhe sektori i ndërtimit me -17%. Në gjykimin e audituesit, deklarimet e 

sektorit të prodhimit do të kërkonin një analizë më të thelluar për të shpjeguar rënien prej 46% 

ndërkohë që të ardhurat tatimore të deklaruara kanë rënë me vetëm 10%. 

                                                             
4Sipas DPT- Sektori i shërbimit të tatimpaguesit 
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Nga auditimi konstatohet se 14.8 miliard lekë ose 41% e totalit të të ardhurave nga tatim fitimi 

gjatë vitit 2019 vijnë nga arkëtimet e 50 tatimpaguesve (kryesisht nga sektori bankar dhe ai 

energjetik) ku dallojnë arkëtimet nga OSHEE me 8.9% e totalit dhe KESH sha me 7.2% . 

Realisht, nga auditimi sipas periudhës tatimore, pjesa më e madhe e arkëtimeve nga këto dy 

subjekte janë për llogari të shlyerjes së borxhit tatimor dhe jo detyrime të reja të periudhës. 

Referuar detyrimit faktik të lindur pas deklarimit të 31 Marsit 2019, nga auditimi rezulton se 

top40 subjektet deklarojnë “tatim fitimi për tu paguar” në total 12.44 miliard lekë ose 36% të 

totalit të shumave të deklaruara. Po sipas deklarimeve faktike, rezulton se O. grup, AlC, S.T., 

E.A. kanë deklaruar humbje tatimore. Në konkluzion, deklarimet e subjekteve nuk kanë 

impakt të drejtpërdrejtë në arkëtimet e vitit raportues dhe top lista e më të mëdhenjve në 

deklarime jo domosdoshmërisht ka dhe kontributin më të madh në arkëtimet respektive të 

vitit. Aktualisht, arkëtimet nga ky grup  rezultojnë të jenë 45% më të larta se detyrimi i lindur. 

Sipas drejtorive rajonale, peshën specifike në të ardhurat e arkëtuara dhe raportuara për zërin e 

të ardhurave nga tatimi mbi fitimin e zë DTM me 60% të totalit të arkëtimeve me 699 subjekte 

aktive të regjistruar ndjekur nga DRT Tiranë me 21% dhe DRT Durrës me 5.5% të arkëtimeve. 

Kontributi i drejtorive të tjera varion nga 0.5% deri 2% të totalit të arkëtimeve. Për sa i përket 

realizimit të të ardhurave nga tatim fitimi kundrejt planit të miratuar, DRT Berat, Durrës 

Elbasan, Kukës, Sarandë dhe DMT rezultojnë me tejkalim të planit, ndërsa DRT e tjera janë të 

gjitha me mosrealizim veçanërisht: DRT Dibër me -18.71%, DRT Gjirokastër me -14.65%, dhe 

DRT Lezhë me -11.17%. (Trajtuar më hollësisht në pikën B3 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 
 

Rekomandim 6: Strukturat përgjegjëse në DPT, udhëhequr nga Drejtoria e Menaxhimit të 

Riskut dhe strukturat e kontrollit tatimor të marrin menjëherë në analizë situatën tatimore të grup 

tatimpagues me impakt në të ardhurat e tatimit mbi fitimin, ndryshimet në deklarimet historike të 

këtyre subjekteve por edhe situatën e tyre lidhur me gjendjen debitore dhe kreditore të mbartur, 

duke i dhënë prioritet analizës dhe vlerësimit të riskut të subjekteve që operojnë në sektorin e 

prodhimit (energjetik) dhe atë të ndërtimit. 

Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 

 

Gjetja 7: Nga evidencat e auditimit rezulton se burimi kryesor i të ardhurave të arkëtuara 

dhe raportuara për zërin “tatimi mbi fitimin” janë parapagimet e kësteve në shumën 

23,886,193 mijë lekë ose 65.5% e të ardhurave, dhe 12,528,533 mijë lekë ose 34.3% nga 

pagesat direkte të tatimit mbi fitimin dhe 0.2% nga kamatëvonesat. Arkëtimet nga 

parapagimet e kësteve të tatim fitimit kanë mbuluar rreth 80%5 të deklarimeve faktike për 

detyrimin e lindur për pagesë të tatim fitimit, por analizuar sipas situatës individuale (deklarime 

vs. arkëtime) rezulton se jo për të gjithë subjektet mbulimi është i njëjtë. Më konkretisht, për 

10,190 subjekte parapagimet mbulojnë më pak se 60% të deklarimit faktik dhe për 5,359 

subjekte parapagimet mbulojnë rreth 140% të deklarimit faktik pra rezultojnë me mbi pagesë. Në 

kushtet kur këto të ardhura janë “parapagime” të bazuara në përllogaritje mbi rezultatet e vitit të 

kaluar, rrjedhimisht jo në çdo rast përputhen me detyrimin faktik të subjektit, të lindur me 

deklarimin e vitit pasardhës. Diferenca në kohë e afateve të mbylljes së vitit fiskal më 

                                                             
52270 subjekte me një vlerë detyrimi të deklaruar prej 562 milionë lekë nuk kanë bërë deklarim ne vitin 2018 

rrjedhimisht nuk kanë impakt në parapagimet e arkëtuara në vitin 2019, prandaj këto subjekte janë përjashtuar nga 

përllogaritja. 
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31.12.2019 me afatet e deklarimit nga subjektet për rezultatet e vitit 2019 më 31 Mars 2020, sjell 

rrezikun e mbivlerësimit të të ardhurave të raportuara, e mbështetur kjo dhe me faktin që në 

C@TS rezulton ende një tepricë e lartë kreditore për këtë zë të ardhurash (subjektet që kanë mbi 

paguar). Referuar arkëtimeve pagesat për tatim fitimin janë kryer nga gjithsej 16,521 subjekte. 

Referuar deklarimeve në C@TS për tatim fitimin, konstatohet se 15,757 subjekte ose 67% nga 

23,542 tatimpagues të cilët kanë plotësuar detyrimin e dorëzimit të deklaratës së tatimit ku 

shuma e rubrikës “detyrimi të lindur për tu paguar” është 29,151,699 mijë lekë ndërkohë që 

parapagimet për këtë periudhë janë në shumën 22,847,767 mijë lekë. Në pamje të parë, duket se 

parapagimet kanë mbuluar rreth 80%6 të deklarimeve faktike, por nëse subjektet do të analizohen 

sipas situatës individuale (deklarime vs. arkëtime) rezulton se jo për të gjithë subjektet situata 

është e njëjtë. Më konkretisht, për 10190 subjekte parapagimet mbulojnë më pak se 60% të 

deklarimit faktik dhe për 5359 subjekte parapagimet mbulojnë rreth 140% të deklarimit faktik 

pra rezultojnë me mbi pagesë. 

Gjatë vitit ushtrimor, në zbatim të nenit 30 të Ligjit nr.8438 datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të 

ardhurat”, i ndryshuar, strukturat e kontrollit tatimor nga zyra, vlerësojnë nëse tatimi mbi fitimin 

për periudhën vijuese tatimore do të tejkalojë me më tepër se 10% tatimin mbi fitimin e 

periudhës së mëparshme tatimore duke vendosur kështu rishikimin në rritje të këstit të 

parapagimit, përgjithësisht në muajt Nëntor-Dhjetor. Me qëllim auditimin e rasteve të rishikimit 

të kësteve, u evidentuan 1,179 subjekte që kanë deklaruar një fitim mbi 10% më të lartë se viti 

2018, nga të cilat 700 subjekte kanë deklaruar një tatim fitimi mbi 50% më të lartë se viti 2018.  

Informacioni i vënë në dispozicion nuk ishte i plotë me datat e rishikimeve ndërkohë që për disa 

subjekte “kësti i rishikuar” nuk vinte nga  rivlerësimi nga zyra por ishin këste të gjeneruara 

rishtas nga sistemi C@TS, pra një korrigjim në kohë. Për këto raste, në përgjigje të kërkesave të 

grupit për plotësimin e datave të rishikimeve, në observacion u vu në dispozicion informacion 

shtesë vetëm për 15 subjekte të cilët rezultonin me humbje ose humbje të mbartur në deklarimin 

e 31 Marsit duke justifikuar kështu mos gjenerimin në kohë të këstit të ri. Megjithatë një testim i 

plotë i këtyre rasteve nuk u arrit deri në përfundim të auditimit dhe grupi i auditimit nuk mund të 

shprehet mbi përputhshmërinë e veprimeve në zbatim të nenit 30 të ligjit. (Trajtuar më hollësisht 

në pikën B3 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 7.1: Drejtoria e Kontrollit Tatimor në bashkëpunim me AKSHI-n në cilësinë dhe 

përgjegjësinë e shërbimit TI për DPT, të verifikojë procedurat e implementuara në sistem për 

gjenerimin e këstit të ri të tatimit mbi fitimin, pas deklarimeve të 31 Marsit.  

Afati: Menjëherë 
 

Rekomandimi 7.2: Titullari i DPT të vlerësojë rregullshmërinë e procedurave të ndjekura nga 

Drejtoria e Kontrollit Tatimor për rishikimin e kësteve të tatim fitimit në përputhje me nenin 30 

të Ligjit nr.8438 datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar.     

Afati: Menjëherë 
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Gjetja 8: Mungesë e kontrolleve dhe masave eficiente për monitorimin DRT-ve në 

aplikimin e gjobave në mënyrë të plotë dhe barabartë për të gjithë tatimpaguesit debitorë 

për këstet e parapagimit të tatim fitimit në kundërshtim me nenin 12 dhe 30 të Ligjit 

nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar. 

Nga auditimi rezultojnë dhe detyrime për “Gjobë për mospagim të kësteve të tatim fitimit”7 për 

të cilët u testuan 250 subjekte të cilat kanë deklaruar fitim tatimor por nuk rezultojnë të kenë 

paguar këstet e parapagimit të tatim fitimit. Nga të dhënat e dërguara nga Drejtoria e Kontrollit 

konstatohet se nga 250 subjekte e përzgjedhur  vetëm 81 prej tyre janë ngarkuar me gjobë për 

mos pagesë kësti të tatim fitimit në total. Sipas  Drejtorisë së Kontrollit, kjo gjobë nuk llogaritet 

automatikisht nga sistemi por vendoset manualisht nga inspektorët tatimorë në DRT. Udhëzimi 

nr.24 datë 02.09.2008 “Për procedurat Tatimore në RSH”, i ndryshuar, pika 114/1. “Mospagimi i 

kësteve të tatimit mbi fitimin dhe tatimi i thjeshtuar mbi fitimin”, tatimpaguesi i cili nuk paguan 

në afat këstet paraprake të tatimit mbi fitimin ose këstet paraprake të tatimit të thjeshtuar mbi 

fitimin, detyrim ky i përcaktuar sipas nenit 30, të ligjit nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin 

mbi të ardhurat”, të ndryshuar, dënohet me gjobë, në masën 10 për qind të shumës së këstit për tu 

paguar. Fakti që kjo gjobë ekzekutohet manualisht në përgjegjësinë e inspektorëve të kontrollit 

vlerësohet me një risk të lartë për sa i përket zbatueshmërisë së plotë dhe të barabartë të këtij 

penaliteti. Në observacionet e subjektit citohet fakti se nga DKT në DPT janë mbajtur 

procesverbale duke ngarkuar me përgjegjësi direkte inspektorët të cilët nuk kishin vendosur 

penalitet për subjektet të cilët kishin në ngarkim. (Trajtuar më hollësisht në pikën B3 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandim 8.1: Drejtoria e Kontrollit Tatimor në DPT duhet menjëherë të evidentojë për çdo 

DRT rastet në numër dhe vlerë gjobash të pa aplikuara, duke identifikuar inspektorët përgjegjës 

për çdo rast si dhe të vendosi sistemet e nevojshme të kontrollit për evidentimin dhe raportimin 

periodik me qëllim shmangien në të ardhmen të shkeljes së konstatuar.  

Afati: Menjëherë 
 

Rekomandim 8.2: Titullari i DPT të urdhërojë ngritjen e një grupi pune për identifikimin dhe 

evidentimin e procedurave që ekzekutohen manualisht në sistemin C@TS, me qëllim vlerësimin 

e ekzistencës së kontrolleve të aplikacionit në formën e njoftimeve automatike sinjalizuese dhe 

raporteve të posaçme, plotësimin e gjurmës së auditimit si dhe çdo masë tjetër  të nevojshme për 

sigurimin e zbatimit të ligjit në përputhje me parimet e shprehura në të “për zbatimi i njëjtë dhe 

efektiv i legjislacionit nga ana e administratës tatimore”;  

Afati: Menjëherë 

 

Gjetje 9: Shkalla pranimit të padive nga tatimpaguesit për kundërshtimin e akteve 

administrative rezulton të jetë 45% e rasteve të përfunduara me një vendim të formës së 

prerë gjatë vitit 2019. Nga auditimi u konstatuan vonesa në regjistrimin e detyrimeve të 

lindura nga aktet administrative ku datat e shkresave autorizuese për sistemimin e situatës 

së subjektit gjyq fitues në C@TS variojnë nga 2-13 muaj. 

Nga auditimi i data bazës së proceseve gjyqësore të përfunduara gjatë vitit 2019, të vëna në 

dispozicion nga Drejtoria Ligjore dhe Teknike, rezultojnë 453 procese gjyqësore të përfunduara 

(vendime në të dy shkallët) me një vlerë totale padie prej 6 miliard lekë nga të cilat rezultojnë të 

pranuara (plotësisht ose pjesërisht) 157 çështje me vlerë rreth 2 miliard lekë, 251 çështje të 

                                                             
7 Kodi 1155 
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rrëzuara me vlerë mbi 3 miliard lekë (përfshirë 10 çështje të pranuara në shkallën e parë e më pas 

rrëzuar në shkallën e dytë të gjykimit) si dhe 42 çështje të pushuara me vlerë padie 844 milion 

lekë. Shkalla e pranimit të padive rezulton të jetë 45% e gjithë kërkesë padive (në numër dhe 

vlerë) të përfunduara gjatë vitit 2019. Në zbatim të programit të auditimit, përpilimi i një 

statistike të saktë me qëllim vlerësimin e rasteve të kundërshtimeve të detyrimeve të tatim fitimit 

nuk është e mundur pasi mungon përshkrimi i plotë i çështjeve me referencat përkatëse si dhe 

pothuaj të gjitha kërkesë paditë listuar në këtë data bazë përfshijnë disa lloje detyrimesh tatimore 

të konkluduara nga një kontroll tatimor. Për rastet kur DPT rezulton të jetë humbës, vendimi i 

gjykatës dërgohet në Drejtorinë e Kontrollit për të bërë sistemimet përkatëse në sistem për 

anulimin/fshirjen e detyrimit të tatimpaguesit gjyq fitues. Me qëllim testimin e kryerjes së 

sistemimeve përkatëse në C@TS për secilin subjekt është kërkuar nga Drejtoria e Kontrollit 

Tatimor verifikimi i situatës të 27 subjekteve gjyq fitues nga ku rezultoi se datat e shkresave 

autorizuese për sistemimin e situatës së subjektit gjyq fitues variojnë nga 2-13 muaj. Për 4 raste 

kemi vetëm shpjegimin “transferuar në DRT tjetër” por jo shkresën dhe konfirmimin nëse 

detyrimi është anuluar ose jo në sistem. (Trajtuar më hollësisht në pikën B3 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 9: DPT me strukturat e saj përgjegjëse: DKT dhe Drejtorinë tekniko-ligjore duhet 

menjëherë të hartojnë një procedurë për rakordimin periodik të detyrimeve të gjyq fituesve, në 

numër dhe vlerë detyrimi, me qëllim pasqyrimin e saktë dhe në kohë të situatës së tatimpaguesve 

në funksion të raportimit koherent të dhe gjendjes së debitorëve në C@TS. 

Afati: Menjëherë 

 

Gjetja 10: Në sistemin C@TS, detyrimet e 158 subjekteve që janë ende në proces gjyqësor 

u konstatuan 62 subjekte, gjendja debitore në kohë reale e të cilëve nuk pasqyron 

detyrimet për të cilat subjekti është ende në proces gjyqësor8. 

Në zbatim të programit të auditimit u kërkuan dhe u vunë në dispozicion nga Drejtoria Ligjore 

dhe Teknike lista e çështjeve gjyqësore me status “në proces” deri më 31.12.2019. Në këtë listë 

rezultojnë të raportuara rreth 300 çështje gjyqësore në proces nga të cilat 98 çështje në shkallën e 

parë dhe 214 çështje/padi në proces në shkallën e dytë të gjykimit, me një vlerë totale padie rreth 

3 miliard lekë nga të cilat 27 çështje/padi për kundërshtim të vlerësimit të tatimit mbi fitimin dhe 

gjoba të lidhur me të, me një vlerë totale padie rreth 1.4 miliard lekë9. 

Detyrimet e njoftim vlerësimeve regjistrohen në sistemin C@TS nga inspektorët e kontrollit për 

secilin subjekt. Pavarësisht se këto detyrime nuk janë arkëtuar ato nuk ndiqen nga Drejtoria e 

Mbledhjes me forcë për sa kohë detyrimet janë kundërshtuar në gjykatë. Me qëllim testimin e 

situatës së këtyre subjekteve në sistemin C@TS është kërkuar informacion mbi detyrimet reale të 

158 subjekteve që janë ende në proces gjyqësor nga ku rezultoi se në 62 subjekte DRT Korçë 

(8 raste) dhe Vlorë(11 raste) etj.), gjendja debitore në kohë reale (Korrik 2020) nuk pasqyron 

detyrimet për të cilat subjekti është ende në proces gjyqësor me një diferencë në balancën 

debitore me rreth 137,564 mijë lekë më pak. Duke marrë në konsideratë që situata e subjekteve 

në sistemin C@TS është dinamike dhe e ndryshueshme në kohë, si auditues nuk mund të japim 

siguri për shkakun e diferencave në vlera të konstatuara. Kjo mbetet për verifikim të mëtejshëm 

                                                             
8 Referuar data bazës së cështjeve gjyqsore në proces në shkallën e parë apo të dytë vënë në dispozicion nga Drejoria Ligjore në 

DPT. 
9Referuar përshkrimit të statusit në tabelën e vënë në dispozicion nga Drejtoria Ligjore, vlera e padisë mund të 

përfshijë edhe zëra të tjerë të vlerësuar gjatë një kontrolli si TVSH, kontribute etj. 
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nga DKT dhe DRT-re që administrojnë këto subjekte dhe që ndjekin rastin në gjykatë. (Trajtuar 

më hollësisht në pikën B3 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 10: DPT me strukturat e saj përgjegjëse: Drejtorinë e Kontrollit Tatimor dhe 

Drejtorinë Ligjore dhe Teknike të urdhërojë menjëherë kryerjen e një verifikimi për identifikimin 

e plotë të numrit të subjekteve në proces gjyqësor dhe vlerën e detyrimit respektiv të regjistruar 

në C@TS nga inspektorët e kontrollit por të kundërshtuar nga subjekti. Për çdo pasaktësi të 

konstatuar të sistemohet situata e tatimpaguesit dhe të nxirren përgjegjësitë përkatëse. 
 

      Afati: Menjëherë 

 

Gjetja 11.1: Gjendja kreditore në sistemin C@TS në 31.12.2019 është 14,150,843 mijë lekë, 

tepricë që i takon rreth 12,400 subjekteve. Teprica kreditore për tatim fitimin vazhdon të 

mbetet e lartë dhe gjatë vitit 2019 edhe pse rezulton të ketë ndryshuar me vetëm 1 miliard 

lekë (pakësim) krahasuar me fund vitin 2018. Për tatimin mbi fitimin, kompensimi duhet të 

bëhet brenda muajit të parë që pason muajin në të cilin personi i tatueshëm rezulton me 

kredi tatimore por nga të dhënat nuk rezulton që një procedure e tillë të ndodh 

automatikisht në C@TS. 

Gjendja kreditore në sistemin C@TS në 31.12.2019 rezulton të jetë 14,150,843 mijë lekë 

tepricë që i takon rreth 12,400 subjekteve kreditore, nga të cilët 215 subjekte, me një tepricë 

kreditore rreth 141 milion lekë, rezultojnë të kenë kaluar në status “pasiv” gjatë vitit 2019. 

Krahasuar me një vit më parë, teprica kreditore nga parapagimet e tatim fitimit ka ndryshuar me 

vetëm 1 miliard lekë. 50 tatimpaguesit me tepricën kreditore më të lartë evidentohen: B. P., K. 

Intl., S-Sh, V.A., R.B. sha, T.A. etj. Në listën e kreditorëve më të mëdhenj, referuar shumës së 

përdorur pas deklarimit në vitin 2019 për llogari të periudhës 2018, duket se disa nga subjektet 

pavarësisht shumës së vogël të përdorur (rezultat i detyrimit të tatim fitimit shumë të ulët faktik 

kundrejt vlerësimit paraprak të administratës tatimore) përsëri kanë vijuar me parapagime në 

vlera të larta. Më konkretisht: 

-16 raste me një tepricë kreditore rreth 670 milion lekë, ku subjekti ka deklaruar humbje në 

deklaratën e dorëzuar në muajin Mars 2019 dhe përsëri ka vazhduar me pagesë të parapagimeve 

të kësteve të tatim fitimit për periudhën Prill- Dhjetor 2019, duke shtuar kështu tepricën 

kreditore. Nga të dhënat rezulton se po këto subjekte kanë deklaruar përsëri humbje në Mars 

2020, pra nuk kanë arritur të përdorin shumat e parapaguara për tatim fitimin. Për rastet e 

subjekteve me humbje dhe me pagesë është kërkuar shpjegim nga Drejtoria e Kontrollit Tatimor 

por deri në përfundim të këtij auditimi informacioni nuk u vu në dispozicion. 

-6 subjekte me një tepricë kreditore në total rreth 160 milionë lekë, konstatohet se nuk kanë 

dorëzuar deklaratën e tatimit mbi fitimin në të dy vitet 2018 dhe 2019. Subjektet në fjalë nuk 

rezultojnë as në listën e subjekteve pasiv. 

Sipas Ligjit nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në RSH”, i ndryshuar, neni 75, kur 

shuma e detyrimit tatimor të paguar është më e madhe se shuma e tatimit të vlerësuar në 

njoftimin e vlerësimit tatimor apo në deklaratën tatimore, administrata tatimore e kalon shumën e 

paguar më tepër për llogari të detyrimeve të tjera tatimore, të papaguara nga personi i tatueshëm. 

Një gjë e tillë, bëhet në mënyrë automatike nga vetë administrata tatimore, brenda periudhës së 

parë vijuese tatimore që vjen pas periudhës në të cilën personi i tatueshëm rezulton me kredi 

tatimore. Për tatimin mbi fitimin një gjë e tillë, bëhet brenda muajit të parë që pason muajin në të 

cilin personi i tatueshëm rezulton me kredi tatimore. Nga të dhënat nuk rezulton që një procedurë 

e tillë të ndodh automatikisht. Nga 50 subjektet me tepricë kreditore më të lartë në total 8.9 
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miliard lekë, të mbartur që nga viti 2018 dhe/ apo të krijuar rishtas, rezultojnë me balanca 

debitore në total rreth 1.8 miliard lekë (pa përfshirë detyrimet për kontributet e sigurimeve 

shoqërore). Në total balanca debitore e të gjithë subjekteve kreditore për tatim fitimin rezulton të 

jetë 19 miliard lekë nga të cilat 2.3 miliard lekë detyrime të tatimit mbi fitimin dhe gjobat e 

lidhura me të. (Trajtuar më hollësisht në pikën B3 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Gjetja 11.2: Nga të dhënat analitike të tepricës kreditore të tatim fitimit në C@TS, për 

rastet e rimbursimit konstatohen diferenca me të dhënat në SIFQ, në numër subjektesh 

dhe vlera të paguara. Nga këto raste, rimbursimi për subjektin “V.H” me NIPT 

L1XXXXA, është bërë pjesërisht në kundërshtim me nenin 73 të Ligjit nr.9920 “Për 

procedurat Tatimore në RSH” në shumën 2,327 mijë lekë. 

Nga të dhënat analitike të tepricës kreditore të tatim fitimit konstatohen diferenca në numër 

subjektesh dhe vlera të paguara midis të dhënave në SIFQ (Thesari) dhe sistemit C@TS. Kështu, 

konstatohen gjithsej vetëm 6 subjekte të cilat janë rimbursuar në shumën 49,091 mijë lekë. Nga 

rakordimi me të dhënat e pagesave në Thesar (SIFQ) rezultojnë 7 subjekte të jenë rimbursuar për 

tepricat kreditore të tatim fitimit në shumën 47,568 mijë lekë. Nga auditimi u konstatua 

gjithashtu se për rastin rimbursimit të subjektit “V.H.” me NIPT L1XXXXA administruar nga 

DRT Tiranë, ka paraqitur në datën 15.07.2019 kërkesën për rimbursimin e tepricës kreditore 

përfshirë këtu dhe tatim fitimin e paguar për periudhën 13-A në shumën 2,326,763 lekë. 

Gjithashtu referuar periudhave, në zbatim të nenit 73 të Ligjit nr.9920 “Për procedurat Tatimore 

në RSH”, e drejta për të kërkuar rimbursim të shumave paguar tepër parashkruhet pas 5 vjetësh 

nga data e deklaratës së parë. Në këtë mënyrë shuma e kërkuar dhe rimbursuar për periudhën 13-

A është paguar në kundërshtim me parashikimin ligjor. Grupi i auditimit ka kërkuar nga 

Drejtoria e Kontrollit Tatimor të konfirmojë situatën e subjektit, tepricën kreditore të raportuar, 

si dhe rregullshmërinë e miratimit nga ana e DRT Tiranë të shumës që i përket periudhës 13-A. 

(Trajtuar më hollësisht në pikën B3 të Raportit Përfundimtar të Auditimit): 
 

Rekomandimi 11: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve me strukturat e saj përgjegjëse të kryej 

menjëherë verifikimin e procedurave të ndjekura për rastet e rimbursimit të shumave kreditore të 

tatimit mbi fitimin të evidentuara sa më lartë, me qëllim vlerësimin e rregullshmërisë dhe 

saktësisë së shumës së rimbursuar subjektit. 

Afati: Menjëherë 

 

Gjetja 12: Konstatohen arkëtime për TVSH të palidhura dhe të pa sistemuara me një 

detyrim tatimor, në total 768 milion lekë duke rritur kështu arkëtimet e raportuara 

ndërkohë dhe detyrimin kreditor të administratës tatimore ndaj këtyre tatimpaguesve. 

Nga raporti i të ardhurave tatimore për periudhën Janar- Dhjetor 2019, një tjetër llogari në grupin 

4665: “Depozitime të tjera (për tu sistemuar në të ardhmen)”, evidentohet dhe llogaria 4665504 

“Depozitime të përkohshme për deklaratën e tatimit mbi vlerën e shtuar” e cila më 31.12.2019 

rezulton me një balancë kreditore prej 768,059 mijë lekë. Ndryshe nga natyra e llogarisë 

4665503 “Depozitime të përkohshme për deklaratën e tatim fitimit”, në këtë rast tepricat 

kreditore të akumuluara në këtë llogari vijnë si rezultat i pagesave të kryera nga subjektet 

ndërkohë që në sistemin C@TS nuk ekziston një detyrim. Këto shuma duhet të sistemohen në 

periudhat e ardhshme. Nga auditimi i kësaj llogarie konstatohet se pagesat e kryera nga subjektet 

i referohen kryesisht periudhës tatimore viti 2019 në total 739 milion arkëtime por edhe 

periudhave të mëparshme tatimore nga viti 2002- 2018.  Nga auditimi, konstatohet se pagesat më 

të mëdha janë kryer nga disa subjekte në muajin Dhjetor 2019 në total 624 milionë lekë, 
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kryesisht nga subjekte të administruar nga Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj me rreth 523 

milionë lekë arkëtime, DRT Tiranë dhe DRT Fier respektivisht me rreth 31 milion lekë arkëtime. 

Nga të dhënat e arkëtimeve sipas muajve, shumat e arkëtuara nuk rezultojnë të jenë sistemuar në 

muajt pasardhës sipas detyrimeve aktuale të lindura për subjektin që ka kryer pagesën. Këto 

pagesa konstatohen të jenë në vlera më të mëdha dhe më frekuente në muajt Tetor- Dhjetor. Nga 

auditimi konstatohet se e njëjta situatë paraqitet edhe në të njëjtën periudhë të një viti më parë. 

Gjithashtu konstatohet se disa nga subjektet që kanë kryer këto pagesa të pa lidhura me një  

detyrim TVSH-je të rezultojnë të jenë në listën e subjekteve me tepricë kreditore. (Trajtuar më 

hollësisht në pikën B3 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 12: Nga strukturat përgjegjëse në DPT të kryhet verifikimi dhe sistemimi i 

shumave të paguara pa u shoqëruar me një deklaratë detyrimi tatimor dhe të pa sistemuara në 

periudhat pasardhëse. Drejtoria e Kontrollit Tatimor në bashkëpunim me Drejtorinë e Analizës 

dhe Kontabilitetit të hartojë një procedurë/udhëzues për rakordimin periodik të këtyre pagesave 

duke shmangur kështu rritjen artificiale të të ardhurave dhe detyrimit kreditor të administratës 

tatimore. 

Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 

 

Gjetja 13.1: Plotësimi i deklaratës së tatimit mbi të ardhurat në burim mbart shumë 

gabime, jo vetëm në klasifikimin e llojit të të ardhurave në rubrikat e gabuara. Kështu janë 

evidentuar shumë raste të deklarimit të tatimit në burim për qiranë plotësuar në rubrikën 

“dividend” dhe rrjedhimisht të raportuar në kodin buxhetor të gabuar 7009100. 

Mungojnë sistemet e kontrollit për verifikimin e saktësisë së deklaratave lidhur me 

shkallën e duhur tatimore të aplikuar si dhe periudhën tatimore të cilit ky deklarim i 

përket.  

Arkëtimet për vitin 2019 të zërit “Tatimi mbi të ardhurat nga Dividendët dhe Aksionet”, 

raportohen në shumën 11,061,159 mijë lekë. Krahasuar me një vit më parë, të ardhurat nga 

dividendi kanë një rritje prej rreth 200% ose 7.37 miliard lekë. Kjo shpjeguar me ndryshimet 

ligjore të parashikuara me Ligjin nr.94/2018 “Për disa ndryshime e shtesa në ligjin nr.8438, datë 

28.12.1998  “Për tatimin mbi të ardhurat”, sipas të cilit është bërë  ndryshimi në trajtimin fiskal 

për të ardhurën nga dividendi, duke shtuar në nenin 38 “Dispozita kalimtare”, pika 910.  

Nga auditimi i të dhënave të raportuara në kodin buxhetor 7009100 në nivel subjekti mbi 

saktësinë e plotësimit të deklaratës së tatimit të mbajtur në burim mbi të ardhurat sipas llojit 

rubrika 8 “dividend”, u konstatuan të regjistruara edhe pagesa që nuk kanë lidhje me llogarinë 

“të ardhurat nga dividendi” por me “të ardhurat nga qiraja”. 

Nga auditimi i të dhënave të kodit buxhetor 7009100, për periudhën Tetor- Dhjetor 2019 

konstatohet se 99 subjekte kanë vijuar me pagesa edhe pas afatit të fundit të aplikimit të shkallës 

tatimore 8% të 30 shtatorit 2019. Duke qenë se pas kësaj date çdo subjekt që do të deklarojë 

fitime të pashpërndara dhe të padeklaruara të vitit 2017 e më herët, nuk është më i “favorizuar” 

për aplikimin e shkallës tatimore 8% por duhet të aplikojë shkallën standarde 15%. Për grupin e 

auditimi ishte e pamundur vlerësimi i përputhshmërisë së periudhës së deklaruar me shkallën 

tatimore të re të aplikuar për shkak të pasaktësive në plotësimin në deklaratë të periudhës 

                                                             
10“Norma e tatimit mbi dividendin në shkallën 8 % do të aplikohet edhe për fitimet e pashpërndara të realizuara në 

vitet 2018 e më parë, përfshirë rezervat dhe fitimet e kapitalizuara, me kusht që tatimi mbi dividendin, që i përket 

fitimeve të pashpërndara të viteve 2017 e më parë, të paguhet brenda datës 30 shtator 2019, ndërsa tatimi mbi 

dividendin për fitimin e vitit 2018 të paguhet brenda datës 20 gusht 2019”. 
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tatimore pasi siç është trajtuar edhe më lartë, në deklarime subjekti i është referuar periudhës 

tatimore 2019. Kjo kërkon një verifikim rast pas rasti në sistemin C@TS nga DRT-të respektive. 

Referuar deklarimeve për dividendin, konstatohet se:  

-vetëm 32 nga 99 subjektet kanë deklaruar11 dividend në shumën 405,946 mijë lekë me një 

detyrim tatim në burim të llogaritur 58,200 mijë lekë ndërkohë që shumat e paguara nga këto 

subjekte janë vetëm 20,477 mijë lekë;  

-67 subjekte nuk rezultojnë të kenë deklaruar dividend ndërkohë që shuma e paguar prej tyre 

është 66 milion lekë, dhe këto mund të jenë pagesa për të tjera të ardhura në burim por deklaruar 

në rubrikën e gabuar.  

-Konstatohen të kenë deklaruar në këto rubrika dhe 25 ente publike me një vlerë detyrimi tatimi 

në burim nga dividendi dhe fitimi i shpërndarë prej 3.6 milion lekë, subjekte këto të cilat nuk 

mbartin përgjegjësinë e deklarimit të fitimit. Këto raste janë dërguar në Drejtorinë e Kontrollit 

Tatimor për ti përcjellë në DRT-të respektive me qëllim sistemimin e situatës së këtyre 

subjekteve në C@TS.  

Në konkluzion: plotësimi i deklaratës së tatimit mbi të ardhurat në burim mbart shumë gabime jo 

vetëm në klasifikimin e llojit të të ardhurave por dhe në rubrikat “baza për tatimin” dhe ”shuma 

për tu paguar” rrjedhimisht kodi buxhetor (llogaria) 7009100- ku raportohen “të ardhura nga 

dividendi dhe aksionet” në gjykimin e audituesit bazuar në evidencat e auditimit, është i 

mbivlerësuar marrë në konsideratë klasifikimet e llojit të të ardhurave në rubrikat e gabuara. Për 

shkak të volumit të lartë të dhënave, për grupin e auditimit ishte e pamundur kuantifikimi i të 

gjitha rasteve në numër dhe vlerë, që nuk i përkasin tatimit mbi dividendin. Cilësia e të dhënave 

nuk lejon kryerjen e një analize të drejtë për vlerësimin e përputhshmërisë së aplikimit të 

shkallës tatimore të kufizuar në kohë “deri 30 shtator 2019” për fitime të pashpërndara deri në 

vitin 2017.  (Trajtuar më hollësisht në pikën B4 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Gjetja 13.2: Në deklaratën e tatimit të të ardhurave në burim mungon rubrika për “të 

ardhurat nga veprimet me aksionet” duke e bërë të pamundur identifikimin e kësaj lloj të 

ardhura dhe shkallën tatimore të aplikuar. Në lidhje me rubrikën nr.9 “ndarja e fitimit” 

totali i tatimit në burim i deklaruar është rreth 2.12 miliard lekë. Nga 848 deklarime të 

cilat i përkasin periudhave për të cilat nuk aplikohet shkalla 8%, vetëm 77 prej tyre kanë 

aplikuar një shkallë tatimore të ndryshme nga 8%.  

Sipas Udhëzimit nr.12 datë 15.3.2019 për disa ndryshime në udhëzimin nr.5, datë 30.1.2006 “Për 

Tatimin mbi të Ardhurat”, i ndryshuar deklarata e miratuar e tatimit të mbajtur në burim mbi të 

ardhurat, rubrika 9 “ndarja e fitimit” nuk është rubrikë  në të cilën duhet të deklarohet e ardhura 

nga dividendi por ndarjet e fitimit të ortakut cituar: “Rubrika [ 9 ] Ndarjet e fitimit plotësohen me 

shumat e pagesave për ndarjet e fitimit që i kryhen ortakut pas miratimit të rezultatit financiar 

dhe miratimit të destinimit të fitimit”. Nga auditimi i deklaratave të regjistruara gjatë vitit 2019 

konstatohet se në rubrikën nr.9 “ndarja e fitimit” totali i tatimit në burim i deklaruar është rreth 

2.12 miliard lekë. Norma mesatare e aplikuar në këtë rubrikë është 8% megjithatë verifikuar në 

nivel deklarate përqindjet e aplikuara variojnë nga 0% - 100%, kjo duke supozuar që vjen për 

shkak të gabimeve në plotësimin e deklaratës (shuma e të ardhurave = shumën e tatimit). 

Referuar llojit të tatimit ndryshimet ligjore për shkallën tatimore për dividendin nuk janë të 

aplikueshme për zërin ‘ndarje fitimit” për efekt deklarimi të fitimeve të periudhave para vitit 

2018, lehtësi kjo e parashikuar vetëm për zërin “dividend”. Nga të dhënat rezulton se nga 848 

                                                             
11Burimi: Drejtoria e Kontrollit Tatimor 

file:///F:/Legjislacioni/Ndryshime%202019/TA_Udhëzim%20nr.%2012,%20datë%2015.3.2019%20për%20disa%20ndryshime%20në%20udhëzimin%20nr.%205,%20datë%2030.1.2006
file:///F:/Legjislacioni/Ndryshime%202019/TA_Udhëzim%20nr.%2012,%20datë%2015.3.2019%20për%20disa%20ndryshime%20në%20udhëzimin%20nr.%205,%20datë%2030.1.2006


20 

 

deklarues vetëm 77 prej tyre kanë aplikuar një shkallë tatimore të ndryshme nga 8% deklarime të 

cilat i përkasin periudhave të cilat nuk aplikohet shkalla 8%. Ndërkohë në listën e të dhënave 

ashtu si edhe për rubrikën 8, konstatohen pagesa periodike mujore nga i njëjti subjekt. Po ashtu 

edhe në këtë rubrikë konstatohen ente publike që të kenë deklaruar shpërndarje fitimi ndërkohë 

që nuk mbartin përgjegjësi tatimore për tatim fitimin. Nga numri i rasteve të konstatuara, 

mundësia që edhe këto deklarata të jenë plotësuar gabim në lidhje me klasifikimin e të ardhurave 

sipas llojit është e lartë dhe për të përllogaritur një vlerë për impaktin në saktësinë e të ardhurave 

të raportuara sipas kodeve buxhetore është i nevojshëm verifikimi rast pas rasti në sistemin 

C@TS, verifikim ky i pamundur për këtë auditim. (Trajtuar më hollësisht në pikën B4 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 13: Drejtoria  tekniko-ligjore të publikojë një material sqarues në vijim të 

Udhëzimit nr.12 datë 15.03.2019 për disa ndryshime në udhëzimin nr.5, datë 30.01.2006 “Për 

Tatimin mbi të Ardhurat”, i ndryshuar për të shpjeguar dhe ilustruar plotësimin deklaratës për të 

ardhurat në burim. DPT në bashkëpunim me MFE të marrë në konsideratë propozimin për 

ndryshimin e deklaratës për të ardhurat në burim për të shtuar rubrikën “ të ardhura nga veprime 

me aksionet” për të shmangur kështu raportime të gabuara në llogarinë 7009100. 
 

Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 

 

Gjetja 14: Pavarësisht rritjes së të ardhurave të arkëtuara nga një vit më parë, konstatohet 

se niveli i pagës mesatare mujore të deklaruar mbetet në kufijtë e pagës minimale për disa 

sektorë të ekonomisë dhe grup tatimpaguesish. Konstatohet mungesë strategjie dhe 

kontrollosh tatimore me bazë risku të dedikuara për deklarimin e punonjësve dhe pagave. 

Nga evidencat e vëna në dispozicion raportohen të ardhura të arkëtuara nga “tatimi mbi pagë nga 

listë pagesat” në shumën 22,279,842 mijë lekë ose 6.3% më shumë se viti 2018. Arkëtimet e 

realizuara vijnë 8.3 miliard nga sektori publik dhe 13.9 miliard nga sektori privat. Të ardhurat e 

arkëtuara për të dy sektorët rezultojnë me rritje krahasuar me një vit më parë, respektivisht 

+9.8% dhe +4.3%. Analizuar në raport me numrin e punonjësve të deklaruar në Janar 2019 dhe 

Dhjetor 2019, rezulton se numri i punonjësve të deklaruar në total është rritur me 13,259 

punonjës ose 2% më shumë se fund viti 2018. Duke shmangur efektin negativ të uljes së numrit 

të punonjësve nga subjektet të cilat gjatë vitit 2019 janë çregjistruar, kanë bërë kërkesë për 

çregjistrim apo kanë kaluar në status pasiv, rritja bruto e numrit të punonjësve është +33,297 ose 

5% më shumë se fund viti 2018, referuar kjo deklarimit të 127,840 subjekteve. Sipas sektorëve të 

ekonomisë, rritje në deklarimin e numrit të punonjësve evidentohet për  subjektet që operojnë në 

sektorin e shërbimit 7%, të tregtisë me 6%, transportit me 4% dhe ndërtimit me 3%. Për një 

vlerësim të drejtë të impaktit të rritjes së numrit të punonjësve të deklaruar në rritjen e të 

ardhurave nga tatimi mbi pagë duhet të merret në konsideratë dhe niveli i pagës së deklaruar. 

Nga auditimi i të dhënat nga auditimi, rezulton se paga mesatare bruto për vitin 2019 sipas 

sektorëve të ekonomisë varion nga 29,670 lekë sipas deklarimeve të subjekteve që operojnë në 

sektorin e tregtisë deri në 49,500 lekë nga deklarimet e subjekteve që operojnë në sektorin e 

shërbimit ku përfshihen kryesisht edhe subjektet “ente publike”. 

Me qëllim evidentimin e zonave me risk në lidhje me saktësinë dhe plotësinë e deklarimeve të 

numrit të punonjësve dhe pagës bruto për efekt të mbledhjes së të ardhurave nga tatimi mbi pagë, 

të dhënat nga sistemi C@TS për subjektet me status aktiv janë analizuar edhe sipas formës 

ligjore, peshës specifike dhe pagën mujore mesatare të deklaruar, ku konstatohet se: 

../Documents/4.AUDITIME%20EVADUARA/2020/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/vgaxha/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Legjislacioni/Ndryshime%202019/TA_Udhëzim%20nr.%2012,%20datë%2015.3.2019%20për%20disa%20ndryshime%20në%20udhëzimin%20nr.%205,%20datë%2030.1.2006
../Documents/4.AUDITIME%20EVADUARA/2020/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/vgaxha/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Legjislacioni/Ndryshime%202019/TA_Udhëzim%20nr.%2012,%20datë%2015.3.2019%20për%20disa%20ndryshime%20në%20udhëzimin%20nr.%205,%20datë%2030.1.2006
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1) 20,623 subjektet e regjistruara si “shoqëri me përgjegjësi të kufizuara-shpk” kanë 

deklaruar rreth 290 mijë punonjës ose 43% të numrit total të punonjësve të deklaruar nga 

të gjithë subjektet me status aktiv, dhe një pagë mesatare mujore më pak se 40,000 lekë 

(nga të cilët paga e tatueshme është vetëm 10,000 lekë). Në këtë grup evidentohen rreth 620 

subjekte (nga të cilët 125 subjekte “biznes i madh”), të cilat deklarojnë pagë bruto “zero” dhe  

194 subjekte (nga të cilat 37 subjekte “biznes i madh”) rezultojnë me deklarim 1 punonjës me 

pagë bruto nga 1- 29,700 lekë, pra më një efekt “zero” lekë tatim.  

2) grupi i subjekteve “person fizik” deklaron mesatarisht 147 mijë punonjës ose 22% të 

totalit të punonjësve të deklaruar, me një pagë mesatare mujore 11,525 lekë pra 

praktikisht me zero efekt në të ardhurat personale të realizuara. 

Nga informacioni mbi kontrollet e ushtruar gjatë vitit në subjekte, si pjesë e planit mujor të DRT-

ve, rezulton se kontrollet mbi saktësinë e deklarimit të punonjësve janë pjesë e kontrolleve të 

përgjithshme të tatimit mbi fitimin, kontrolle këto që mbulojnë të gjithë komponentët e situatës 

fiskale të një tatimpaguesi por jo kontrolle të dedikuara(tematik) mbi saktësinë e deklarimit të 

punonjësve dhe pagat nisur nga shkalla e lartë e informalitetit e cila mbetet tepër e lartë dhe 

kërkon një vlerësim risku të dedikuar për profile të caktuara tatimpaguesish dhe në bazë rajoni. 

Sipas drejtorive rajonale të ardhurat e arkëtuar sigurisht vijnë nga DRT Tiranë dhe Drejtoria e 

Tatimpaguesve të Mëdhenj, respektivisht me një kontribut prej 36% dhe 39%, ku DRT Tiranë 

mbart dhe 61% të debitorëve për mos pagesë të tatimit mbi të ardhurat nga punësimi (TAP). 

(trajtuar më hollësisht në pikën B4.4 të Raporti Përfundimtar të Auditimit).  
 

Rekomandimi 14: Strukturat përgjegjëse në DPT të analizojnë të dhënat historike të deklarimit 

të numrit të punonjësve dhe pagave, me qëllim identifikimin e grup-tatimpaguesve me risk për 

deklarime fiktive, me qëllim hartimin e strategjive dhe plane të kontrolleve tatimore të dedikuara 

për sektorë të caktuar të ekonomisë të karakterizuar nga një nivel i lartë i informalitetit.   

 

Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 

 

Gjetja 15: Të ardhurat nga deklarata individuale vjetore rezultojnë të jenë arkëtuar 367 

milionë lekë ose 7.5% më pak se viti 2018 ndërkohë që gjendja debitore për këtë zë të 

ardhurash ka shkuar në 196 milionë lekë. Ndryshimi ligjor i hyrë në fuqi më 1 Janar 2020 

dhe afat deklarimi 30 Prill 2021 mbart rrezikun e mos deklarimit korrekt për shkak të 

kompleksitetit për fasha të caktuara tatimpaguesish, të përfshira rishtas në këtë detyrim 

deklarimi. 

Nga të dhënat e vëna në dispozicion kodi buxhetor për regjistrimin e pagesave nga individët që 

plotësojnë kushtin për raportimin e DIVA12 rezultojnë se janë arkëtuar 367 milionë lekë ose 

7.5% më pak se viti 2018. Sipas periudhave të deklaruara tatimi i paguar i referohet periudhave 

2011-2018 ndërsa DRT-ta me arkëtimet me të larta janë DRT Tiranë me 291 milionë ose 80% e 

                                                             
12Në 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, llogaritet mbi të ardhurat e 
individëve.”, Në nenin 13 pika 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 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 hapësirë përfshihet në pikën i) “të ardhura të tjera që nuk identifikohen në 
format e paraqitura në këtë nen”. Neni 39 “Regjistri i individëve” përcakton se 2. Administrata tatimore qendrore mban 
regjistër të veçantë të individëve.  
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totalit të arkëtimeve e ndjekur nga DRT Durrës me 20 milionë lekë ose 6% e arkëtimeve. Afati 

ligjor sipas Ligjit nr.8438 neni 13 pika 2 e tij, tatimpaguesit dorëzojnë deklaratën vjetore të të 

ardhurave pranë administratës tatimore qendrore, jo më vonë se data 30 prill e vitit që pason 

periudhën tatimore, për të cilën bëhet deklarimi. Nga auditimi i të dhënave për debitorët për këtë 

lloj tatimi, rezultojnë rreth 2,400 debitorë me një detyrim të papaguar prej 196.8 milion lekë nga 

112.3 milionë të raportuara në fund të vitit 2018. Vetëm gjatë vitit 2019, gjendja debitore është 

rritur me 125.6 milion lekë.  

Vetë deklarata (DIVA) nuk parashikon deklarimin individual për çdo punëdhënës në rubrika të 

veçanta por si një shumë totale nga të gjithë punësimet në rubrikën 3- “të ardhurat bruto nga 

paga apo shpërblime nga marrëdhëniet e punësimit” dhe rubrika 4-“tatimi i llogaritur mbi pagat 

dhe shpërblimet e punësimit”. Gjithashtu, deklarata individuale vjetore e të ardhurave, mund të 

plotësohet edhe nga çdo individ, i cili megjithëse nuk e ka detyrimin ligjor për këtë, për arsye se 

dëshiron të përfitojë, nga skema e shpenzimeve të zdritshme, e parashikuar në këtë ligj, kur ky 

individ plotëson kushtet e përfitimit nga zbritja e shpenzimeve13.Në auditimet e mëparshme 

KLSH ka ngritur çështjen e diskriminimit që kriteri i parashikuar për lindjen e detyrimit të 

deklarimit të DIVA prekte vetëm një fashë të caktuar të individëve të punësuar, por që është 

zgjidhur ligjërisht me ndryshimet e parashikuara në Ligjin nr.84/2019 datë 18.12.2019 për një 

ndryshim në Ligjin nr.8438 datë 28.12.1998, i ndryshuar sipas të cilit bëhet ndryshimi i kriterit 

për lindjen e detyrimit të deklarimit vjetor individual të të ardhurave në nenin 13 pika 4 shtohet, 

citojmë “Ky përjashtim nuk zbatohet për individët, të cilët janë të punësuar në më shumë se një 

punëdhënës. Këta individë deklarojnë në deklaratën e tyre vjetore të të ardhurave, në një shumë 

të vetme, të gjitha të ardhurat e siguruara nga punësimi, llogarisin shumën totale të detyrimit 

tatimor mbi pagat, zbresin, kur është rasti, tatimin e mbajtur nga punëdhënësi dhe përcaktojnë 

shumën e detyrimit tatimor që duhet të paguajnë për buxhetin e shtetit”. Ky ligj nuk ka 

parashikuar një dispozitë kalimtare për të përcaktuar afatet e hyrjes në fuqi të këtij ligji. Kjo 

është rregulluar me Udhëzimin nr.5 datë 30.01.2006 “Për tatimin mbi të ardhura” i ndryshuar, 

pika 2.8.1.3 cituar “....Ky parashikim zbatohet për individët të cilët kanë përfituar të ardhura nga 

punësimi nga më shumë se një punëdhënës duke filluar nga 1 janari 2020”. Ky individ i dy 

punësuar duhet që, brenda datës 30 prill 2021, të plotësojë deklaratën vjetore të të ardhurave në 

të cilën të ardhurat mujore nga paga, do të llogariten si total i të ardhurave nga paga nga të 

gjitha burimet e punësimit të individit.  

Ndryshimi ligjor i parashikuar dhe cituar sa më lartë, i cili duke filluar nga viti 2020 do të prekë 

një fashë dhe profil më të gjerë individësh duhet të trajtohet me risk të shtuar jo vetëm në lidhje 

me ndërgjegjësimin për deklarim por veçanërisht për kompleksitetin dhe vështirësitë në 

plotësimin e deklaratës specifikisht në rubrikën e të ardhurave nga dypunësimi ku individit 

deklarues i lind detyrimi të bëjë rillogaritjet e tatimit mbi të ardhurat nga punësimi. Në shtesë të 

kësaj, ky vlerësim duhet të bëhet edhe në kuadër të riskut të lartë të mbledhshmërisë që ka 

mbledhja e detyrimeve të këtyre lloj të ardhurave. (Trajtuar më hollësisht në pikën B4 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandim 15: Ndryshimi ligjor i parashikuar për deklarimin e DIVA, i cili duke filluar nga 

viti 2020 do të prekë një fashë dhe profil më të gjerë individësh, duhet të trajtohet me risk të 

shtuar jo vetëm në lidhje me ndërgjegjësimin për deklarim por veçanërisht për kompleksitetin 

                                                             
13Në këtë rast, shuma e të ardhurave bruto vjetore, nga të gjitha burimet duhet të jetë, jo më e madhe se 1,050,000 

(një milion e pesëdhjetë mijë) lekë në vit (e indeksueshme çdo vit). 
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dhe vështirësitë në plotësimin e deklaratës e cila duhet të shoqërohet me njoftime sqaruese nga 

Drejtoria tekniko-ligjore, specifikisht në rubrikën e të ardhurave nga dy punësimi ku individit 

deklarues i lind detyrimi të bëjë vetë rillogaritjen e tatimit mbi të ardhurat nga punësimi. 

      Brenda vitit 2020 

 

Gjetja 16.1: Niveli i borxhit për zërin “tatimi mbi fitimin” raportohet në shumën 31.6 

miliard lekë ose 1% më shumë se një vit më parë. Detyrimi “principali për tatim fitimin“ 

është rreth 21.8 miliard lekë ose 73% e stokut dhe rreth 7.8 miliard lekë janë gjoba për 

deklarime të pasakta dhe/ose të vonuara ose 27%. nga 18,800 subjekte debitore gjithsej 50 

prej tyre rezultojnë me nivelin me të lartë të borxhit për këtë lloj detyrimi, me mbi 14 

miliard lekë ose 47% të totalit të detyrimit.  

Për vitin 2019, në bazë të të dhënave të vëna në dispozicion nga DPT, rezulton se shuma e 

raportuar në Pasqyrën e Pozicionit Financiar, në zërin debitor “llog.468” është 120,792,111 mijë 

lekë nga të cilët 29,792,227 mijë lekë debitorë për detyrimin e tatimit mbi fitimin dhe gjoba të 

papaguara krijuar nga mbi 18,800 subjekte kundrejt 18,097 subjekte debitore të evidentuara një 

vit më parë. Kjo balancë detyrimesh rezulton të jetë 320,426 mijë lekë ose 1% më e lartë se ajo e 

raportuar më 31.12.2018. Ndërkohë nga Drejtoria e Mbledhjes me Forcë raportohet se stoku i 

borxhit tatimor për zërin “tatimi mbi fitimin” është 31,637,015 mijë lekë për shkak të përfshirjes 

së detyrimeve për tatim fitimin e thjeshtuar në këtë zë në shumën 2,695,084 mijë lekë. Sipas 

DRT-ve stoku i borxhit për detyrimin e tatimit mbi fitimin evidentohet me stokun më të lartë të 

borxhit DRT Tiranë me 15.6 miliard lekë ose 52.6% të stokut ndjekur nga DMT me 6.1 miliard 

ose 20.6% e stokut, DRT Durrës me 2.3 miliard ose 7.9%. DRT Elbasan me 1.2 miliard lekë ose 

4.2%. Nga krahasimi me një vit më parë, duket se stoku i borxhit rritet me një ritëm më lartë sesa 

pakësohet (mblidhet). Analizuar sipas burimit të detyrimit, detyrimi “principali për tatim fitimin“ 

(përfshirë mos pagesat e kësteve të parapagimit) është rreth 21.8 miliard lekë ose 73% e stokut 

dhe rreth 7.8 miliard lekë ose 27% janë gjoba për deklarime të pasakta dhe/ose të vonuara. Në 

kuadër të auditimit të borxhit për tatimin mbi fitimin, i është kërkuar DMF informacion mbi 

detajimin e detyrimit që ka rrjedhur nga rivlerësimet e kontrollit tatimor dhe sa nga mos pagesa e 

kësteve të tatim fitimit, por përgjigja është se DMF në DPT nuk e disponon këtë informacion 

pasi ky informacion administrohet nga DRT-të. Në gjykimin e audituesit, ky informacion duhet 

të disponohet dhe analizohet si bazë vlerësimi të mbledhshmërisë së borxhit. Kjo duke marrë 

parasysh që rivlerësimet përgjithësisht kalojnë një proces të gjatë ankimimi/apelimi dhe mbartin 

rrezikun e pavlefshmërisë/anulimit të detyrimit të lindur nga këto rivlerësime (akt-kontrolle). 

Sipas subjekteve, 50 nga 18,800 subjekte debitore gjithsej, rezultojnë me nivelin me të lartë të 

borxhit për këtë lloj detyrimi, me mbi 14 miliard lekë ose 47% të totalit të detyrimit. Krahasuar 

me një vit më parë, stoku i borxhit për top50 subjektet ka ndryshuar në ulje me vetëm 650 milion 

lekë. Impakt më të konsiderueshëm në këtë ulje ka pasur pagesa e OSHEE prej 3.1 miliard lekë 

por ndërkohë ky subjekt ka rritur gjendjen debitore gjatë 2019 me rreth 1.9 miliard lekë ndërkohë 

27 subjekte nga ky grup rezultojnë me status “pasiv” me një total detyrimi rreth 6 miliard lekë. 

Për të vlerësuar c ‘pjesë e këtij borxhi të mbledhur i takon detyrimit të mos pagesës së tatim 

fitimit, kërkesës së grupit të auditimit për informacion të detajuar për masat shtrënguese të 

aplikuara, DMF përgjigjet se nuk mund ta ketë informacion të detajuar specifikisht për zërin e 

tatim fitimit, pasi stoku i borxhit sipas llojit monitorohet dhe raportohet nga DRT-të në DPT 

sipas evidencave standarde. (Trajtuar më hollësisht në pikën B3 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 
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Gjetja 16.2: Evidencat e raportimit të borxhit janë tepër sintetike dhe mbi to nuk mund të 

kryhen analiza mbi ecurinë e borxhit dhe efektivitetin e masave në nivel DRT-je. Aq më 

tepër nuk jepet informacion për borxhin jashtë sistemit14, si monitorohet dhe pse shtohet. 

Nga DMF raportohet se numri i çështjeve në proces gjyqësore është 1525 çështje me një 

vlerë detyrimi (padie) prej 13,718,843 mijë lekë. Ndërkohë, nga të dhënat e vëna në 

dispozicion nga Drejtoria Ligjore dhe Teknike raportohen se aktualisht janë 416 çështje 

gjyqësore në proces, me një vlerë totale padie/detyrim i kundërshtuar prej rreth 3,074,272 

mijë lekë. 

Nga administrata tatimore borxhi tatimor raportohet në shumën 116,994,228 mijë lekë ose 

9,293,691 mijë lekë ose 8.6% më shumë se një vit më parë. Numri i çështjeve në proces 

gjyqësore është 1525 çështje me një vlerë detyrimi (padie) prej 13,718,843 mijë lekë. Ndërkohë 

për këto çështje nga të dhënat e vëna në dispozicion nga Drejtoria Ligjore dhe Teknike 

raportohen në proces gjyqësore 416 çështje me një vlerë totale padie/detyrim i kundërshtuar prej 

rreth 3,074,272 mijë lekë. Nga evidencat e konstatohet se borxhi me vjetërsi mbi 2 vjet zë 60% të 

stokut të borxhit. Sipas anekseve shoqëruese të Pasqyrave Financiare, gjendja e debitorëve në 

fund të periudhës në auditim në sistemin C@TS është 117,996,398 mijë lekë për më tepër në 

shumën 8,891,504 mijë lekë ose 8.1% më shumë se gjendja debitore e raportuar më 01.01.2019. 

Detyrimi i ri i vitit 2019 është 20,975,210 mijë lekë, ku debinë më të lartë të krijuar sipas llojit e 

zë tatimi TVSH –ja masën 34.53% të totalit  ose në shumën 40,399 miliard lekë me një rritje nga 

fillimi i vitit në shumën 1,077 miliard lekë; Tatimi mbi fitimin në masën 27.04% të totalit  ose në 

shumën 31,637 miliard lekë me një rritje nga fillimi i vitit në shumën 1,433 miliard lekë, 

kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në masën 12.92% të totalit  ose në shumën 

15,113 miliard lekë me një rritje nga fillimi i vitit në shumën 1,283 miliard lekë, etj. (Trajtuar 

më hollësisht në pikën B3 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandim 16: DPT me strukturat e saj përgjegjëse, të urdhërojë ngritjen e një grupi 

pune me objektiv rakordimin e të dhënave për borxhin tatimor të raportuar, konsideruar këtu 

të gjitha problematikat e trajtuara në këtë auditim në lidhje me saktësinë e detyrimeve të 

subjekteve të lindura nga aktet administrative, procedurat e anulimeve/sistemimeve, vlerën e 

borxhit të pritshëm nga proceset gjyqësore në proces si dhe evidencat e borxhit të cilësuar “jashtë 

sistemit”. 

                 Afati: Brenda vitit 2020 

 

Gjetje 17: Nga auditimi është konstatuar Ekipi i Menaxhimit të programit 01140 “Menaxhimi i 

të ardhurave tatimore” dhe Drejtoria e Buxhetit dhe Financës nuk ka planifikuar drejt shpenzimet 

buxhetore. Shpenzimet për vendime gjyqësore në PBA faza e I-rë janë planifikuar në vlerën 

50,964 mijë lekë, ndërsa në PBA faza II-të janë planifikuar në vlerën 50,000 mijë lekë, ndërkohë 

që nevojat buxhetore vetëm për një prej elementëve të shpenzimeve gjyqësore, detyrimet për 

vendime gjyqësore për punonjësit e larguar nga puna, në fund të vitit 2018 janë në vlerën 

287,615 mijë lekë. Shpenzimet në zërin “Shpenzime kapitale të trupëzuara”, në Projekt Buxhet 

janë planifikuar në vlerën 946,790 mijë lekë, duke u rritur më shumë në vlerën 770,000 mijë 

lekë ose 520% më shumë se planifikimi në fazën e parë të PBA-së. Zëri “Mallra dhe shërbime 

                                                             
14Borxhi ekzistues para implementimit të sistemit C@TS në vitin 2015 
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të tjera në Projekt Buxhet është planifikuar në vlerën 421,741 mijë lekë, duke u zvogëluar me 

vlerën 271,759 mijë lekë ose 39.2% krahasuar me planifikimin fillestar.  

Përgjatë vitit 2019, me miratimin e Nëpunësit të Parë Autorizues, është bërë rishpërndarja e 

fondeve buxhetore në zërin shpenzime korrente në vlerën totale për 287,849 mijë leke e cila 

përfaqëson 12.8% të shpenzimeve korrente të miratuara me Ligjin e buxhetit. Referuar pikës 

75 të Udhëzimit nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, numri i 

lartë i transferimeve buxhetore tregon për një planifikim jo të mirë të shpenzime.  

-Projekti i investimit me kod M100500 “Përmirësimi i Modulit të Menaxhimit të Kontrollit të 

Faturimit”, nuk është pjesë e fazës së parë të PBA 2019-2021. Referuar fazës së dytë të PBA-së 

2019-2021, projekti i mësipërm megjithëse datë fillimi ka vitin 2018 dhe datë mbarimi vitin 

2020, fondet buxhetore për vitin 2020 dhe 2021janë planifikuar në vlerën 0 lekë. Gjithashtu  në 

listën e Investimeve Publike 2019-2021, të projekt buxhetit të vitit 2019, nuk është 

parashikuar vlera e këtij investimi për vitin 2020 e cila referuar kontratës së lidhur për këtë 

projekt është 716,976 mijë lekë, jo në përputhje me e pikës 6 të Udhëzimit nr. 23, datë 

22.11.2016 të Ministrisë së Financave. 

- Projektet e investimeve me kod 18AV903 “Rikonstruksioni i DRT Tiranë” dhe kod 18AV904 

“Rikonstruksioni i DRT Dibër” nuk kanë kaluar procedurat e miratimit të investimeve 

publike, pasi nuk kanë qene pjesë e planifikimeve në fazën e parë dhe në fazën e dytë të PBA-së 

2019-2021 si dhe nuk rezulton në “Listën e Investimeve Publike për vitin 2019-2021” të 

projektbuxhetit të vitit 2019, jo në përputhje me kërkesat e nenit 63 të Udhëzimit nr. 9, datë 

20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”. 

(Trajtuar më hollësisht në pikën C1 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandim17: Ekipi i Menaxhimit të programit 01140 “Menaxhimi i të ardhurave tatimore” 

dhe Drejtoria e Buxhetit dhe Financës, duhet të marrin masa për identifikimin e drejtë të 

objektivave dhe produkteve të programit si në kuadër të buxhetimit afatmesëm ashtu dhe në atë 

të buxhetimit vjetor, me qëllim programimin real të shpenzimeve buxhetore sipas nevojave reale 

të institucionit, duke orientuar përdorimin e shpenzimet publike drejt efiçencës, efektivitetit dhe 

ekonomicitetit. 

Afati: Në vijimësi 

 

Gjetje 18: Komisioni i inventarizimit e ka përfunduar detyrën e ngarkuar 20 ditë me vonesë, në 

tejkalim të afatit të vendosur në Urdhrin e Titullarit nr. 21428, datë 22.11.2019. Konstatohet se 

në dy Drejtori Rajonale Tatimore procedurat e inventarizimit janë kryer pas mbylljes dhe 

dorëzimit të pasqyrave financiare konkretisht: DRT Gjirokastër ka nxjerrë Urdhër për ngritjen e 

komisionit për inventarizimin e aktiveve më datë 14.02.2020, ndërkohë që pasqyrat financiare i 

ka depozituar në Degën e Thesarit Gjirokastër më datë 14.02.2020, ndërsa DRT Sarandë ka 

përfunduar procedurën e inventarizimit të aktiveve më datë 24.02.2020, ndërkohë pasqyrat 

financiar i ka depozituar në Degën e Thesarit Sarandë më datë 21.02.2020. 

Për sa i përket procedurës së vlerësimit të aktiveve të propozuara për dalje jashtë përdorimit të 

mallrave të evidentuara si të papërdorshme nga komisioni i inventarizimit për vitit 2018, me 

shkresë nr. 21498/5, datë 27.03.2019, Drejtori i Përgjithshëm ka nxjerrë Urdhër “Për ngritjen e 

komisionit të vlerësimit të vlerave materiale në magazinat e Drejtorisë së Përgjithshme të 

Tatimeve”. Nga auditimi konstatohet se kryetar i komisionit të vlerësimit nuk është Nëpunësi 

Zbatues, jo në përputhje me kërkesat e pikës 99 të Udhëzimit nr.30, datë 27.12.2011, “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar. 
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Në relacionin e vlerësimit nuk janë llogaritur apo trajtuar efektet ekonomike të masave që mund 

të ndërmerren për riaftësimin e tyre në kundërshtim me pikën 106 të Udhëzimit nr.30, datë 

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

Komisioni i asgjësimit nëpërmjet metodës së shkatërrimit në landfillin e Sharrës ka asgjësuar 4 

objekte inventari, në vlerën totale 86,670 lekë, në kundërshtim me VKM nr.957, datë 19.12.2012 

“Për mbetjet nga pajisjet elektrike dhe elektronike”’. (Trajtuar më hollësisht në pikën C2.2 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandim 18: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Drejtoritë Rajonale Tatimore të 

marrin masa që procesi i inventarizimit dhe nxjerrjes jashtë përdorimit të bëhet sipas përcaktime 

ligjore në fuqi me qëllim rritjen e cilësisë dhe besueshmërisë së informacionit që raportohet në 

pasqyrat financiare krahasuar me gjendjen fizike, si edhe shmangien e risqeve potenciale që 

lidhen me menaxhimin e vlerave materiale, për të parandaluar shpërdorimin dhe humbjen e tyre. 

 

Afati: Në vijimësi 

 

Gjetje 19: Në lidhje me raportimin e detyrimeve të prapambetura, referuar shkresave nr. 

13509/1, datë 19.07.2019 dhe nr. 18543, datë 07.10.2019, që Drejtoria e Përgjithshme e 

Tatimeve ka dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për tremujorin e dytë dhe të tretë 

të vitit 2019, është konstatuar se nuk janë raportuar vendimet gjyqësore për rimbursimin e 

subjekteve, si dhe nuk është plotësuar Shtoja 3/1 “Skedulimi i detyrimeve të prapambetura”. Nga 

dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se DPT nuk ka raportuar në Ministrinë e 

Financave dhe Ekonomisë stokun e rimbursimit të TVSH-së në kundërshtim me shtojcën 4 

“Detyrimet e prapambetura të krijuara rishtazi për rimbursimin e TVSH-së”, të pikës 117 të 

Udhëzimit plotësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.1, datë 17.01.2019 “Për 

zbatimin e buxhetit të vitit 2019”. Referuar shkresës nr. 4480, datë 27.02.2020 që Drejtoria e 

Rimbursimit të TVSH-së i ka dërguar Drejtorisë së Analizës dhe Kontabilitetit, stoku i 

rimbursimit të TVSH-së në fund të viti 2019 është në vlerën 11,251,390 mijë lekë. 

Për sa i përket kontabilizimit të detyrimeve të prapambetura, referuar pikës 42 të Udhëzimit nr.8, 

datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 

vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, detyrimet e prapambetura ndaj  të  tretëve duhet 

të paraqiten veçmas në pasqyrat financiare në llogarinë 486 sipas llogarive specifike të 

kontabilitetit. Në pasqyrat financiare të konsoliduar të DPT-së, llogaria 486 “Shpenzime të 

periudhave të ardhshme” paraqitet në shumën 404,781 mijë lekë dhe pasqyron vlerën e 

vendimeve gjyqësore për punonjësit e larguar nga puna si dhe detyrimet e prapambetura në 

vlerën 140 mijë lekë të raportuara nga DRT Vlorë. Nga auditimi është konstatuar se vlera e 

paraqitur në llogarinë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” nuk është e saktë dhe e plotë, 

pasi në të nuk mungojnë minimalisht vendimet gjyqësore të formës së prerë për tatimpaguesit të 

cilët nuk janë kontabilizuar si dhe stoku i rimbursimit të TVSH-së, i cili është klasifikuar në 

llogari 467. 

Referuar data bazës të DPT-së për vendimeve gjyqësore të subjektet, në fund të vitit 2019,  vlera 

e detyrimeve të prapambetura për këto vendime është 80,098 mijë lekë. Nga auditimi është 

konstatuar se kjo data bazë nuk është e plotë, pasi në të, mungojnë paktën 2 vendime gjyqësore 

që kanë marrë formë të prerë, konkretisht, vendimi gjyqësor nr.1326 datë 29.03.2018 i Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë për subjektin “F.K.C.” shpk, me NIPT K7XXXXE, në vlerën 

563,859 mijë lekë dhe detyrimet që rrjedhin nga vendimi gjyqësor nr.531, datë 21.02.2019 i 



27 

 

Gjykatës Administrative Tiranë për subjektin “B.P.A.” me NIPT K4XXXXL në vlerën 66,394 

mijë lekë, jo në përputhje me kërkesat e pikës 2 dhe 4 të Udhëzimit nr.1, datë 04.06.2014 “Për 

mënyrën e ekzekutimit të detyrimeve monetare të njësive të qeverisjes së përgjithshme në llogari 

të thesarit”. 
 

Rekomandim 19.1: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve të marrë masa të menjëhershme për 

raportimin e plotë dhe në përputhje me kërkesat ligjore, në Ministrinë e Financave dhe 

Ekonomisë të detyrime të prapambetura, të cilat lidhen me detyrimet për vendime gjyqësorë 

përfshirë detyrimet për vendimet gjyqësore për subjektet tatimpaguese, stokun e rimbursimit të 

TVSH-së si dhe detyrime të tjera të institucionit. 

Afati: Menjëherë 

Rekomandim 19.2: Drejtoria e Buxhetit dhe Financës të marrë masat të menjëhershme për të 

verifikuar plotësinë dhe saktësinë e data bazën e vendimeve gjyqësore për tatimpaguesit si dhe të 

njohë dhe kontabilizojë në pasqyrat financiare të vitit 2020, detyrimeve të prapambetura për këto 

vendime gjyqësore, mbi bazën e parimit të të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara. 
 

Afati: Në raportimin financiar për vitin 2020 

 

Rekomandim 19.3: Drejtoria e Analizës dhe Kontabilitetit në bashkëpunim me Drejtorinë e 

Buxhetit dhe Financës të marrin masa për klasifikimin e stokut të rimbursimit të TVSH-së në 

llogarinë 486 “Shpenzime për periudhat e ardhshme”, me qëllim paraqitjen e saktë, të drejtë dhe 

të plotë të detyrimeve të prapambetura. 

Afati: Në raportimin financiar për vitin 2020 

Gjetje 20: Në bilancin e të ardhurave tatimore teprica e llogarisë 4665003, më datën 31.12.2019 

paraqitet në shumën 92.5 miliard lekë, ndërsa sipas sistemit C@TS teprica kreditore më datë 

31.12.2019 është në vlerën 14.1 miliard. Për efekte të raportimit fiskal të ardhurat nga tatim 

fitimi raportohen në bazë cash-i, pra të ardhurat tatimore të realizuara janë të barabarta me 

arkëtimet gjatë vitit 2019, pa u kryqëzuar dhe sistemuar me deklarimet vjetore të 31 Marsit 2019 

për rezultatin tatimor të vitit 2018. Deklaratat vjetore për tatim fitimin, sistemojnë situatën reale 

të subjektit në sistemin C@TS por ky veprim nuk gjen pasqyrim në kontabilitet dhe rrjedhimisht 

paraqitet si një shumë e akumuluar progresivisht vit pas viti, si një “detyrim” në pasivin e 

bilancit të DPT-së me kundërparti “llog.520 disponibilitete në thesar”.  Në këto kushte, këto 

llogari paraqiten në pasqyrat financiare të DPT-së të mbivlerësuara krahasuar me situatën reale të 

tepricës kreditore të vlefshme në C@TS, në kundërshtim me kërkesat e Ligjit nr.9936, datë 

26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe 

Udhëzimin nr.8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore të qeverisjes së përgjithshme”. (Trajtuar më hollësisht në pikën B3 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

Rekomandimi 20: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në bashkëpunim me Drejtorinë e 

Harmonizimit në Ministrinë e Financës dhe Ekonomisë duhet të marrin masa për të përcaktuar 

skemën e kontabilizimit të veprime rregulluese për llogarinë 466 ‘Kreditorë për mjete në ruajtje’ 

dhe llogarinë 520 ‘Disponibilitete në thesar’ me qëllim paraqitjen e gjendjes reale të mjeteve 

disponibël në Thesar dhe detyrimeve të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve ndaj 

tatimpaguesit kreditor për tatimin mbi fitimin e mbi paguar. 

Afati: Brenda vitit 2020 
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Gjetje 21: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka bëre interpretim teknik lidhur me kërkesën e 

Shoqërisë “C.F.F.” licencuar si institucion financiar jo-bankë. Kjo shoqëri ofron dy produkte 

financiare qira financiare (Leasing) dhe Faktoring. Lidhur me furnizimin e shërbimit të 

faktoringut sqarohet se shërbimi i natyrës faktoring, konsiderohet si shërbim financiar, bazuar 

kjo në ligjin nr.9630, datë 30.10.2006 neni 30 “Trajtimi fiskal i faktoringut”. Shërbimi i 

faktoringut, për sa i përket zbatueshmërisë të ligjit nr.92/2014 datë 24.07.2014 “Për Tatimin mbi 

Vlerën e Shtuar në RSH”, i ndryshuar klasifikohet si shërbim financiar, që ka të bëjnë me 

negocimin e kredive (shumave kreditore të llogarisë klientë). Ky shërbim nuk ka të bëjë me 

shërbimin e mbledhjes së borxhit. Për këtë, bazuar në nenin 53 shkronja ç të ligjit shërbimi 

faktoring është shërbim i përjashtuar nga TVSH. Në qëndrimin zyrtar DPT unifikon se për 

furnizimin e faktoringut nuk llogaritet TVSH pasi konsiderohet si furnizim shërbimi financiar i 

përjashtuar nga TVSH-ja. Ky interpretim bie ndesh me kriteret e nenit 41 pika 1 të UMF nr. 6, 

datë 30.01.2015 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar” ku përcaktohet se bazuar në nenin 53 të ligjit 

92/2014, shkronjat “b”, “c”, “ç”, “d”, “dh” të ligjit, përjashtohen nga TVSH-ja transaksionet 

financiare të parashikuara dhe të shprehura në mënyrë të qartë dhe shteruese në këto dispozita, 

pavarësisht nëse këto transaksione kryhen nga një institucion financiar, ose jo. Përjashtimi nga 

TVSH për këtë transaksion nuk është i shprehur në nenin 53 të ligjit, pavarësisht nëse është 

furnizuar nga një bankë ose institucion financiar apo është furnizuar për një bankë ose institucion 

financiar, dhe si i tillë nuk përjashtohet nga TVSH-ja. (Trajtuar më hollësisht në pikën B4 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 21: Administrata tatimore duhet të riformulojë qëndrimin e saj zyrtar, lidhur me 

zbatimin në praktikë të dispozitave ligjore për shërbimin faktoring si shërbim i përjashtuar nga 

TVSH, sipas kritereve të nenit 53 Ligjit nr. 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar dhe 

kritereve të nenit 41.1 të UMF nr.6, datë 30.01.2015 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, i 

ndryshuar. Përjashtimi nga TVSH-ja zbatohet vetëm kur transaksioni i kryer është njëri nga 

shërbimet e parashikuara në këtë dispozitë. Çdo transaksion tjetër që nuk është i shprehur në 

mënyrë eksplicite në nenin 53 të ligjit, siç është dhe shërbimi financiar faktoring, pavarësisht 

nëse është furnizuar nga një bankë ose institucion financiar apo është furnizuar për një bankë ose 

institucion financiar, nuk përjashtohet nga TVSH-ja pasi ky trajtim fiskal nuk është shprehur 

qartë dhe në mënyrë shteruese ne nenin 53 të 92/2014 “Për tatimin mbi Vlerën e Shtuar” 

 

Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 

 

Gjetja 22: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka bërë interpretim teknik për kërkesën e 

Shoqatës S. sipas shkresës nr.1 prot, datë 30.07.2019, për përjashtimin nga tatimi i kontributeve 

për fondet e pensionit vullnetar deri në limitin e përcaktuar nga ligji, kjo edhe për rastet kur 

pagesat e kontributeve bëhen nga të ardhurat nga interesat apo dividendët. DPT në qëndrimin e 

saj zyrtar, shprehet se të ardhurat nga interesat nuk janë të përjashtuara nga tatimi mbi të ardhurat 

personale, por i nënshtrohen tatimit sipas legjislacionit në fuqi. Por referuar Udhëzimit nr.5, datë 

30.01.2006, “Për Tatimin mbi te Ardhurat” i ndryshuar, në pikën 2.3.4, grupi auditimit konstaton 

problematikë të pa trajtuar në këtë Vendim Teknik lidhur me trajtimin fiskal të përfitimeve të 

marra nga anëtari, për interesat e lindura dhe te paguara pas datës së hyrjes në fuqi të Ligjit nr. 

8438, datë 28.12.1998. (Trajtuar më hollësisht në pikën B4 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 
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Rekomandimi 22: Administrata tatimore duhet të riformulojë qëndrimin e saj zyrtar, lidhur me 

zbatimin në praktikë për interesat e lindura dhe të paguara pas datës së hyrjes në fuqi të Ligjit nr. 

8438, datë 28.12.1998 për të ardhurat nga interesat në momentit të pagimit të interesave në ditën 

e pagimit në “cash” ose në ditën e maturimit apo rikapitalizimit të tyre, njësoj si veprohet nga 

Bankat apo institucionet e tjera financiare, të cilat deklarojnë dhe paguajnë në organin tatimor 

tatimin mbi interesat jo më vonë se data 20 e muajit pasardhës të kryerjes së pagesës, maturimit 

apo rikapitalizimit .  

Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 

 

Gjetja 23: Procedurat e rimbursimit të TVSH-së nga Drejtoria e Rimbursimit të TVSH-së janë 

kryer në tejkalim planit të shpenzimeve të rimbursimit duke shpenzuar më tepër se fondet e 

planifikuara për rimbursimin në shumën 4,509,456 mijë lekë ose tejkalim në masën 23.73 % të 

parashikimit vjetor të rimbursimit. (Trajtuar më hollësisht në pikën B5 të Raportit Përfundimtar 

të Auditimit). 
 

Rekomandimi 23: Drejtoria e Rimbursimit të TVSH-së,  në DPT në bashkëpunim me Drejtorinë 

e Analizës dhe Kontabilitetit të analizojnë dhe raportojnë periodikisht, pranë titullarit të 

institucionit, gjendjen e stokut të rimbursimit, jo vetëm në zbatimin e planit të shpenzimeve të 

rimbursimit miratuar për vitin buxhetor por edhe pritshmërisë së kërkesës në vitin pasardhës, 

duke ruajtur nivelin e të ardhurave nga tatimi mbi vlerën e shtuar, si zë kryesor në të ardhurat e 

buxhetit të shtetit.  

Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 

 

Gjetja 24: Nga auditimi rezulton se Drejtoria e Rimbursimit të TVSH-së, në DPT, nuk u paraqit 

rakordimi mujor me Degën e Thesarit Tiranë për Rimbursimet e TVSH-se kaluar nëpërmjet 

SIFQ, veprime në kundërshtim me UMF Nr. 24, datë 02.09.2008 “Për procedurat tatimore”, i 

ndryshuar, nenin 75 pika 2.6 dhe Manuali i Rimbursimit të TVSH-së në paragrafin “Dërgimi i 

miratimit të shumës dhe urdhër pagesave në thesar për kryerjen e rimbursimit. (Trajtuar më 

hollësisht në pikën B5 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 24: Drejtoria e Rimbursimit të TVSH-se të kryejë rakordimet periodike mujore 

me degën e thesarit për rimbursimet e TVSH-se kaluar nëpërmjet SIFQ, duke hartuar Akt-

Rakordim mujor me të dhënat analitike për pagesë për rimbursim dhe shumat përkatëse. 

 

Afati: Në vijimësi 

 

Gjetja 25: Drejtoria e Rimbursimit nuk konsideron me “Risk zero” personin juridik, por 

kërkesën e tatimpaguesit sipas rastit, në kundërshtim me kërkesat e VKM 953/2014 “Për 

dispozitat zbatuese të ligjit Nr. 92/2014, datë 24.07.2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, 

sipas të cilit me risk zero përcakton “Personin” që nënkupton personin juridik dhe jo kërkesën 

për rimbursim si është kuptuar dhe zbatuar nga administrata tatimore 
 

Rekomandimi 25: Drejtoria e Rimbursimit të TVSH-së në bashkëpunim me Drejtorinë Ligjore 

në Drejtorinë e Përgjithshme e Tatimeve në zbatim të nenit 10.2 të VKM Nr. 953, datë 

29.12.2014 “Për Dispozitat Zbatuese të Ligjit Nr. 92/2014, “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të përkufizojë dhe qartësojë administratën tatimore në 
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përkufizimin e “Eksportues me risk zero”, pasi në procedurën e rimbursimit rezulton se i njëjti 

tatimpagues gjatë vitit kalendarik për çdo kërkesë rimbursimi nuk mban të njëjtin status. 

 

Afati: Menjëherë 

 

Gjetja 26: Drejtoria e Kontrollit Tatimor miraton kontrolle tatimore bazuar në plane mujore dhe 

jo sipas një Plani të Përgjithshëm Kontrolli për një vit kalendarik, veprime këto jo përputhje me 

paragrafin 80.4.1 të UMF nr. 24, datë 02.09.2008 “Për Procedurat tatimore”. DKT nuk ka kryer 

kontrolle ose verifikime mbi ecurinë e planit vjetor të drejtorive rajonale për të verifikuar nëse 

funksionet e kontrollit në këto drejtori kryhen në përputhje me procedurat e përcaktuara në 

Legjislacionin fiskal dhe Manualin e Kontrollit Tatimor. Planet mujore kanë ndryshuar në 

shtesë/pakësim për kërkesa për rimbursim miratuar për kontroll nga DRTVSH-së dhe jo nga 

Drejtoria e Menaxhimit të Riskut-ut, veprime këto në kundërshtim me Manualin për 

Menaxhimin e Riskut paragrafi 9.2 pika1. Në totalin e kontrolleve të miratuara rezulton se janë 

përzgjedhur për kontroll nga DMR në DPT 1587 raste ose 78.37% e totalit dhe propozim të 

DRT-re janë miratuar për kontroll tatimor 438 raste ose 21.63% e totalit, raport i cili nuk është 

respektuar në miratimin e planit të kontrolleve për vitin 2019, veprime këto në mospërputhje me 

kërkesat e Manualin për Menaxhimin e Riskut, Kapitulli IX, “Përzgjedhja për kontroll”, 

paragrafi 9.2 pika 1. Gjatë vitit kalendarik nga kontrolli operacional janë kryer vlerësime për 

detyrime tatimore për 2,041 kontrolle në shumën 9,259,180 mijë lekë duke ulur forcën zbuluese 

për më pak në shumën1,332,068 mijë lekë ose rënie 13 %, krahasuar me vitin 2018 ku 

zbulueshmëria ishte në shumën 10,591,249 mijë lekë. Rezultati i ri kontrolleve tatimore të 

ushtruara nga drejtoritë rajone në 15 raste rezultojnë me zero vlerësim tatimor, rezultat që nuk 

mbështet analizën e fakteve dhe arsyen e ri kontrollit. Në planin sektorial projekti “Bar & 

Restorante” nga 100 kontrolle planifikuara janë realizuar 48 kontrolle ose 48% e totalit me 

vlerësim tatimor në shumën 26.349 mijë lekë, duke mbetur pa realizuar 52 subjekte tatimor ose 

52% e kontrolleve me risk të moderuar. Nga auditimi rezulton se rezultati pas kontrollit për 

TVSH-në, në shumë raste vlerësimi tatimor është në shuma minimale, e cila bie ndesh me 

kriteret e thyera sipas analizës së riskut nga DMR baza e përzgjedhjes se tatimpaguesit për 

kontroll tatimor. (Trajtuar më hollësisht në pikën B6 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandim 26.1: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve nëpërmjet strukturave të saj, të hartojë 

Plan të Përgjithshëm Kontrolli për një vit kalendarik, i cili të miratohet brenda muajit dhjetor të 

vitit paraardhës. Drejtoria e Kontrollit Tatimor në DPT të analizojë arsyet e zhvendosjes dhe 

moskryerjes së kontrollit operacional sipas planin të miratuar mujor/vjetor nga DPT. Pas 

verifikimit në drejtoritë rajonale me grup pune të ngritur për këtë qëllim të analizojë dhe marrë 

masat përkatëse për drejtuesit e DRT-re dhe strukturave të kontrollit në këto drejtori për 

mosveprim sipas planit të miratuar, veprime këto në kundërshtim me kërkesat e Manualin e 

Kontrollit Tatimor, me planin mujor të miratuar për kontroll nga DPT dhe kërkesat e Rregullores 

së Funksionimit të Administratës Tatimore Qendrore neni 116.  

Afati: Në vijimësi 

 

Rekomandimi 26.2: Drejtoria e Kontrollit në DPT të rrisë forcën zbuluese duke bërë 

identifikimin e gabimeve në vlerësimin nga kontrolli tatimor bazuar në vetë deklarimin e 

tatimpaguesit duke rritur forcën zbuluese ne vlerësim te detyrimeve tatimore dhe arkëtimin e tyre 

duke kontribuar në zbatimin e drejtë te ligjit me qëllim rritjen ardhurave tatimore dhe uljen në 
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maksimum të evazionit dhe të shmangies tatimore, sipas kërkesave të Manualit të Kontrollit 

tatimor dhe Rregullores së Administratës Tatimore Qendrore miratuar me Urdhrin e Ministrit të 

Financave nr.19 datë 22.02.2017 nenet 116 të tij. 

Afati: Në vijimësi 

 

Gjetje 27. Sistemi i menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm në DPT ka shfaqur 

probleme në drejtim të: mungesës së harmonizimit të akteve dhe dispozitave që rregullojnë 

kryerjen e aktivitetit të njësisë (rregullores dhe strukturës së miratuar); mos hartimit të 

dokumenteve që vlerësojnë cilësinë dhe gjendjen e sistemeve të kontrolleve të brendshme 

(Deklarata dhe Raporti Vjetor për Cilësinë e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm); mos hartimit 

dhe mos dokumentimit të gjurmëve të auditimit si instrumente menaxhimi. Janë konstatuar 

dobësi në kontrollet menaxheriale, si: pamjaftueshmëri e masave shtrënguese në mbledhjen e 

borxheve, si rrjedhojë e së cilës, në fund të vitit 2019, debitorët për sigurimet shoqërore dhe 

shëndetësore rezultojnë në shumën 18.7 miliard lekë, nga ku 4.2 miliard lekë është borxh i ri i 

krijuar gjatë vitit 2019; Pamjaftueshmëri e kontrolleve para dhe pas faktit të cilat kanë sjellë 

shpenzime në kundërshtim me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, në zërin paga, në total, në 

shumën 1,552,000 lekë (nga e cila 405,000 lekë në vitin 2019) dhe në zërin shpenzime udhëtim e 

dieta në shumën 110,900 lekë; mungesës së transparencës në procedurat e rekrutimit të 

punonjësve me kontratë të përkohshme,  mungesës së trajnimeve të dedikuara për stafin 

menaxhues në drejtim të njohjes së dispozitave të menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe të 

menaxhimit të sistemit buxhetor të cilat do të shërbejnë për rritjen e efikasitetit dhe eficencës në 

realizimin e objektivave dhe menaxhimin e fondeve publike të njësisë. (Trajtuar më hollësisht në 

pikën F të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 27: Titullari i Institucionit të marrë masa për përmirësimin e sistemit të 

menaxhimit financiar dhe kontrollit duke siguruar, vendosjen e rregullave dhe procedurave të 

qarta dhe efektive, zhvillimin e dedikuar profesional të stafit menaxhues, në drejtim të njohjes së 

dispozitave të menaxhimit financiar dhe kontrollit, si dhe menaxhimit të sistemit buxhetor, duke 

synuar eliminimin e dobësive të shfaqura në fushën e menaxhimit financiar dhe kontrollit. 

 

Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 

 

Gjetje 28: Veprimtaria e kryer nga Drejtoria e Auditimit të Brendshëm gjatë vitit 2019 për sa i 

përket rolit dhe misionit për të cilin është krijuar dhe funksionon kjo drejtori, rezulton jo në 

përputhje të plotë me përcaktimet e nenit 5 të Ligjit nr.114/2015 “Për auditimin e brendshëm në 

sektorin publik”, ku shprehimisht citohet: “Misioni i Auditimit të Brendshëm është të japë siguri 

të arsyeshme Titullarit të Institucionit, në mënyrë të pavarur dhe objektive, si dhe këshilla për 

përmirësimin e veprimtarisë dhe efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm”. Nga auditimi 

rezulton se, aktiviteti i auditimit të brendshëm përmes Raporteve të Auditimit nuk ka kontribuar 

efektivisht në përmirësimin e qeverisjes, menaxhimin e riskut dhe proceset e kontrollit, pasi 

rekomandimet e AB nuk janë fokusuar në: vlerësimin dhe përmirësimin e proceseve të 

qeverisjes, në lidhje me promovimin e etikës dhe sigurimin e performancës; vlerësimin e 

efektivitetit dhe kontributit në përmirësimin e proceseve të menaxhimit të riskut dhe ndihmën për 

organizatën në mbajtjen e kontrolleve efektive, duke i vlerësuar dhe duke nxitur përmirësimin e 

tyre të vazhdueshëm, si dhe nuk ka përpjekje për të vlerësuar komponentët e qeverisjes dhe 

proceset e kontrollit, duke i analizuar aktivitetet e subjekteve dhe duke i krahasuar treguesit në 
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mënyrë specifike kundrejt arritjes së qëllimeve dhe objektivave të tyre të përgjithshme e 

strategjike, duke vepruar jo në përputhje me kërkesat e pikës c, të nenit 6, të Ligjit 114/2015 ku 

shprehimisht citohet: “Roli i auditimit të brendshëm është t'i japë mbështetje titullarit të njësisë 

publike në arritjen e objektivave të njësisë: “…c) duke dhënë rekomandime për përmirësimin e 

veprimtarisë dhe efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm të njësisë publike”. 

Gjithashtu në veprimtarinë e DAB janë evidentuar deviacione nga kuadri ligjor në fuqi në fushën 

e auditimit, si vijon: 

a) Në raportet e auditimit mungojnë gjetjet dhe rekomandimet në lidhje me: respektimin e 

dispozitave ligjore të marrëdhënieve të punës, pagave dhe shpenzimeve të personelit; 

ekzekutimin e vendimeve gjyqësore për marrëdhëniet e punësimit; zbatimin e dispozitave ligjore 

për inventarizimin e pronës shtetërore si dhe rregullshmërinë e procedurave për nxjerrjen jashtë 

përdorimit /asgjësimin e aktiveve; zbatimin e dispozitave ligjore për realizimin e procedurave të 

prokurimit me vlera të vogla; funksionimin e sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit, etj. 

Gjithashtu evidentohet mungesa në raportet e auditimit e dhënies së opinionit mbi 5 komponentët 

e kontrolleve të brendshme sipas modelit COSO, si dhe një opinioni të përgjithshëm vlerësues 

mbi funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, për çdo sistem të audituar. 

b) Ndryshimi i planit vjetor të auditimeve nuk është dokumentuar me shkrim dhe nuk është 

miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm, veprim ky jo në përputhje me përcaktimet e nenit 12 të 

Ligjit 114/2015 dhe përcaktimeve të kapitulli III të Manualit të Auditimit të Brendshëm në 

Sektorin Publik, miratuar me urdhrin nr.100, datë 25.10.2016. 

c) Nga ana e Drejtuesit të DAB nuk është vendosur një sistem për monitorimin dhe trajtimin e 

rezultateve të komunikuara menaxhimit, si dhe nuk ka një analizë të gjendjes së rekomandimeve 

në proces edhe pse afatet e zbatimit kanë përfunduar, veprime këto jo në përputhje me 

përcaktimet e nenit 14 të Ligjit nr.114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, në 

të cilën përcaktohet se Drejtuesi i NJAB është përgjegjës për “veprimet e ndërmarra nga titullari 

i njësisë publike për zbatimin e rekomandimeve, si dhe çdo rekomandim të pa zbatuar”. Nga 

auditimi rezulton se nga 123 rekomandime të lëna gjatë vitit 2019 janë realizuar vetëm 53 

rekomandime ose 43% e rekomandimeve ndërkohë që 70 rekomandime rezultojnë ende në 

proces, jashtë afateve të dakortësuara. (Trajtuar më hollësisht në pikën F të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 28.1: Drejtoria e Auditit të Brendshëm të marrë masat që, nëpërmjet planifikimit 

vjetor dhe strategjik, të orientojë veprimtarinë e DAB në përputhje me rolin dhe misionin për të 

cilin është krijuar dhe funksionon kjo strukturë dhe nëpërmjet veprimtarisë audituese të vlerësojë 

dhe të kontribuojë në përmirësimin e qeverisjes, menaxhimin e riskut dhe proceset e kontrollit 

duke përdorur një qasje sistematike dhe të disiplinuar. 

Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 
 

Rekomandimi 28.2: Drejtuesi i DAB të marrë masa: a) Që planet vjetore të punës të hartohen në 

përputhje me planet strategjike dhe në çdo rast ndryshimet të argumentohen dhe të miratohen nga 

Titullari i Institucionit. b) Në përfundim të hartimit të PRA dhe RFA, audituesit të shprehin 

opinionin e tyre mbi 5 komponentët e kontrollit të brendshëm sipas modelit COSO, si dhe një 

opinion të përgjithshëm vlerësues mbi veprimtarinë e subjektit të audituar që gjenerohet nga 

analiza të plota dhe tërësore se si janë realizuar objektivat, si janë ndjekur e zbatuar prioritetet 

dhe strategjitë, si janë administruar paratë dhe aktivet. c) Të vendosë dhe të mirëmbajë një sistem 

për monitorimin e trajtimit të rezultateve të komunikuara menaxhimit, të vendosë një proces 

ndjekjeje, për të monitoruar dhe siguruar që aksionet e menaxhimit janë zbatuar në mënyrë 
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efektive, ose që menaxhimi i lartë ka pranuar rrezikun e mosveprimit. Të marrë në analizë 

gjendjen e rekomandimeve që aktualisht ndodhen në proces edhe pse afatet e zbatimit të tyre 

kanë përfunduar, duke i rivendosur ato në afat. 

Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 

 

Gjetje 29: Trajtimi i praktikës së ndjekur nga Drejtoria Ligjore dhe Teknike në DPT në lidhje 

me interpretimin ligjor që ka kërkuar DRT Shkodër, nëse dhurimi i aksioneve konsiderohet e 

ardhur e tatueshme nuk ka rezultuar i plotë dhe shterues. Sipas DPT dhurimi i aksioneve duhet të 

konsiderohet si një transaksion i tatueshëm, por duke qenë se ligji nuk shprehet në mënyrë 

eksplicite, DPT është mjaftuar me kërkesën e kufizuar për të analizuar personin që “dhuron” 

aksionet/kuotat, në drejtim të verifikimit të rritjes së kapitalit, por edhe kjo kërkesë është bërë 

vetëm për një subjekt, Babani MG (DRT Shkodër), ndërkohë që për subjektin M.A. sh.p.k 

(DTM) nuk është kërkuar asnjë lloj analize apo vlerësimi. Gjithashtu nuk rezulton që ndaj z.B. 

në cilësinë e dhuruesit të aksioneve të jetë aplikuar gjobë, për mos njoftim të administratës 

tatimore në lidhje me ndryshimin e pronësisë, e cila e përllogaritur arrin në shumën 26,985,000 

lekë. Detyrimi për të aplikuar gjobë rrjedh nga përcaktimet e nenit nr.115/2 të Ligjit nr.9920, 

datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar. Në lidhje me 

vlerësimin e ndryshimit të pronësisë në subjektet tatimore grupi i auditimit kërkoi informacion të 

detajuar mbi të gjithë subjektet që kanë kryer ndryshim pronësie për vitin 2019, detyrim ky që 

rrjedh nga zbatimi i pikës 3 të nenit 27/1 “Ndryshimi i pronësisë” të Ligjit nr.8438, datë 

28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, ku shprehimisht citohet: “Një person 

juridik, i cili është subjekt i një ndryshimi të përmendur në pikën 1, të këtij neni, duhet të njoftojë 

autoritetet tatimore me detajet e ndryshimit brenda 45 ditëve nga koha kur ka ndodhur 

ndryshimi”, si dhe nga marrëveshja e bashkëpunimit midis QKB me nr.12420/1, datë 07.09.2017 

dhe DPT me nr.19812, datë 22.08.2017. Informacioni i administruar nga sistemi C@TS  nuk 

identifikonte rastet e ndryshimit të pronësisë. Referuar ligjit të procedurave tatimore, 

tatimpaguesi mbart detyrimin të vetë deklaroje dhe të vetë përmbushe detyrimet ligjore që 

burojnë nga kuadri ligjor rregullues në fuqi, ndërsa administrata tatimore mbart detyrimin të 

vlerësojë dhe të administrojë detyrimet tatimore të çdo tatimpaguesi. Në kushtet e mos 

evidentimit të këtij informacioni, administrata tatimore ekspozohet përpara riskut të mbledhjes së 

detyrimeve tatimore. (Trajtuar më hollësisht në pikën H të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 29: DPT të kërkojë nga QKB, në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit nr. 

12420/1, datë 07.09.2017 dhe nr.19812, datë 22.08.2017, për subjektet të cilët 

dhurojnë/tjetërsojnë aksione, që informacioni i dërguar elektronikisht nga QKB në DPT të 

identifikojë qartë elementët e ndryshimit të pronësisë në, ortakëri, numër aksionesh dhe vlerë, me 

qëllim sigurimin e informacionit të nevojshëm për të shmangur  riskun e krijimit të të ardhurave 

të munguara, në rastet kur tatimpaguesi nuk njofton administratën tatimore, në lidhje me 

ndryshimin e pronësisë. 

Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 
 

Gjetje 30: Për vitin 2019, Njësitë e Qeverisjes Vendore rezultojnë debitorë ndaj DPT-së në 

shumën 482,325 lekë  për 1% e TFTH. Sipas shpjegimit të dhënë grupit të auditimit nga 3 

Drejtori rajonale: DRT Tiranë, Fier dhe Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj, arsyeja e mos 

pagesës në kohë të komisionit 1% është për shkak të vonesave të Bashkive në autorizimin e 

këtyre pagesave. Për sa kohë dokumenti i akt-rakordimit është një dokument i vetëm, i 
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përbashkët, i kundër firmosur për shumën që DRT duhet të transferojnë në njësitë vendore si dhe 

shumës që këto të fundit duhet ti paguajnë DRT-ve për shërbimin si agjent tatimor, vonesat e 

pagesave nga Bashkitë janë të pajustifikuara. (Trajtuar më hollësisht në pikën H të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Rekomandimi 30: DPT të propozojë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë sanksionimin në 

germën “a” të pikës 11 “Transferimi i të ardhurave në llogaritë e njësive të qeverisjes vendore”, 

të Udhëzimit nr.32 datë 31.12.2013 ‘Për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël”, të 

një afati të caktuar brenda të cilit Njësitë e Qeverisjes Vendore duhet të derdhin në buxhetin e 

shtetit detyrimin për komisionin 1% të të ardhurave të grumbulluara për llogari të tyre nga DRT-

të që veprojnë si agjentë tatimor. 

Afati: Menjëherë 
 

Gjetje 31: Nga auditimi rezulton se, në fund të vitit 2019, debitorët për kontributet e sigurimeve 

shoqërore dhe shëndetësore në fund të vitit 2019 rezultojnë në total në shumën 18.7 miliard lekë, 

prej të cilave 4.2 miliard lekë është debia e vitit 2019, pra 22% e debisë është krijuar gjatë vitit 

2019. Në totalin e debisë prej 18,7 miliard lekë rreth 4% e zënë entet publike, me shumën 0.7 

miliard lekë dhe 96% e zënë entet private, në shumën 18 miliard lekë. Ndër entet publike me 

gjendjen debitore më të lartë përmendim: Repartet Ushtarake, Bashkitë, ish-Komunat, Klubet e 

Futbollit, etj. Strukturat përgjegjëse në DPT dhe DRT, duke vepruar në kundërshtim me 

përcaktimet e neneve 4 dhe 14 të Ligjit nr.9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në 

RSH”, i ndryshuar dhe neneve 3;4 &14 të Ligjit nr.9136, datë 11.09.2003 “Përmbledhjen e 

kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në RSH”, i ndryshuar, 

nuk kanë realizuar mbledhjen dhe transferimin në fondin e sigurimeve shoqërore dhe të kujdesit 

shëndetësor të shumës prej 18.7 miliard lekë e cila nga njëra anë përbën të ardhura të munguara 

për fondin e sigurimeve shoqërore dhe të kujdesit shëndetësor dhe nga ana tjetër pas kësaj shume 

qëndrojnë një numër i konsiderueshëm punëmarrësish, të cilët në këto kushte rrezikohet të 

përfitojnë nga skema e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. (Trajtuar më hollësisht në pikën 

B2 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 31.1: Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve në bashkëpunim me MFE të iniciojë 

procesin e hartimit të një strategjie të mirë studiuar, për të mundësuar arkëtimin e borxhit prej 

18.7 miliard lekë për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, nga rreth 422 ente 

publike dhe rreth 64,000 ente private, duke mbajtur parasysh faktin që, një numër i 

konsiderueshëm entesh publike kanë pushuar juridikisht së funksionuari (Komunat apo Reparte 

Ushtarake etj.) dhe ende rezultojnë debitorë ndaj kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe 

shëndetësore.                                                                                                                              

 Afati: Menjëherë 
 

Rekomandimi 31.2: DPT të dërgojë në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë me të dhënat më 

të fundit, të nxjerra nga sistemi C@TS, deri në datë 30.09.2020, të subjekteve buxhetore, 

debitore për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, dhe t’i kërkoj që, strukturat 

përgjegjëse për Thesarin, në zbatim të pikës 113 të Udhëzimit Plotësues nr.2, datë 20.01.2020, 

“Për zbatimin e buxhetit të vitit 2020”, të mos autorizojnë pagesën e pagës nëse, nga ana e 

subjekteve debitore, nuk është paraqitur njëkohësisht dhe pagesa për shlyerjen e detyrimeve 

kontributeve, sipas një plani pagesash të shlyerjes së stokut të detyrimeve për sigurimet 

shoqërore, shëndetësore dhe TAP, për njësitë e qeverisjes qendrore dhe vendore. 

Afati:  Menjëherë 



35 

 

 

Gjetja 32: Përgjatë vitit 2019, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka kaluar në 2 procese 

Ristrukturimi, të cilat kanë përfunduar jashtë afateve të përcaktuara ligjore dhe vendimmarrja për 

transferimet/ ri sistemimet e punonjësve nuk është kryer duke u bazuar në kritere të paracaktuara. 

Administrata Tatimore Qendrore ka funksionuar me Rregulloren e miratuar me Urdhrin Nr.19 

datë 22.02.2017, miratuar nga Ministri i Financave, e cila përcakton rregullat dhe detyrat për 

organizimin, funksionimin dhe marrëdhëniet, ndërmjet njësive të brendshme administrative dhe 

nëpunësve që ushtrojnë aktivitetin në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe Drejtoritë 

Rajonale Tatimore. Gjithashtu kjo rregullore vendos rregulla për saktësimin e detyrave 

funksionale të çdo strukture të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe Drejtorive Rajonale 

Tatimore. Konstatohet se kjo rregullore i përshtatet strukturave të mëparshme organizative dhe si 

rrjedhojë nuk e përmbush funksionin e vet për strukturën aktuale miratuar me Urdhrin Nr.49 datë 

27.02.2019 dhe Urdhrin Nr.86 datë 03.05.2019 “Për Miratimin e Strukturës organizative dhe të 

numrit të Përgjithshëm të Personelit të Administratës Tatimore Qendrore”. 

Struktura e Administratës Tatimore Qendrore e vitit 2019 ka funksionuar me Urdhrin nr.126 

datë 02.08.2016 të Kryeministrit, dhe përmban në total 1569 pozicione pune të ndara në: 1159 

pozicione të rregulluara nga ligji për statusin e nëpunësit civil;  

410 pozicione të rregulluara nga Kodi i Punës së RSH nga të cilat 282 pozicione i përkasin 

strukturave të hetimit tatimor dhe 128 pozicione i përkasin funksioneve mbështetëse. 

Urdhri Nr.126 datë 02.08.2016 ka funksionuar deri në 27.02.2019, ku me Urdhrin e Ri Nr.49 

datë 27.02.2019 “Për disa ndryshime në Urdhrin Nr.126 datë 02.08.2016 të Kryeministrit, “Për 

miratimin e strukturës organizative dhe të numrit të personelit të administratës tatimore 

qendrore”, është miratuar struktura e re organizative, ku nga 1569 punonjës total, numri i 

miratuar i punonjësve për gjithë strukturën tatimore kalon në 1512. Sipas këtij Urdhri, punonjësit 

civil që kanë ushtruar detyrat në njësinë e menaxhimit TIK, shkëputen nga strukturat tatimore 

dhe kalojnë në strukturat e AKSH-it me kod pune. Komision i Ristrukturimit ka dal me vendim 

propozimi për transferimin e përhershëm të nëpunësve civil, për 41 punonjës, miratuar nga 

Departamenti i Administratës Publike me shkresën Nr. 2099/1 Prot datë 15.04.2019.  

Në Drejtoritë Rajonale Tatimore konstatohen se disa prej punonjësve nuk kanë kaluar në AKSH 

edhe pse kanë qenë të strukturave të IT-s, por janë sistemuar në pozicione të tjera brenda 

strukturave të DRT-ve. Nga 28 punonjës të strukturave të IT-s në Drejtori Rajonale Tatimore, 21 

prej tyre kanë kaluar në strukturat e AKSH-it dhe 7 prej tyre janë ri pozicionuar në pozicione të 

tjera brenda Drejtorive, duke ruajtur statusin e nëpunësit civil. Ky është tregues i trajtimeve të 

favorizuara të punonjësve që janë ri pozicionuar brenda strukturave tatimore dhe atyre që kanë 

kaluar në strukturat e AKSH-it me kod pune. 

Me Urdhrin Nr.86 datë 03.05.2019 “Për disa ndryshime në Urdhrin Nr.126 datë 02.08.2016, të 

Kryeministrit, “Për Miratimin e Strukturës organizative dhe të numrit të Përgjithshëm të 

Personelit të Administratës Tatimore Qendrore” të ndryshuar, struktura ka ndryshuar sërish por 

pa ndryshim në numrin total të punonjësve. Nga ana e Komisionit të Ristrukturimit dhe njësia 

përgjegjëse DAP janë transferuar në pozicione të tjera edhe punonjës Drejtoria e të cilëve nuk ka 

qenë subjekt i ndryshimeve strukturore të Urdhrit nr.86 datë 03.05.2019. 

Këto akte të miratuara nga Komisioni i Ristrukturimit dhe DAP, janë anuluar si akte të bërë jo në 

përputhje me dispozitat ligjore dhe Urdhrin 85 datë 03.05.2019, mesatarisht 3 muaj më vonë, 

nisur nga ankimimet e punonjësve, duke u rikthyer në pozicionet e tyre të mëparshme. Situata të 
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tilla shoqërohen me problematika në kryerjen e detyrave funksionale dhe mbarëvajtjen e 

Institucionit. 

Ristrukturimet janë bërë jo në përputhje me afatet e përcaktuara pikën 16, Kreu II, i Udhëzimit 

Nr.01. Datë 01.03.2016 i ndryshuar “Për krijimin, funksionimin dhe kompetencat e Komisionit të 

Ristrukturimit për shkak të mbylljes apo ristrukturimi”  dhe pikën 17 Kreu II, i VKM Nr. nr. 

125, datë 17.2.2016 “Për transferimin e përkohshëm dhe të përhershëm të nëpunësve civilë”. 

Komisioni ka vepruar në kundërshtim me pikën 10, Kreu II, të Udhëzimit Nr.01. Datë 

01.03.2016 e cila citon “Komisioni merr vendim për transferimin e nëpunësve apo përfundimin e 

marrëdhënies së tyre në shërbimin civil, bazuar në Metodologjinë e Vlerësimit dhe Sistemin e 

Pikëzimit” dhe pikën 17 “Komisioni i Ristrukturimit, duhet ta shoqërojë vendimin e propozimit 

për transferimin e nëpunësit/ve në një nga pozicionet e lira dhe vendimin për përfundimin e 

marrëdhënies në shërbimin civil, me praktikën mbi bazën e së cilës është marrë vendimi”. 

(Trajtuar më hollësisht në pikën E2 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 32.1: Strukturat drejtuese të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, në 

bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë të analizojnë shkaqet e ristrukturimeve 

të shpeshta me qëllim shmangien e tyre. Të merren masa për krijimin e një strukture organizative 

të qëndrueshme që garanton mirëfunksionimin dhe vazhdimësinë në lidhje me pozicionet e 

punës. 

Afati: Në vijimësi 
 

Rekomandimi 32.2: Strukturat Drejtuese të DPT marrin masa për ngritjen e një grupi pune për 

rishikimin e rregullores, duke reflektuar të gjitha ndryshimet strukturore, detyrat dhe 

përgjegjësitë e çdo pozicioni pune. 

Afati: Në vijimësi 

 

Gjetja 33: Përgjatë vitit 2019, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve ka rezultuar një numër i 

lartë vendesh vakante. Në fund të vitit janë konstatuar 180 vende vakante, nga të cilat 141 vende 

vakante janë pozicione të statusit të nëpunësit civil dhe 39 pozicione me kod pune. Vendet 

vakante nuk janë plotësuar me emërime të reja dhe janë mbuluar me urdhra delegimi. Numri i 

urdhrave për delegim kompetencash  në fund të vitit 2019 ka qenë 46 urdhra, nga të cilat 5 në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe 41 në Drejtoritë Rajonale Tatimore. Nisur nga data e 

delegimet, 1 delegim i takon vitit 2016, 10 delegime vitit 2017, 21 delegime vitit 2018 dhe 14 

delegime vitit 2019. Delegimi kompetencave është një instrument ligjor i parashikuar për t’u 

përdorur për detyra të caktuara, për një afat të caktuar kohor në funksion të performancës së 

institucionit dhe jo për tu përdorur në masë për delegimin e një pozicioni vakant pune me të 

gjitha atributet e veta dhe në një afat të pacaktuar duke u shndërruar në një mekanizëm të 

përhershëm. Vendet e lira të punës si dhe largimet e shumta në numër të punonjësve tregojnë 

mangësi në procesin e planifikimit të numrit të punonjësve dhe realizimin e strukturës së 

miratuar si dhe mangësi në procesin e rekrutimeve në punë të punonjësve, duke mos respektuar 

kriteret e miratuara dhe të shpallura për çdo pozicion pune. Kjo sjell cenim të performancës së 

institucionit në tërësi si dhe në përmbushjen e misionit për pozicionet e punës që rezultojnë të 

paplotësuara me staf. 

Nga ana e Burimeve Njerëzore të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve janë hedhur vendet 

vakante në sistemin HRMIS, por nuk është bërë shpallja e tyre nga ana e DAP. Këto vakanca 

janë që prej vitit 2016. Konstatohet se për pozicionet vakante Drejtor të Drejtorive Rajonale, nuk 

përputhen kriteret e pozicionit të hedhura në sistem nga ana e Drejtorisë së Burimeve Njerëzore 
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me kriteret e shpallura nga ana e DAP, duke lënë në këtë mënyrë hapësira për favorizim të 

kandidatëve pa kualifikimin e duhur për strukturat drejtuese Tatimore.  

Me shkresën nr.20275 prot., datë 04.11.2019 i është dërguar Departamentit të Administratës 

Publike përshkrimi i punës për pozicionin Drejtor Rajonal, për Drejtoritë Rajonale Tatimore, 

nënshkruar nga Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve dhe Sekretari i Përgjithshëm në Ministrinë e 

Financave dhe Ekonomisë, përcaktuar kriter arsimor, shkenca ekonomike/juridike/politike. 

Me shkresën nr.6597/2 prot datë 08.11.2019, nga DAP është kthyer përgjigje duke sugjeruar për 

zgjeruar ta kriterin arsimor me “Master shkencor në shkenca ekonomike / juridike / sociale / 

natyrore / inxhinierike”. Me shkresën Nr.20275/3 prot datë 13.11.2019 i është kthyer përgjigje 

DAP-it, përshkrimi i ri i miratuar nga Sekretari i Përgjithshëm në Ministrinë e Financave dhe 

Ekonomisë. Sipas përshkrimit të ri, pika arsimi citon: “Të zotërojë diplomë të nivelit Master i 

shkencave të përfituar në fund të studimeve të ciklit të dytë me 120 kredite dhe me kohëzgjatje 

normale 2 vite akademike në shkenca ekonomike/juridike/politike, pa përfshirë shkencat sociale, 

natyrore, inxhinierike”. Ndërkohë nga DAP shpalljet janë bërë me kriterin master shkencor në 

shkenca ekonomike/juridike/sociale/natyrore/inxhinierike”. Kjo situatë ka sjell mospërputhje 

mes hedhjes në sistem nga Burimet Njerëzore të DPT dhe shpalljes nga DAP. Fakti që 

përshkrimi i punës i miratuar është i ndryshëm nga shpallja e vendit në DAP mund të sjell 

favorizim për përzgjedhje të kandidatëve fitues me kriter arsimi jashtë profilit të kërkuar, 

miratuar dhe të gjykuar si bazë për pozicionin e Drejtorit të Drejtorive Rajonale, nga ana e vet 

strukturave drejtuese tatimore. (Trajtuar më hollësisht në pikën E2 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 
 

Rekomandimi 33.1: Strukturat drejtuese të DPT në bashkëpunim me Drejtorinë e Burimeve 

Njerëzore të marrin masat për ndërprerjen e delegimeve për pozicionet vakante dhe plotësimin e 

pozicioneve vakante me vendime emërimi. 

 Afati: Në vijimësi 
 

Rekomandimi 33.2: Strukturat drejtuese të DPT të përcjellin problematikën në DAP me qëllim 

shmangien e parregullsive me pasojë favorizimin e punonjësve që nuk plotësojnë kualifikimin e 

nevojshëm për të qenë pjesë e shërbimit civil në DPT. 

Afati: Në vijimësi 

 

Gjetja 34: Për vitin 2019 është konstatuar numër i lartë punonjësish shërbimi me kontratë, 

kërkesat në planifikim për të cilët janë të pa mbështetura në evidenca. Për rekrutimin dhe 

emërimin e tyre nuk ka patur një procedurë që të përfshijë shpalljen në institucione për 

pozicionet me kriteret dhe afatet e aplikimit nga të interesuarit, procesin e kualifikimit dhe 

përzgjedhjes. Nga 250 punonjës shërbimi me kontratë 6 mujore të planifikuar janë punësuar 244 

dhe nga 30 punonjës me kontratë 1 vjeçare të planifikuar janë punësuar 26 punonjës. Vlera e 

fondit të buxhetit të shtetit me të cilën janë paguar punonjësit me kontratë të përkohshme për 

Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe për Drejtoritë Rajonale Tatimore në vitin 2019 është 

54,351 mijë lekë. Nga rekrutimi i punonjësve me kod pune konstatohet se për 9 punonjës në 

pozicionet arkëtar, protokollist, arkivist, mungon një procedurë e rregullt rekrutimi në të cilën të 

shpallen vendet vakante, të publikohen kërkesat e përgjithshme dhe pastaj të përzgjidhet fituesi. 

Këto pozicione janë plotësuar me punonjës të propozuar nga Drejtorët rajonal duke cenuar 

parimin e transparencës, të drejtës së barabartë të kandidatëve për aplikim dhe përzgjedhje 

punësimi në vendet vakante. Në lidhje me largimet nga puna përgjatë vitit 2019 janë larguar 11 

punonjës nga Drejtoria e Hetimit Tatimor punonjësit e të cilës janë me kod pune. Largimet e 
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punonjësve të Hetimit Tatimor janë kryer në kushtet e trajtimit të pabarabartë në krahasim me 

punonjësit e tjerë pas ndryshimeve të kritereve në Rregullore të bëra me Urdhrin nr.65/2 datë 

14.05.2019 të Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve “Për përcaktimin e procedurave të 

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

hetimit tatimor”. 

Në lidhje me largimet me Komision Disiplinor, përgjatë vitit 2019 konstatohen 13 largime nga 

puna nga Drejtoritë Rajonale Tatimore, 3 prej të cilëve me status nëpunësi civil dhe 10 punonjës 

me kod pune. Kjo situatë ka sjell rritjen e çështjeve gjyqësore dhe mundësinë e rritjes së efekteve 

negative financiare në dëm të buxhetit të shtetit në lidhje me pagesat për largim të padrejtë nga 

puna, pasi 7 prej tyre janë në proces gjyqësor. Nga data baza e punonjësve të larguar nga puna 

mbajtur nga Drejtoria Ligjore dhe Teknike konstatohet se janë në proces gjyqësor 187 ish-

punonjës, larguar kryesisht në vitet 2014-2019, prej të cilëve 84 me status të nëpunësit civil dhe 

103 me kod pune. (Trajtuar më hollësisht në pikën E4 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 34.1: Strukturat Drejtuese dhe Drejtoria e Burimeve Njerëzore të marr masat për 

zbatimin e procedurave të rekrutimit dhe punësimit, që përfshin shpalljen në institucione për 

pozicionet përkatëse, kriteret dhe afatet e aplikimit nga të interesuarit, procesin e kualifikimit, 

përzgjedhjes dhe shpalljen e fituesve duke i kushtuar vëmendje të veçantë dhe nevojës së 

argumentuar për punonjës shërbimi dhe matjes së performancës së tyre. 

Afati: Menjëherë 
 

Rekomandimi 34.2: Drejtoria Ligjore, të marr masa për ndjekjen e kujdesshme të proceseve 

gjyqësore për largimet e padrejta nga puna në mënyrë që të minimizohen efektet negative në 

buxhet.  

Afati: Në vijimësi 

 

 

MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE 

 

Gjetja 1: Pagesat e rimbursimit janë kryer në shkelje të afatit ligjor të rimbursimit prej 30/60 

ditë, afat i përcaktuar në nenin 77 pika 4 të Ligjit Nr. 92/2014, “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar 

në RSh”, kryesisht për shkak të vonesës në procedurën e miratimit të shumës nga kontrolli 

operacional, duke vënë në vështirësi tatimpaguesit eksportues për likuiditet e nevojshme dhe për 

ecurinë normale te veprimtarisë ekonomike. Ndërkohë, nga administrata tatimore për kategorinë 

e tatimpagues të mëdhenj konsideruar të tillë referuar vlerave të larta të shpenzimeve për 

rimbursim nuk përdoret metoda FIFO në kryerjen e pagesave. Nga auditimit i pagesave me këste 

konstatohet se, për të njëjtën kërkesë të miratuar, këstet mujore të pagesës variojnë në vlera të 

ndryshme, si në rastin e tatimpaguesit T.A për kërkesën e datës 21.06.2017 pagesa është kryer në 

datën 27.11.2019 në shumën 200.000 mijë lekë dhe në datën 31.12.2019 në shumën 240.000 

mijë lekë; tatimpaguesi P. G. për kërkesën e datës 27.11.2018 pagesat janë kryer në 31.12.2019 

në shumën 42,646 mijë lekë dhe po në datën 31.12.2019 në shumën 10,000 mijë lekë, etj. Në 

muajin dhjetor rezulton se për të njëjtin tatimpagues është paguar më shumë se një këst, si në 

rastin e pagesave për tatimpaguesin JV R.T. paguar datë 31.12.2019 në shumën 157,339 mijë 

lekë dhe po në datën 31.12.2019 në shuam 10.000 mijë lekë, AL.C paguar në datën 31.12.2019 
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në shumën 101,968 mije lekë, në shumën 56,915 mijë lekë, në shumën 66,363 mijë lekë, në 

shumën 58,898 mijë lekë, në shumën 71.102 mijë lekë, në total pesë pagesa në shumën 355,248 

mijë lekë, etj. DRTVSH, kërkesës të grupit të auditimit lidhur me përcaktimin e kësteve për tu 

paguar, nuk ju përgjigj me evidenca analitike, ose çdo formë tjetër lidhur me vlerën e këstit dhe 

të radhën e pagesës. Theksojmë se, për këto këste të maturuar për tu paguar, TVSH për 

rimbursim, në sistemin C@TS rezulton si e përdorur (zbritur ne deklaratën e tatimpaguesit në 

sistemin C@TS). Pra kjo shumë tashmë është jashtë sistemit C@TS, në pritje të lëshimit të 

Urdhër Pagesës për Rimbursim për pagimin cash të saj nëpërmjet sistemit të thesarit. 

Mosparaqitja e evidencave lidhur me këstet e planifikuara për pagesë, bën të pamundur 

verifikimin e respektimit të radhës së pagesave sipas kësteve të paracaktuara për rimbursim. Sa 

më sipër përveç shkeljes së afatit ligjor për pagesë me këste, të cilën e trajtuam më lart, rezulton 

se për kërkesat e miratuara në vlera të larta monetare grupit të auditimit i mungon evidenca 

lidhur me këstet e planifikuara për pagesë, fakt që bën të pamundur verifikimin e respektimit të 

radhës së pagesave sipas kësteve të paracaktuara për rimbursim. Në konkluzion, parimi FIFO për 

kategoritë e eksportuesve si më lartë, nuk është respektuar në 6-mujorin e parë të vitit 2019, 

procedurë kjo e përmirësuar dukshëm në 6-mujorin e dytë . Ndërsa për grupin e tatimpaguesve 

për “pagesa me këste” nuk ka transparencë të plotë të planit të pagesave për të vlerësuar zbatimin 

e radhës së pagesave të kësteve.  (Trajtuar më hollësisht në pikën B5 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 
 

Rekomandimi 1: Drejtoria e Rimbursimit të TVSH, deri në automatizimin e plotë të procedurës 

së rimbursimit, për kategorinë eksportues për kryerjen e rimbursimin e TVSH-së brenda afatit 

ligjor për rimbursim, të marri masa të menjëhershme për përmirësimin e Rregullores së TVSH-së 

me qëllim përmirësimin e procedurës së dërgimit për kontroll të kërkesave për rimbursim të 

vlerësuara sipas nivelit të riskut, duke u orientuar më shumë drejt kontrollit pas rimbursimit i cili 

të përfshijë disa periudha tatimore për tatimin mbi vlerën e shtuar. Drejtoria e Rimbursimit të 

TVSH-se lidhur me këstet e planifikuara për pagesë, të mbajë një regjistër ku të evidentojë 

tatimpaguesit dhe këstet e rimbursimit. 

Afati: Menjëherë 

 

Gjetja 2: Nga auditimi për vlerësimin e përputhshmërisë se raportimit të detyrimeve të 

prapambetura dhe të krijuara rishtas në lidhje me stokun e TVSH-së së miratuar për rimbursim 

por të papaguar, konstatohet se regjistri rimbursimit nga DRTVSH nuk ofron të dhëna të 

mjaftueshme lidhur me vlerësimin e këtij stoku. Evidenca e kërkesave për rimbursim, nuk 

përmban të dhëna të plota lidhur me datën e miratimit te kërkesës, shumën e miratuar për 

kompensim, shumën e urdhër pagesës për rimbursim ose komente për rastet e mosplotësimit të 

tyre. E njëjta situatë paraqitet edhe në evidencën e pagesave për rimbursim, në te cilën mungojnë 

të dhëna te domosdoshme si data e kërkesës, shuma e kërkuar, data e miratimit ose konstatohen 

vendosje në kolonën e gabuar të shumës së kërkuar dhe datës se kërkesës, gabime në paraqitjen e 

pagesave në referencë të kërkesës së gabuar dhe jo sipas përshkrimit në urdhrin për pagesë, etj. 

Kjo evidencë nuk ka të dhëna analitike për gjendjen e mbetur për tu paguar për çdo kërkesë. Të 

gjithë këta faktorë vështirësojnë verifikimin e ecurisë së çdo “kërkese të miratuar” dhe ndjekjen e 

radhës së pagesave sipas parimit FIFO dhe vlerësimin e plotësisë dhe saktësisë së gjendjes se 

këtij stoku. Nëse do te referohemi këtij sistemi për datën 31.12.2019 nuk sigurojmë të dhëna mbi 

gjendjen shumave të miratuara, pasi në momentin e miratimit përfundimtar zbriten nga sistemi 
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C@TS rezulton dhe kjo shumë del jashtë sistemit C@TS, në pritje të lëshimit të Urdhër Pagesës 

për rimbursim. 

Kjo drejtori nuk ka kryer raportime me bazë tremujore në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë 

për detyrimet e prapambetura dhe të krijuara rishtazi sipas dokumentit standard “Shtojca 4”,  

veprime në kundërshtim me Udhëzimin Plotësues Nr.1, datë 17.09.2019 "Për zbatimin e buxhetit 

të vitit 2019", pika III, paragrafi 117. E vetmja evidencë për audituesin mbetet raportimi mbi 

gjendjen e stokut të rimbursimit nga DRTVSH në Drejtorinë e Analizës dhe Kontabiliteti në 

datën 31.12.2019 në shumën 11,251,390 mijë sipas shkresës Nr. 4480 prot., datë 27.02.2020.  

Në këtë evidencë raportohen rimbursimet e miratuara për katër subjekte të kategorisë 

tatimpagues të mëdhenj, për të cilët përdoret pagesë me këste. Këto rimbursime të miratuara i 

përkasin viteve 2018-2019. Në stokun e raportuar nuk janë evidentuar kërkesat e pranuara por të 

pa miratuara për rimbursim edhe pse ato janë në tejkalim të afatit ligjor 30/60 ditë të përcaktuar 

me ligj për rimbursim në shumën 1,653,275 mijë lekë. Kjo bie në kundërshtim me kërkesat e 

Ligjit nr. 9920, datë 19.05.2018 “Për procedurat tatimore në RSH”, i ndryshuar, referuar nenit 

75/1 pika 1, i cili konsideron detyrim të papaguar të gjitha kërkesat që kanë kaluar afatin 30/60 

ditë, afat brenda të cilit drejtoria rajonale e tatimeve verifikon situatën tatimore të tatimpaguesit, 

ushtron kontroll bazuar në analizën e riskut dhe miraton tepricën kreditore si të rimbursueshme. 

Nga auditimi i të dhënave për tatimpagues të cilët kanë nivelin më të lartë të pagesave me këste, 

u konstatuan vlera të pasakta të deklarimit të stokut si dhe mos deklarim i shumës së TVSH së 

miratuar, aprovuar për kompensim, shumë që mbetet për tu përdorur në periudhat e ardhshme.  

Bazuar sa më lart, vlera e stokut të deklaruar nga DPT në shumën 11,251,390 mijë lekë është e 

nënvlerësuar me të paktën 3,526,472 mijë lekë duke sjellë kështu një vlerësim të stokut të 

TVSH-së së rimbursueshme në datën 31.12.2019 në rreth 14,777,862 mijë lekë.  (Trajtuar më 

hollësisht në pikën B5 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 2: Drejtoria e Rimbursimit të TVSH, të marri masa të menjëhershme për 

përmirësimin e Rregullores së TVSH-së ku të pasqyrohen dhe saktësohen hapat procedural te 

mbajtjes së detyrimeve te papaguara dhe të krijuara rishtazi  për evidentimin e stokut të TVSH-së 

duke përfshirë një format standard të miratuar mbi raportimin e tij, duke përfshirë të gjithë 

elementët e procesit të rimbursimit të TVSH-së deri në miratimin për pagesë. Deri në 

përmirësimin e rregullores, për të gjitha kërkesat e pranuara, DRTVSH të dërgojë çdo muaj 

pranë Drejtorisë së Analizës dhe Kontabilitetit në DPT, evidencë analitike mbi detyrimet e 

prapambetura dhe/ose të krijuara rishtazi për shumat e miratuara të papaguara plotësisht ose 

pjesërisht të paguara si dhe për shumën e kërkuar ende të pa miratuar nga organi tatimor për 

rimbursimin e kërkuar.  

 

Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 

 

Gjetja 3: Për subjektet që zhvillojnë veprimtari ekonomike në ndërtimin e veprave 

hidroenergjetike, AKBN ka konstatuar dhe informuar DPT-në se prej saj është konstatuar se 59-

60 subjekte kanë realizuar punime ndërtimi në mungese të lejes së ndërtimit ose në tejkalim të 

saj. Strukturat e kontrollit në DPT dhe kontrollit në DRT-re që kanë nën juridiksion territorial 

këto subjekte, edhe pse janë informuar nga DPT-ve me shkresa përkatëse, nuk kanë dhënë 

zgjidhje përfundimtare lidhur me ligjshmërinë e kreditimit dhe rimbursimit TVSH-së për 

punimet e kryera prej tyre ose përfitimin e padrejtë të rimbursimit, me efekt në të ardhurat 
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tatimore në shkallë kombëtare sipas Ligjit Nr. 99/2018 "Për buxhetin e vitit 2019". (Trajtuar më 

hollësisht në pikën B5 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

 

Rekomandimi 3.1: Drejtoria e Kontrollit Tatimor në DPT-ve mbështetur në listën e subjekteve 

sipas shkresave e AKBN-së, në bashkëpunim me DRT-re që kanë nën juridiksion territorial këta 

tatimpagues dhe vlerësojnë vete deklarimin e secilit prej tyre, të ndjekë hap pas hapi, rast për rast 

dhe në kohë 59-60 rastet e konfirmuara me mungesë leje ndërtimi, dhe pas kontrollit nga zyra 

ose në vend sipas programit, të kërkojnë prej tyre të shprehet me vlerësim tatimor sipas 

procedurave të përcaktuara në neni 68.4 dhe 68.5 të Ligjit Nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për 

procedurat tatimore”, në rastet kur konstaton paligjshmëri. 

Afati: Menjëherë 

 

Rekomandimi 3.2: Drejtoria e Rimbursimit të TVSH-së, të listojë çdo subjekt që evidentohet 

nga AKBN ose struktura të tjera kontrolluese me mungesë leje ndërtimit ose tejkalim i saj, dhe 

deri në zgjidhjen përfundimtare të bëhet faktor në parandalimin rimbursimit kur konstaton 

thyerjen e kritereve ligjore të rimbursimit. 

 

Afati: Menjëherë 

 

Gjetja 4: Gjatë vitit 2019 janë paguar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve shpenzime 

gjyqësore  për ish punonjës, në vlerën 140,101 mijë lekë, vlerë e cilësuar si efekt financiar 

negativ për buxhetin e shtetit. Nga kjo vlerë: 120,644 mijë lekë për ish nëpunës me status, 

18,954 mijë lekë për ish nëpunës me kod pune dhe 503 mijë pagesa sistemime veprimesh. Duke 

marr në konsideratë faktin që për të njëjtin vend pune paguhen 2 persona, ish punonjësi që ka 

fituar gjyqin për largim të padrejtë nga puna dhe punonjësi i ri i rekrutuar, kjo situatë paraqitet 

edhe më problematikë dhe me efekte të konsiderueshme në buxhet. Detyrimi i prapambetur në 

31.12.2019 për shpenzime të gjyq fitueseve me vendim të formës së prerë për largime të 

padrejta nga puna është 404,442 mijë lekë nga të cilat: 384,019 mijë lekë janë ndaj ish 

nëpunësve me status, 19,961 mijë lekë ndaj ish nëpunësve me kod pune dhe 462 mijë lekë 

sistemime veprimesh. Në datën 31.12.2019 ky detyrim i prapambetur u takon 196 punonjësve. 

Shumica e ekzekutimeve të vendimeve gjyqësore janë kryer me përmbarues privat, në vlerën prej 

9,758,785 lekë, duke e kaluar afatin për likuidimin vullnetar, dhe pa respektuar parimin FIFO 

“First in First out”, veprime këto, jo në përputhje me kërkesat e Udhëzimit të Këshillit të 

Ministrave nr.1, datë 04.06.2014 “Për mënyrën e ekzekutimit të detyrimeve monetare të njësive të 

Qeverisjes së Përgjithshme në llogari të Thesarit”. Ky udhëzim në pikën 4 përcakton se “Njësitë 

e qeverisjes së përgjithshme, gjatë vitit buxhetor, mbajnë data bazë për vendimet gjyqësore të 

formës së prerë që parashikojnë detyrime monetare, si dhe për shumat e detyrimeve. Shuma 

totale e detyrimeve për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë, bëhet pjesë e 

procesit të programimit buxhetor të vitit të ardhshëm, sipas përcaktimeve të akteve ligjorë e 

nënligjorë përkatës”. Gjithashtu në pikën 5 përcaktohet se “Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore që 

janë parashikuar të shlyhen nga buxheti përkatës, bëhet sipas radhës së paraqitjes zyrtare të tyre 

në vitin paraardhës dhe grafiku i shlyerjes bëhet publik nëpërmjet publikimit në faqen on-line të 

njësisë shpenzuese, apo në forma të tjera të publikimit, që ju bëhen të ditura publikut. 

Përmbaruesi i përmbahet grafikut të shlyerjes së detyrimit të publikuar.” 

Evidentohen thyerje në radhën e likuidimeve të gjyq fituesve duke qenë se janë evidentuar: 
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- Gjyq fitues me datë depozitimi vendimi të hershme që nuk kanë marrë asnjë pagesë në 

2019, kur në data bazë ka gjyq fitues me datë depozitimi të mëvonshme që kanë marrë të gjithë 

detyrimin e përllogaritur për 2019. 

- Gjyq fitues me datë depozitimi vendimi të hershme që kanë marrë vetëm një pjesë të 

detyrimit të përllogaritur në 2019, në mënyrë të paqartë se mbi ç ‘kriter është përcaktuar masa e 

likuiduar, dhe në një kohë kur data baza vijon me gjyq fitues me datë të mëvonshme që u është 

likuiduar detyrimi total i përllogaritur i 2019. 

- Gjyq fitues me datë më të vonë depozitimi, që gjenden në radhë mes të pa likuiduarve dhe 

që u është likuiduar në total detyrimi i për llogaritur deri në 2019. 

Në lidhje me raportimet e bëra nga ana e Drejtorisë Ligjore dhe Teknike shprehemi me rezerva 

për saktësinë në lidhje me gjyq fituesit e vitit 2019 dhe me korrespondencën apo rakordimet e 

brendshme midis Drejtorisë Ligjore dhe Teknike, Burimeve Njerëzore dhe Financës. Nga 

auditimi u konstatua se nga ana e Drejtorisë Ligjore dhe Teknike janë raportuar si vendime me 

formë të prerë të vitit 2019, 1 vendim i vitit 2017 dhe 2 vendime të vitit 2020, ndërkohë 3 

vendime të vitit 2019 janë përcjellë nga Drejtoria Ligjore dhe Teknike me shkresë në vitin 2020, 

për këtë arsye mungojnë në data bazën e vitit 2019. Konstatohet gjithashtu se 1 vendim i formës 

së prerë i datës 26.09.2019, për një gjyq fitues pjesë e shërbimit civil, nuk rezulton në data bazën 

e Financës dhe të Burimeve Njerëzore deri në momentin e auditimit, për arsye të mos përcjelljes 

së informacionit nga ana e Drejtorisë Ligjore dhe Teknike. Mungesa e raportimit në Drejtorinë e 

Financës dhe të Burimeve Njerëzore në momentin e daljes së vendimit të formës së prerë, ndikon 

jo vetëm në mos planifikimin e saktë të buxhetit për zërin e shpenzimeve gjyqësore të gjyq 

fituesve por në mos kontabilizimin e detyrimeve të plota për vitin buxhetor dhe mos marrjen e 

masave të menjëhershme nga ana e Komisionit të posaçëm për ekzekutimin e tyre, duke sjell 

rritjen e detyrimeve të prapambetura dhe rëndimin e buxhetit të shtetit. .(Trajtuar më hollësisht 

në pikën E3. Të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 
 

Rekomandimi 4.1: Drejtoria Ligjore dhe Teknike, të marr masa për përgatitjen e grafikut të 

ekzekutimeve të vendimeve gjyqësore, sipas radhës së paraqitjes së kërkesave për ekzekutim. Ky 

grafik të miratohet nga nëpunësi Autorizues dhe të publikohet online. 

Afati: Menjëherë  

 

Rekomandimi 4.2: Nëpunësi Zbatues i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, të marr masa në 

vijimësi për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore ndaj ish punonjësve të larguar nga puna në 

përputhje me grafikun ne miratuar.  

Afati: Menjëherë  

 

Rekomandimi 4.3: Drejtoria Ligjore dhe Teknike të përcjell informacione të vazhdueshme në 

strukturat e Burimeve Njerëzore dhe Financës, në lidhje me gjyq fituesit në momentin e njohjes 

me vendimin e formës së prerë, me qëllim njohjen, kontabilizimin e saktë të detyrimeve, 

planifikimin e fondeve buxhetore për pagesat në vitin e ardhshëm dhe trajtimin në kohë të 

praktikave të tyre nga ana e Komisionit të Posaçëm. 
 

Afati: Menjëherë  
 

Gjetja 5: Përgjatë vitit 2019 janë punësuar në DPT 14 gjyq fitues, larguar nga vendimmarrjet e 

gabuara të titullarëve, ndërkohë që kanë mbetur në fund të vitit 2019 ende të pa trajtuara nga 



43 

 

Komisioni i Posaçëm edhe 142 praktika gjyq fituesish, në shkelje të çdo afati të 

parashikuar në Urdhrin nr.5151, datë 28.10.2015 cituar “Për zbatimin e vendimeve gjyqësore 

të formës së prerë nga institucionet e administratës shtetërore, të përfshira në fushën e zbatimit 

të ligjit për shërbimin civil”, përcaktohet se “Shqyrtimi administrativ përfundon jo më vonë se 

15 ditë nga momenti i depozitimit të kërkesës”. Mosveprimi për rikthimin në punë të punonjësve 

shkakton një kosto të panevojshme për buxhetin e shtetit duke qenë se për të njëjtin pozicion 

pune paguhen dy individë ose më shumë punonjës. Nga auditimi është konstatuar se gjatë vitit 

2019 Komisioni i Posaçëm është thirrur vetëm 6 herë nga Kryetari, dhe ka trajtuar vetëm 39 

praktika ish nëpunësish dhe nuk është ndjekur radha e trajtimit të praktikave të gjyq fituesve për 

rikthim në punë. Ky impakt bëhet edhe më domethënës në kushtet kur për periudhën objekt 

auditimi në DPT paraqitet një numër i lartë vendesh vakante, të cilat në çdo kohë mund të 

përdoren për sistemimin e ish punonjësve që presin rikthimin në punë sa më shpejt, në mënyrë që 

të ndalohet akumulimi i shpenzimeve jo efektive.  

Nga data baza e gjyq fituesve të DPT rezulton se 13 ish punonjës kanë përfituar dy paga mujore 

njëkohësisht nga buxheti i shtetit, një në DPT dhe një nga institucionet që janë emëruar. Këta 

nëpunës figurojnë të punësuar gjatë vitit 2019 dhe 2020. Nga këta 13 ish punonjës: 1 është 

rikthyer në punë në DPT, 4 kanë refuzuar për arsye të propozimit me ulje në kategori nga ana e 

Komisionit të Posaçëm, 1 nuk ka kthyer ende përgjigje dhe 7 janë ende pa trajtim nga Komisioni 

i Posaçëm. Kjo problematikë është si rezultat i hapësirave që krijon Ligji nr.152/2013 datë 

01.10.2013 “Për Nëpunësin Civil”, Neni 66/1 pika 3 “Gjatë kohës së qëndrimit në listë, 

nëpunësit civilë paguhen sipas pozicionit të fundit që kanë pasur në shërbimin civil.” dhe 

mosekzekutim të vendimeve të formës së prerë nga ana e DPT-s.  

Konstatohet se për 10 ish nëpunës, për të cilët  Komisioni i Posaçëm ka bërë propozimet 

përkatëse brenda të njëjtës kategori, Departamenti i Administratës Publike nuk ka nxjerrë aktet e 

rikthimit në punë të këtyre ish nëpunësve me motivacionin se pret pëlqimin apo refuzimin e gjyq 

fituesit. Në Urdhrin nr.5151 datë 28.10.2015, kreu IV, pika 4, përcaktohet qartësisht se “Gjyq 

fituesi brenda 3 ditësh punë njofton me shkrim KP për pëlqimin apo refuzimin e alternativave të 

dhëna nga komisioni. Gjyq fituesi jep pëlqimin vetëm për emërimin në një pozicion të një 

kategorie më të ulët.” Sa më sipër rezulton se për këta ish nëpunës në shkelje të procedurës së 

parashikuar DAP-i nuk ka nxjerrë aktet e emërimit, duke shkaktuar rritje të akumulimit të 

detyrimeve ndaj këtyre gjyq fituesve nga DPT . 

Gjithashtu Urdhri nr.5151 datë 28.10.2015, në Kreun V, sqaron qartësisht veprimet proceduralë 

që duhet të ndërmarrë DAP-i në momentin e mbërritjes së rekomandimeve nga KP dhe pika 1 

sqaron se DAP-i shqyrton akt rekomandimet brenda 15 ditëve punë dhe vendos pranimin ose 

mos pranimin sipas pikave në vijimësi të urdhrit. Mos nxjerrja e akteve në kohë nga DAP mund 

të shoqërohet me problematikën që vendet që kanë qenë vakante dhe Komisioni i Posaçëm i ka 

propozuar për plotësim me gjyq fitues, ose të mbeten vakant për një kohë të gjatë në pritje për 

aktet e DAP ose plotësohen me të rekrutuar të rinj, duke bërë që trajtimi i praktikave nga ana e 

KP të bëhet i pavlefshëm dhe të kërkoj sërish ri trajtim.(Trajtuar më hollësisht në pikën E3. Të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit) 
 

Rekomandimi 5.1: Strukturat Drejtuese, në cilësinë e Titullarit të DPT dhe Kryetarit të 

Komisionit të Posaçëm, të marrin masa të menjëhershme për menaxhimin dhe funksionimin e tij, 

me qëllim trajtimin e menjëhershëm të 142 praktikave të gjyq fituesve, çdo vonesë e të cilës 

vazhdon të rëndojë buxhetin e shtetit, duke trajtuar me prioritet praktikat e gjyq fituesve që 
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rezultojnë të punësuar në administratën shtetërore me qëllim ndërprerjen e një pagese nga 

buxheti i shtetit. 

Rekomandimi 5.2: Drejtoria e Burimeve Njerëzore në bashkëpunim me Departamentin e 

Administratës Publike të bëjnë verifikim të vazhdueshëm në lidhje me ish-punonjës gjyq fitues të 

DPT që rezultojnë të punësuar në administratën publike dhe që marrin 2 paga nga buxheti i 

shtetit. 

Rekomandimi 5.3: Strukturat Drejtuese të Drejtorisë së Përgjithshme e Tatimeve të kërkojnë 

marrjen e masave nga ana e DAP, për nxjerrjen e akteve të emërimit apo refuzimit për 

propozimet e bëra brenda kategorive nga Komisioni i Posaçëm në lidhje me sistemimin e gjyq 

fituesve. Nga ana e Komisionit të Posaçëm t’i kushtohet një vëmendje e veçantë ndjekjes së 

ekzekutimit të këtyre praktikave duke qenë se ekziston risku që me kalimin e kohës dhe 

ndryshimeve të strukturës, rekomandimet për sistemim të gjyq fituesve të mos jenë më të 

vlefshme. Në rast të tillë, këto praktika duhet të rikthehen si pjesë e data bazës së vendimeve 

gjyqësore dhe të ri trajtohen. 

Afati: Menjëherë 
 

Gjetje 6: Përgjatë vitit 2019 në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve janë zhvilluar gjithsej 12 

procedura prokurimi me fond limit 129,352,765 lekë, nga të cilat 6 procedura me fond limit 

13,687,471 lekë janë zhvilluar nga vetë DPT ku janë audituar të 6 procedurat. Për procedurat e 

deleguara, janë zhvilluar 3 procedura me fond limit 29,165,894 lekë janë zhvilluar nga Agjencia 

e Blerjeve të Përqendruara, 1 procedurë me fond limit 86,499,400 lekë është zhvilluar nga 

AKSHI, ku është audituar pjesa e zbatimit të kontratave dhe mbështetjen në fonde buxhetore. 

Nga auditimi i procedurave të prokurimit për vitin 2019 mbi planifikimin dhe zbatimin e 

kontratave të zhvilluara nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) për 

llogari të DPT, u konstatua se janë shkaktuar efekte financiare negative në buxhetin e shtetit 

në vlerën 10,499,400 lekë, për arsye se është zhvilluar procedurë prokurimi mbi nevojat e 

planifikuara dhe pa fonde buxhetore, mungon planifikimi në Programin Buxhetor Afatmesëm 

edhe në Ligj Buxheti, si edhe urdhër prokurimet janë të pa vulosura nga dega e thesarit, 

konkretisht në procedurën me objekt: “Krijimi i një mjedisi te ri dhomë serverash (data center), 

sistem telefonik voip dhe monitorimi i qendërzuar për DPT/DRT (implementim + 24 muaj 

mirëmbajtje)” me kod projekti 18AV806 planifikuar në vlerën 76,000,000 lekë dhe prokuruar 

86,499,400 lekë (vlera 10,499,400 lekë pa mbuluar me fonde buxhetore). 

Veprime në kundërshtim me ligjin nr.9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor 

në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, neni 40, ligjit nr.9643, datë 20.11.2006, “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” i ndryshuar, neni 76 pika 1, VKM nr. 673, datë 22.11.2017 “Për 

riorganizimin e agjencisë kombëtare të shoqërisë së informacionit”, i ndryshuar, II. 

Kompetencat, detyrat dhe përgjegjësitë e AKSHI-t, germa (i), dhe Udhëzimin Plotësues nr.2 datë 

19.01.2018 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2018”. (Trajtuar më hollësisht në pikën D. të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 6: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, të marrë të gjitha masat e nevojshme për 

nxjerrjen e përgjegjësive, dhe marrjen e masave ndaj personave përgjegjës, me qëllim eliminimin 

dhe parandalimin e problematikave në lidhje me planifikimin buxhetor dhe inicimin e 

procedurave të prokurimit të pa mbështetura në fonde buxhetore të cilat kanë shkaktuar efekte 

financiare negative për buxhetin e shtetit. 
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Afati: Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

Gjetje 7: Konstatohen 2 raste për të cilët anulimi i detyrimeve tatimore në C@TS është 

shpjeguar nga DRT se është kryer në referencë të Ligjit të faljes së vitit 2017. 

Nga auditimi u konstatuan dy raste të anulimit të detyrimeve, konkretisht për subjektin “M.” 

administruar nga DRT Vlorë dhe subjekti E.H. administruar nga DRT Sarandë, për të cilët 

detyrimi është fshirë me shpjegimin “sipas ligjit të faljes 2017” ndërkohë që këto dy subjekte 

kanë qenë ende në proces gjyqësor në vitin 2017. Për subjektin “E.H.“, sipas data bazës së 

Drejtorisë Ligjore në DPT, vendimi është finalizuar në Prill 2019 ku padia e kundërshtuar me 

vlerë 16,755 mijë lekë është rrëzuar edhe në shkallë të II-të të gjykimit, ndërsa për subjektin M., 

po sipas të njëjtës data bazë, subjekti është ende në proces gjykimi në shkallën e II-të për 

kundërshtimin e dy njoftim vlerësimeve të datave 16.03.2017 dhe 17.03.2017, me vlerë totale 

detyrimi 35,433 mijë lekë. Sipas parashikimeve të 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”, 

kriteri për fshirjen e detyrimit tatimor ishte 1) mosha e detyrimit “krijuar para vitit 2010” dhe 2) 

“dorëheqja nga procesi i ankimimit gjyqësor/apel” për tu kualifikuar për fshirjen automatike në 

C@TS, kushte të cilat për subjektin M. nuk rezultojnë të plotësuara. (Trajtuar më hollësisht në 

pikën B3 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 7: DPT me strukturat e saj përgjegjëse të urdhërojë menjëherë verifikimin e dy 

rasteve të detyrimeve të anuluara në sistemin C@TS në vlerë totale detyrimi të raportuar 35,433 

mijë lekë, të kryera në kundërshtim me Ligjin nr.33/2017 dhe nxjerrjen e përgjegjësive 

përkatëse. 

Afati: Menjëherë 

 

Gjetja 8: Në sistemin C@TS gjatë vitit 2019 rezultojnë të regjistruara rreth 230 subjekte 

për të cilët detyrimi është anuluar në bazë të një vendimi të apelimit tatimor apo si rezultat 

i zbardhjes së një vendimi gjykate. Nga auditimi rezultuan problematika në 3 raste me një 

vlerë detyrimi të anuluar prej 5,321 mijë lekë për të cilat DPT duhet të verifikojë dhe 

kontrollojë vlefshmërinë e tyre. 

Në lidhje me kompensimet e detyrimeve, rezulton se 588 subjekte kanë shlyer detyrimin 

nëpërmjet kompensimit me gjendjen kreditore të tatim fitimit që rezulton në C@TS për këto 

subjekte, në total 522,250 mijë lekë nga të cilët 420 kanë shlyer plotësisht detyrimin dhe 168 

subjekte e kanë kompensuar pjesërisht atë. Nga auditimi, konstatohet se shumë nga debitorët më 

të mëdhenj rezultojnë të kenë gjendje kreditore nga parapagimet e kësteve të tatim fitimit. 

Kompensimi supozohet se bëhet automatikisht nga sistemi C@TS, por nga të dhënat evidentohen 

raste kur subjekti ka gjendje kreditore por kompensimi nuk kryhet dhe subjekti vazhdon me 

gjendje debitore dhe kreditore.  

Për sa i përket pakësimit të borxhit nëpërmjet “faljeve/anulimeve”, në sistemin C@TS rezultojnë 

të regjistruara rreth 230 subjekte për të cilët detyrimi është fshirë në bazë të një vendimi të 

apelimit tatimor apo si rezultat i zbardhjes së një vendimi gjykate. Me qëllim testimin e këtyre 

veprime u kërkua dokumentacion mbështetës për 25 sistemime/subjekte, për të cilat nuk u 

përgjigjën DRT Tiranë dhe Durrës. Për rastet pa përgjigje të DRT Tiranë, grupi i auditimit i është 

drejtuar Drejtorisë së Kontrollit Tatimor për plotësim informacioni por deri në përfundim të këtij 

auditimi nuk morëm informacion. Nga përgjigjet e DRT-ve të tjera, grupi i auditimit ka kërkuar 
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informacion dhe dokumentacion mbështetës për tre raste të anulimit të detyrimeve në C@TS të 

cilat nuk kanë lidhje me një vendim gjyqësor, konkretisht: 

Subjekti: O.P, anulim i detyrimit për tatimfitimin – detyrim principali në shumën 1,878 mijë lekë 

sipas Drejtorisë së Tatimpaguesve të Mëdhenj “anulim i gjobave për pagesë të vonuar, dalë pas 

periudhës së lidhjes së marrëveshjes me këste me, date.03.11.2017”. Anulimi është bërë nga 

DMT me shkresën nr.3390/9 datë 03.11.2017. Ky anulim duhet të verifikohet nëse është në 

përputhje me Ligjin 9920 datë 19.05.2008 i ndryshuar, neni 77 “Marrëveshja e pagesës me 

këste” 

Subjekti: M. shpk, anulim i tatimit mbi fitimin- detyrim principali në shumën 3,153 mijë lekë. 

Sipas shpjegimit të helpdesk e-tax në DPT ky anulim me ID: SLA-XXX, është kryer pasi 

detyrimi prej 3,153 mijë lekë është një gabim i sistemit pasi është llogaritur pa marrë parasysh 

statusin e subjektit në periudhën për të cilin po i llogaritet ky detyrim, në këtë rast viti 201715 në 

të cilën subjekti ka qene me status pasiv. Në gjykimin e audituesit, nëse është një gabim sistemi, 

mënyra se si evidentohen dhe si autorizohet sistemimi i tyre është një çështje për të cilën 

strukturat përgjegjëse në DPT duhet të shpjegojnë dhe të kenë të parashikuar procedura të 

caktuara për veprim nga palët e autorizuara në këtë rast AKSHI. Në këtë kuadër, nga grupi i 

auditimit u kërkua nga help desk dokumentacioni shoqërues/ autorizues për fshirjen/sistemimin 

por deri në përfundim të këtij auditimi dokumentacioni i kërkuar nuk u vu në dispozicion. 

Subjekti: A.N, nga DRT shpjegohet se falja/anulimi i gjobës është korrigjim i hedhjes gabim në 

sistem në shumën 290 mijë lekë. Dokumenti i dërguar nga DRT Sarandë mban datën 03.08.2016 

dhe sqaron sistemimin e detyrimit nga gjobë për kontributet e sigurimeve shoqërore në detyrim 

gjobe për tatim fitimin. Ky dokument nuk sqaron faljen/anulimin e gjobës 3 vjet më vonë. Për 

sqarime të mëtejshme është dërguar e-mail DRT Sarandë datë 25.06.2020 por deri në përfundim 

të auditimit dokumentacioni i kërkuar nuk është vënë në dispozicion.  

Problematikat e konstatuara në këto raste të hasura gjatë auditimit, tregon për mungesë të 

sistemeve kontrollit për veprime të kryera manualisht në sistemin C@TS, me qëllim për të 

siguruar vlefshmërinë, saktësinë dhe autorizimin e kryerjes së veprimeve të tilla si: regjistrimi i 

njoftim vlerësimit apo fshirjet e detyrimeve. (Trajtuar më hollësisht në pikën B3 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 
 

Rekomandimi 8.1: Për të tre rastet e anulimit të detyrimeve tatimore të konstatuara me 

problematika kërkohet të verifikohen menjëherë nga strukturat përgjegjëse të kontrollit në DPT 

dhe DRT, vlefshmëria dhe rregullshmëria e procedurave të ndjekura për ekzekutimin e anulimit 

apo faljes së detyrimeve, të saktësohet situata e këtyre subjekteve në sistemin C@TS dhe të 

nxirren përgjegjësitë individuale përkatëse. 

Afati: Menjëherë 
 

Rekomandimi 8.2: DPT me strukturat e saj përgjegjëse përfshirë AKSHI-n në cilësinë dhe 

përgjegjësinë e Drejtorisë TI, të urdhërojë menjëherë inicimin e vlerësimit të sistemeve të 

kontrollit dhe të aplikacionit dhe procedurat shoqëruese të tyre, të miratuara nga Titullari, kjo në 

veçanti për veprimet të cilat ekzekutohen manualisht në C@TS nga inspektorët në DRT dhe nga 

help desk. 

Afati: Menjëherë 
 

                                                             
15E-mail i helpdesk, i datës 30.06.2020: “…lidhet me procedurën e vlerësimit automatik, i cili kryhej për deklaratat 

e pa dorëzuara duke mare në konsideratë vetëm statusin e deklaratës, por nuk kontrollonte nëse statusi I 

tatimpaguesit ishte aktiv për të njëjtën periudhe tatimore të deklaratës së pa dorëzuar.” 
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Rekomandimi 8.3: Në kushtet kur shërbimi IT në lidhje me anën funksionale të sistemit C@TS 

menaxhohet nga AKSHI, një njësi kjo jo në varësi të DPT, dhe në kushtet ku njësia e auditit të 

brendshëm në DPT nuk disponon kapacitetet e nevojshme për zhvillimin e auditimeve të 

teknologjisë dhe informacionit, DPT ti drejtohet MFE për të kërkuar kryerjen e një auditimi të 

sistemeve të kontrollit dhe sigurisë së sistemit C@TS.  

Afati: Menjëherë 

 

C. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 

 

Gjetja 1. Në 14 raste punonjësit janë paguar me pagë grupi, jo në përputhje me nivelin e 

diplomës, në kundërshtim me përcaktimet e VKM nr.187, datë 08.03.2017 për periudhën nga data 

e emërimit të tyre deri në datë 31.12.2019, duke shkaktuar dëm në Buxhetin e Shtetit në shumën 

totale 1,552,000 lekë (prej së cilës 405,000 lekë në vitin 2019), pasi informacioni i dhënë nga ana e 

DBNJ për DBF, nuk ka rezultuar i plotë dhe i hartuar në përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator në 

fuqi. Më konkretisht, në aktet e emërimit të punonjësve që i janë përcjellë Drejtorisë së Financës 

për pagesë, nga ana e Drejtorisë së Burimeve Njerëzore nuk është përcaktuar niveli i diplomës 

për grupet e diplomave të arsimit universitar, duke vepruar në kundërshtim me përcaktimet e 

lidhjes nr.2 të VKM nr.187, datë 08.03.2017 dhe nenit 35 të rregullores së brendshme “Për 

funksionimin e administratës tatimore qendrore”, miratuar me Urdhrin e Ministrit të Financave 

nr.19, datë 22.02.2017, ku shprehimisht citohet: “është kompetencë e Drejtorisë së Burimeve 

Njerëzore, përkatësisht përgjegjësit të sektorit të rekrutimit dhe promovimit, përgatitja e akteve 

të emërimit, largimit, kontratave të punës, për të gjithë punonjësit e ATQ në bazë të kërkesave 

ligjore, në vijim të vendimeve të DAP dhe Drejtorit të Përgjithshëm”. Më në detaje: 10 punonjës 

të cilët zotërojnë diplomë të nivelit Master Profesional (H.K; V.J; B.D; F.Z; J.D; E.N; A.H; A.K; 

A.Q; I.N) janë paguar me pagë grupi 14,000 lekë (që i përket grupit 1 të diplomës Master 

Shkencor), nga 11,000 lekë që duhej të paguheshin për grupin 2 të diplomës Master Profesional; 

dhe 4 punonjës të cilët zotërojnë diplomë të nivelit Bachelor (A.B; P.H; A.F; E.B) janë paguar 

me pagë grupi 14,000 lekë (që i përket grupit 1 të diplomës Master Shkencor), nga 10,000 lekë 

që duhej të paguheshin për grupin 3 të diplomës “Bachelor”. (Trajtuar më hollësisht në pikën E1 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 
 

Rekomandimi 1.1: DPT të ndjekë të gjitha rrugët administrative dhe ligjore për arkëtimin në 

buxhetin e shtetit të shumës 1,552,000 lekë, sa përfituar padrejtësisht nga 14 punonjës, në 

kundërshtim me përcaktimet e lidhjes 2 të 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, etj.”. 

Afati: Menjëherë 
 

Rekomandimi 1.2:  Drejtoria e Burimeve Njerëzore, në çdo rast, për emërimet e reja në punë, në 

vijim të vendimeve të DAP dhe Drejtorit të Përgjithshëm, të hartojë aktin e emërimit në 

përputhje të plotë me kërkesat ligjore, detyrim ky që rrjedh 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 e ministrive të linjës, ...” 

dhe rregullatore në fuqi, neni 35 i rregullores së brendshme “Për funksionimin e administratës 

tatimore qendrore”, miratuar me Urdhrin e Ministrit të Financave nr.19 datë 22.02.2017. 

Gjithashtu, DBNJ në vijimësi, rast pas rasti, për punonjësit aktualë pjesë e organikës së DPT–së, 
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duhet të njoftojë zyrtarisht Drejtorinë e Buxhet Financës në lidhje me ndryshimin e nivelit të 

diplomës së tyre. 

Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 
 

Rekomandimi 1.3:  Drejtoria e Buxhetit dhe Financës, në asnjë rast, për emërimet e reja në 

punë, të   mos procedojë me kryerjen e pagesës nëse, nga ana e Drejtorisë së Burimeve Njerëzore 

nuk garantohet plotësia e informacionit, në zbatim të kërkesave ligjore dhe rregullatore në fuqi. 

 

Afati: Në vijimësi 

 

Gjetja 2. Nga auditimi konstatohet se në 6 raste, dy punonjës (K.M & B.B) janë paguar në total 

në shumën 110,900 lekë për shërbimet e kryera mbi 100 km jashtë qendrës së punës pa marrë më 

parë autorizim nga Titullari i Institucionit, duke shkaktuar dëm në buxhetin e shtetit, veprim ky 

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, ku shprehimisht citohet: “Dërgimi me shërbim i punonjësit 

autorizohet nga: Titullari i institucionit qendror për shërbime në një largësi mbi 100 km jashtë 

qendrës së punës”. (Trajtuar më hollësisht në pikën E1 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 
 

Rekomandimi 2: Drejtoria e Buxhetit dhe  Financës të marrë masat për arkëtimin në buxhetin e 

shtetit të shumës 110,900 lekë, përfituar nga punonjësit e sipërcituar 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. 

 Afati: Menjëherë 

 

E. MASA DISIPLINORE 

 

Bazuar në Kreun X “Disiplina në Shërbimin Civil”, të Ligjit nr.153/2013 “Për nëpunësin civil”, 

pasi të jenë shqyrtuar dhe vlerësuar shkeljet e evidentuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit, 

dhe të jenë identifikuar përgjegjësit në lidhje me këto shkelje, i rekomandohet Titullarit të 

Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve marrja e masave për fillimin e ecurisë disiplinore dhe 

dhënien e masave disiplinore sipas përgjegjësive, për të gjithë nëpunësit që me veprimet apo mos 

veprimet e tyre kanë sjellë situatën e konstatuar. 

 

F. TË TJERA 

 

-Vendimi i Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit për këtë auditim së bashku me Raportin 

Përfundimtar të Auditimit, do t’i përcillet Ministrit të Financave dhe Ekonomisë në cilësinë e 

organit epror.  
 

-Problematikat e konstatuara në 2 procedurat e Ristrukturimit të trajtuara në Raportin 

Përfundimtar të Auditimit, t’i përcillen Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil. 

 

-Nga auditimi i ushtruar në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, në zbatim të programit të 

auditimit nr.333/1 prot., datë 15.04.2020, pika B5. “Auditimi i procesit të ekzekutimit të 
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rimbursimit të TVSH. Vlerat, përfituesit kryesor dhe zbatimi i parimit FIFO”, u konstatuan 

vonesa në procesin e miratimit të kërkesave për rimbursim, vonesa në kryerjen e pagesave të 

shumave të miratuara. Gjithashtu u konstatuan pasaktësi në mbajtjen e evidencave jashtë sistemit 

C@TS në lidhje me detyrimet e prapambetura dhe të krijuara rishtaz të kërkesave për rimbursim 

nga subjektet e cilësuar si “tatimpagues të mëdhenj” për shkak të vlerave të larta të kërkesave për 

rimbursim të paraqitura prej tyre.  

Për sa më sipër, në një afat të përshtatshëm, KLSH do të zhvillojë një auditim tematik me objekt 

rregullshmërinë e procesit të miratimit dhe rimbursimit të TVSH-së dhe raportimit të stokut të 

detyrimeve të prapambetura. 
 

-Në zbatim të pikës G. “Auditimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimet e 

mëparshme” të këtij programi auditimi miratuar me nr.333/1 datë 15.04.2020, sqarojmë se grupi 

i auditimit pas verifikimeve të kryera gjata periudhës auditues 15.04.2020- 24.07.2020, ka lënë 

në subjekt Akt-verifikimin nr.1 datë 24.07.2020 protokolluar në DPT me nr. 6272/21. Në vijim 

të fazës së raportimit sqarojmë se, gjetjet dhe rekomandimi “Mbi zbatimin e rekomandimeve të 

lëna në auditimin e vitit 2018”, do të paraqiten në raportin e auditimit sipas programit të miratuar 

nr.694 datë 16.07.2020. 

 

 

 

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të rekomandimeve dhe masave të përcaktuara në këtë 

vendim ngarkohet Departamenti i Auditimit të Buxhetit të Shtetit. 
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