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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

KRYETARI 

 
Nr.241/18Prot.                                                                    Tiranë, më 08.10.2019 

              
 

V E N D I M 
 

 

Nr. 119, Datë 08.10.2019 

 

PËR 

AUDITIMIN E USHTRUAR NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË 

TATIMEVE “MBI PËRPUTHSHMËRINË” për periudhën nga data 01.01.2018 deri 

më datën 31.12.2018. 

 

 

Nga auditimi i ushtruar në DPT, janë konstatuar mangësi dhe parregullsi në funksionimin e 

drejtorive kryesore në DPT, thyerje të radhës dhe afateve të rimbursimit të TVSH, në 

funksionin e kontrollit tatimor nga DRT, evidentohen mangësi në mbikëqyrjen e borxhit 

tatimor, në plotësimin e vendeve vakante, zbatimin e vendimeve të gjykatës për rikthimet 

në punë, delegimet e kompetencave, aktet rregullative të ndryshuara, por edhe në zbatimin 

e akteve ligjore, nënligjore lidhur me detyrat funksionale të punonjësve të DPT. 

 

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

Grupi i Auditimit të Departamentit të Auditimit të Buxhetit të Shtetit, shpjegimet e dhëna 

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

Drejtori i Departamentit të mësipërm, Drejtoria e 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”, të ushtruar në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve (DPT), sipas Programit të Auditimit nr. 241/1prot., 

datë 05.06.2019, ndryshuar me shkresën nr. 241/3prot., datë 14.08.2019, për veprimtarinë 

nga data 01.01.2018 deri më datën 31.12.2018. 

 

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

kërkoj marrjen e masave sa vijon: 
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A. OPINIONI I AUDITIMIT 
 

Baza për opinionin mbi përputhshmërinë (ISSAI 40001).  

Nga auditimi mbi përputhshmërinë2, i ushtruar në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve 

(DPT), sa i takon shkallës së zbatueshmërisë së rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, 

politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat realizohet 

veprimtaria, (kriteret e auditimit të përputhshmërisë), për vitin 2018 janë konstatuar 

mangësi dhe parregullsi në zbatimin e planit të të ardhurave tatimore, në funksionimin e 

drejtorive kryesore në DPT, thyerje të radhës dhe afateve të rimbursimit të TVSH, në 

funksionin e kontrollit tatimor nga DRT, në plotësimin e vendeve vakante, zbatimin e 

vendimeve të gjykatës për rikthimet në punë, delegimet e kompetencave, aktet rregullative 

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

funksionale të punonjësve të DPT.  

Evidentohen mangësi në mbikëqyrjen e borxhit tatimor në Drejtoritë Rajonale, në 

informacionet e disponuara në nivel tatimpaguesi, masat e marra, në mungesën e 

inspektimeve në drejtoritë rajonale me peshën kryesore. Konstatohet, moszbatim i 

vendimeve gjyqësore për kthimet në vendin e punës me pasoja të konsiderueshme në 

buxhetin e shtetit, vende vakante të paplotësuara prej një kohe të gjatë, kryesisht në sektorë 

të rëndësishëm, trajtim me dy standarde i kritereve të posaçme të rekrutimit për DHT, 

mungesë e ushtrimit të kontrolleve nga njësia qendrore drejt njësive tjera të Hetimit 

Tatimor, problematika lidhur me përcaktimin e specifikimeve teknike në procedurat e 

prokurimit, numër i lartë kontrollesh tatimore të pakryer nga DRT-të, procedura kontrolli të 

realizuara jashtë afateve dhe shpesh here të shoqëruara me shkelje procedurale, mungesa e 

një regjistri të miratuar rimbursimi, mosrespektim i afateve ligjore dhe i radhës së 

rimbursimit, mungesa e akt marrëveshjeve me tatimpaguesit për “pagesat me këste” janë 

çështje që paraqesin nevojën për një qasje më të kujdesshme nga ana e DPT veçanërisht në 

skemën e rimbursimit të TVSH.  

Mungon një metodologji e mbështetur në akte ligjore dhe administrative për shpërndarjen e 

planit vjetor por dhe ndryshimeve të tij për drejtoritë rajonale. Mangësi vërehen gjithashtu 

në veprimet konkrete për përdorimin me efektivitet, ekonomicitet dhe efiçencë të fondeve 

publike.  

Në gjykimin tonë si auditues të jashtëm, parregullsitë dhe mangësitë e konstatuara, të 

identifikuara dhe trajtuara në këtë Raport Përfundimtar Auditimi janë materiale dhe të 

përhapura në disa prej strukturave kyçe të kësaj administrate, tregojnë qartë që 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 

                                                           
1 ISSAI 4000 – Udhërrëfyesi i Auditimit të Përputhshmërisë.  
2  Mbështetur mbi ligjin nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH-së”. 
3 Opinion i Kundërt, jepet në rastet kur konstatohen anomali materiale dhe të përhapura.  
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dhe të përhapura, efektet e të cilave justifikojnë dhënien e një opinioni të kundërt të 

përputhshmërisë3 

 

 

B. PROPOZIME PËR NDRYSHIME APO PËRMIRËSIME NË 

LEGJISLACIONIN NË FUQI. 
 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi ushtruar në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve 

(DPT), bazuar në kryqëzimin e të dhënave të dy databazave: databaza e të dhënave 

gjyqësore me pagesat dhe detyrimet për punonjësit e larguar nga puna në DPT, dhe 

databaza e punësimit aktual të këtyre ish punonjësve, gjeneruar nga deklaratat e 

punëdhënësve në sistemin C@TS, u konstatua se 12 ish punonjës në listë pritje, që kanë 

marrë pagat apo i’u është njohur detyrimi, sipas përcaktimeve të nenit 66/1, pika 3, në ligjin 

nr. 152/2013 datë 01.10.2013 “Për nëpunësin civil”, për të njëjtën periudhë, rezultojnë të 

punësuar në institucione të tjera buxhetore, duke përfituar në këtë mënyrë dy paga mujore 

njëkohësisht nga buxheti i shtetit. Kontrolli i Lartë i Shtetit ka evidentuar këtë problematikë 

edhe në institucione të tjera buxhetore, apo sh.a. me aksioner shtetin shqiptar në raste më 

sporadike, në të cilat shfrytëzohet pa të drejtë hapësira ligjore midis dy ligjeve, që 

rregullojnë marrëdhëniet e punës në administratën shqiptare, ligjit nr. 152/2013 datë 

01.10.2013 “Për nëpunësin civil” dhe ligjit nr. 7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së 

Republikës së Shqipërisë” (Në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën 7, faqe 365-394 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

1.1-Rekomandimi: KLSH propozon që në Ligjin nr. 152/2013, datë 01.10.2013 “Për 

Nëpunësin Civil”, neni 66/1, pika 3 “Gjatë kohës së qëndrimit në listë, nëpunësit civil 

paguhen sipas pozicionit të fundit që kanë pasur në shërbimin civil”, të shtohet pika 3.1 

me përmbajtje “Nëpunësit civil, që gjatë qëndrimit në listë emërohen në një detyrë 

tjetër në administratën publike, sh.a. me aksioner shtetin apo struktura të financuara 

nga buxheti i shtetit, pozicionet e të cilëve rregullohen nga Kodi i Punës së RSH, do të 

marrin vetëm diferencën në pagë midis dy pozicioneve, nëse ka. Me lidhjen e 

marrëdhënies së re të punës, nëpunësi njofton menjëherë institucionin në të cilin 

rezulton në listë pritje.” 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në bashkëpunim me Ministrinë e Financave të 

përcjellin në Këshillin e Ministrave përmirësimet e duhura ligjore. 

Menjëherë 

 

2. Gjetje nga auditimi:  Me ligjin nr. 94/2018 “Për disa ndryshime e shtesa në ligjin nr. 

8438, datë 28.12.1998  “Për tatimin mbi të ardhurat” është bërë trajtimi fiskal për të 

ardhurën nga dividendi, duke shtuar në nenin 38 “Dispozita kalimtare”, pikën 9, me këtë 

përmbajtje: “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”, me argumentin 

se reduktimi i normës së dividendit nga 15 % në 8 %, prezantohet si një masë e cila do ulë 

ngarkesën fiskale të investitorëve, duke nxitur alokimin më të shpejtë të kapitalit në 
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ekonomi apo shtimin e konsumit. Ndryshimi ligjor i aplikimit të normës tatimit mbi 

dividendin, me efekt prapaveprues,është një amnisti fiskale” që krijon pabarazi fiskale në 

raport me individët, apo aksionerët, të cilët gjatë këtyre viteve e kanë shpërndarë dividendin 

deri në vitin 2017, duke zbatuar një normë tatimi prej 15%, ndërkohë që me këtë nen 

aksionerët të cilët nuk kanë shpërndarë dividendin deri në vitin 2017, tashmë do të 

përfitojnë një lehtësim fiskal, duke aplikuar një tatim prej 8%.  

Nga auditimi konstatohet se, nga zbatimi i tarifës së re prej 8%, të ardhurat e derdhura nga 

tatimpaguesit për dividendin deri më 20 gusht 2019, janë gjithsej 7,859 milionë lekë, 

krahasuar me 3,690 milionë lekë të derdhura për vitin 2017 dhe 3,041 milionë lekë të 

derdhura për vitin 2016. Konstatojmë se, shuma e dividendit për 50 tatimpagues arrin në 

vlerën 4,030 milion lekë, ose zë 50% të totalit të derdhur, por auditimi konstaton dhe 

anomali në aplikimin e dividendit, si: nga 25 subjekte është derdhur tatim mbi dividendin 

në vitin 2019, në shumën 2,910 milionë lekë, por në vitet 2018 dhe 2017 kanë derdhur 

respektivisht 293 milionë lekë dhe 9.8 milionë lekë; janë derdhur për herë të parë gjatë 

këtyre tre viteve nga 1856 subjekte, shuma 2,555 milionë lekë, ose 32.5% e totalit të 

dividendit, çka ka bërë që këto subjekte të kenë përfituar nga ulja e shkallës së tatimit mbi 

dividendin (Në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën 2, faqe 105-224 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 
 

2.1-Rekomandimi: Nisur nga sa më lart, për shkak të hapsirave apo trajtimin e subjekteve 

me dy standarde, nga administrata tatimore në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe 

Ekonomisë të merren hapa të kujdeshsëm në ndryshimet ligjore, për të shmangur “amnisti 

fiskale” të tilla në të ardhmen.  

Në vijimësi 
 

Evidentimi saktësisht i burimit të krijimit të të ardhurave për kontribute për sigurimet 

shoqërore e shëndetësore të mbledhura nga DPT, duke rregulluar dhe përmirësuar 

zbatimin e ligjeve ekzistuese për mbledhjen, transferimin e kontributeve sipas 

institucioneve  përkatëse duke garantuar transparencën e të ardhurave të krijuara nga 

derdhja e kontributeve. 
 

3. Gjetje nga auditimi : Në DPT, sipas të dhënave të sistemit C@TS dhe të kontabilitetit 

rezulton se janë përfshirë në të ardhura nga kontribute (për sigurime shoqërore e 

shëndetësore) për tu transferuar si dhe në detyrime nga kontribute për vitin 2018 përveç 

principalit të detyrimit të kontributit dhe kamatëvonesat dhe gjoba për mospagim në kohë 

të kontributeve, ndërkohë që gjobat e vendosura nga administrata tatimore që kanë të 

bëjnë me mosdeklarim punonjësish dhe gjoba për deklarim të vonuar të formularëve të 

punonjësve dhe detyrimet që rrjedhin nga TAP, të vendosura në zbatim të ligjit nr. 9920, 

datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, 

neni119 – Mosdeklarimi i punonjësve dhe fshehja e pagës dhe neni 119/1 – Mos deklarimi i 

pagës  reale  janë raportuar si të ardhura të sistemit tatimor nga gjoba por mbahen në 

kontabilitet jashtë detyrimeve për sigurimet shoqërore në llogarinë 7115 – gjoba, 

sekuestrime e zhdëmtime. 

-Detyrimet për kontribute të kontabilizuara në DPT dhe sipas sistemit C@TS përfshijnë 

detyrimin (principalin) në zbatim të ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet 

shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar neni. 1, neni. 13, neni. 15, neni 82, të 

përbëra nga principali i detyrimit (sig .shoq e shëndetësor) sipas kontribuuesve si dhe kamat 

vonesat dhe gjobat për pagesat e vonuara të derdhjes së kontributeve në zbatim të kërkesave 

të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “ Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar , neni 4, neni 5/germa g, neni 4/pika 2. 
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Konkluzioni: Të ardhurat për kontribute të mbledhura në DPT për  ISSH dhe FSDKSH 

të kaluara në buxhetin e shtetit përbëhen nga principali (detyrimi për kontribute) dhe nga 

interesat dhe gjoba që kanë lidhje me mospagimin në afate kohore të kontributit nga 

tatimpaguesit në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet 

shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 66, dhe të ligjit nr. 9920, datë 

19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 1, neni 

4 dhe neni 5.  

Përfshirja e gjobave nga aplikimi i penaliteteve për vonesat e derdhjes së kontributeve në të 

ardhurat nga kontributet e realizuara nga DPT, megjithëse zë rreth 2% të ardhurave bazuar 

në nenin 66 të ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 bie ndesh 

me nenin 4 të ligjit nr. 9136, datë 11.09.2003. 

Transferimi i kontributeve në fakt në ISSH dhe FSDSH realizohet nga MFE, në zbatim të 

ligjit nr. 9936, datë 2.0.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”, neni 39/paragrafi 5 dhe të UMF nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat 

standarde të zbatimit të buxhetit” pika V.1 “Buxheti i sigurimeve shoqërore”, pika 226, ku 

thuhet se transfertat për sigurimet shoqërore të miratuara në buxhetin vjetor dhe e çelur nga 

MFE kryhet nga strukturat përgjegjëse për thesarin në Tiranë tek ISSH  dhe sipas pikës 227 

dhe pikës 129.  

Procedura e transferimit të ardhurave nga MFE bie ndesh me kërkesat të përcaktuara 

në nenin 4 të ligjit nr. 9136, datë 11.09.2003 “ Për mbledhjen e kontributeve të 

detyrueshme të sigurimeve shoqërore e shëndetësore”, i ndryshuar dhe të ligjit nr. 9920, 

datë 19.05.2008 “ Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar neni 2, 

neni 4, neni 5 ku është cituar që, procedurat për transfertat e të ardhurave nga kontributet 

nga organet tatimore në ISH dhe FSDKSH të përcaktohen me VKM (Në mënyrë të detajuar 

janë pasqyruar në pikën 5, faqe 326-345 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

3.1-Rekomandimi: Nga institucioni të merren masa që në bashkëpunim me MFE të 

propozohen rregullime ligjore në nene që kundërshtojnë njëra tjetrën për sa i përket 2 

ligjeve, që kanë të bëjnë me përcaktimin e llojit sipas burimeve të të ardhurave nga 

kontributet sipas burimeve dhe institucionin që e kryen transferimin e të ardhurave duke  

ndërhyrë, konkretisht në ligjin nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe ligjit nr. 9136, datë 11.09.2003 “ Për mbledhjen 

e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore e shëndetësore në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, për sa i përket : 

- Përcaktimit të përbërjes së të ardhurave sipas burimit të krijimit nga kontributet të 

bëhet në përputhje me kërkesat e  ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore 

në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 66 duke saktësuar përfundimisht përbërjen e 

të ardhura në kontribute që përveç kamat vonesat përfshirjen dhe llojin e gjobave sipas 

burimit të krijimit. 

- Dhe procedurës së transferimit të këtyre kontributeve në ISH dhe FSKSH, duke 

përcaktuar institucionin përkatës. Aktualisht kjo procedurë kryet në fakt nga MFE në 

zbatim të ligjit nr. 9936, datë 2.0.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën 

e Shqipërisë”, neni 39, paragrafi 5 dhe të UMF nr. 02, datë 0.02.2012 “Për procedurat 

standarde të zbatimit të buxhetit” pika V.1 “Buxheti i sigurimeve shoqërore”, pika 226, 

duke rregulluar kështu nenin 3 dhe nenin 4 të ligjit nr. 9136, datë 11.09.2003 “ Për 

mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore e shëndetësore në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar 

Brenda vitit 2019 
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C. MASA ORGANIZATIVE. 
 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se, Drejtoria e Rimbursimit të TVSH-së 

në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve ka raportuar në Ministrinë e Financave dhe 

Ekonomisë mbi detyrimet e prapambetura të krijuara rishtazi për rimbursimin e TVSH-së 

ne bazë vjetore, për datën 31.12.2018 gjendjen e stokut të rimbursimit në shumën 

20,741,781 mijë lekë. Po kjo drejtori me shkresën nr. 5676, datë 18.03.2019 ka dërguar në 

Drejtorinë e Analizës dhe Kontabiliteti gjendjen e stokut të rimbursimeve, për datën 

31.12.2018 shumën 16,839,662 mijë lekë. Në këto dy raportime ka mospërputhje për 

shumën 3,891,869 mijë lekë që janë në proces kontrolli për 171 kërkesa për rimbursim, të 

cilat konsiderohen të pamaturuara nga DRTVSH, për faktin se kontrolli tatimor nuk ka 

përfunduar dhe shuma për rimbursim nuk është miratuar. Këtu përfshihet dhe shuma 10,266 

mijë lekë i përket një tatimpaguesi për pagesën e kryer më datë 14.01.2019 për llogari të 

muajit dhjetor 2018, ku data e pagesës është pas datës të deklarimit të stokut, diferencë kjo 

e konstatuar dhe nga vetë DRTVSH. Diferenca në shumën 3,891,869 mijë lekë qëndron 

pezull më datë 31.12.2018 dhe nuk pasqyrohet si detyrim i lindur dhe i kontabilizuar “de 

facto” në kontabilitet në DPT.  

Konstatohet se grupin më të madh në stokun e kërkesave të pa rimbursuar më 31.12.2018 

e përbëjnë “Pagesat me këste”, për 23 kërkesa në shumën 13,227,907 mijë lekë, për të 

cilat faktikisht rimbursimi i kërkesës brenda afatit ligjor do të ishte një pakësim i 

konsiderueshëm i të ardhurave tatimore, arsye për të cilën organi tatimor ka skadencuar 

detyrimin, duke planifikuar pagesë me këste. Por pagesa me këste si veprim procedural jo 

vetëm për rastet ne proces por edhe rastet e përfunduara nuk gjen mbështetje ligjore në 

legjislacionin fiskal dhe pavarësisht se në heshtje nga tatimpaguesi është pranuar pagesa 

me këste, organi tatimor nuk disponon një Akt Marrëveshje të nënshkruar nga palët për 

dakordësinë e pagesës me këste. Mungesa e bazës ligjore dhe akt marrëveshjes për pagese 

me këste, rrit rrezikun për pagesë kamatëvonesash për periudhën 30 ditë pas bërjes së 

pagesës deri në kryerjen e rimbursimit të plotë, sipas Ligjit nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për 

Procedurat Tatimore në RSH”, i ndryshuar, në nenin 76 pika 2 germa b, si dhe tejkalon 

afatet e rimbursimit. 

 

Drejtoria e Rimbursimit të TVSH-së, në DPT, nuk ka kryer rakordime mujore me Degën e 

Thesarit për pagesat e Ministrisë së Punëve të Jashtme, veprime në kundërshtim me 

Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 6, datë 30.01.2015 “Për tatimin mbi vlerën e 

shtuar”, neni 64 pika 2 germa “a”, si dhe nuk u paraqit rakordimi mujor me Degën e 

Thesarit Tiranë për rimbursimet e TVSh-së 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 i rimbursimit të TVSH-së në paragrafin 

“Dërgimi i miratimit të shumës dhe urdhër pagesave në thesar për kryerjen e rimbursimit”. 

Nga auditimi rezulton se, eksportuesit kanë detyrim ligjor të paraqesin deklarata doganore 

të eksportit, pasi për çdo rast ata janë eksportues sipas Kodit Doganor. Por, DRTVSH-së 

për “Eksportues të tjerë” nuk ka kërkuar paraqitjen deklaratave doganore të eksportit, së 

bashku faturën tatimore të kësaj deklarate si dokument provues për eksport, veprime në 

kundërshtim me nenin 57 të ligjit nr. 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar” me nenin 

48 germa “a” dhe “b” të UMF nr. 6, datë 30.01.2018 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar ” dhe 

sipas VKM nr. 953, datë 29.12.2014 në nenin 10.1. 

Nga auditimi rezulton se formatit nr. 2 bashkëlidhur këtij udhëzimi, "Njoftim për pranimin 

e kërkesës për rimbursim të TVSH-së" siglohet nga inspektori dhe nënshkruhet nga Drejtori 

i rimbursimit të tvsh-se. Ky akt nuk siglohet nga Zv/Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve dhe 
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nuk është firmosur nga Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, në kundërshtim me Manualin e 

Rimbursimit të TVSH-se, paragrafi “Pranimi i kërkesave për rimbursim”, veprime në 

kundërshtim me Manualin e Rimbursimit. 

Nga auditimi rezulton se paraqitja e kërkesës në rrugë shkresore nuk është në përputhje me 

procedurën e rimbursimit sipas pikës 2.1 të UMF nr. 24, datë 02.09.2008 “Për procedurat 

tatimore në RSH” sipas të cilit çdo person i tatueshëm, i cili plotëson kushtet e parashikuara 

në nenin 77 të ligjit "Për TVSH-në", ka të drejtë të kërkojë rimbursimin e TVSH-së. Për 

këtë ai plotëson formularin "Kërkesë për rimbursim të TVSH-së", sipas modelit të miratuar 

në këtë udhëzim. Aplikimi bëhet elektronikisht dhe i kalon për trajtim Drejtorisë së 

Rimbursimit të TVSH-së në DPT. Kjo kërkesë regjistrohet automatikisht në regjistrin e 

posaçëm të rimbursimit të TVSH-së sipas një rendi kronologjik. Përfshirja në Manualin e 

Rimbursimit e paraqitjes së kërkesës edhe në formë shkresore nuk është në përputhje me 

paragrafin 2.1 të Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr. 24, datë 02.09.2008 “Për 

procedurat tatimore në RSH”. 

Nga auditimi rezulton se regjistri e rimbursimit të TVSh-se (Manual) nuk pasqyron një 

pamje të drejtë dhe të besueshme të procesit të rimbursimit, e cila evidentohet edhe ne 

kolonën e regjistrit që pasqyron Urdhër Pagesat e kaluara nëpërmjet thesarit, nga ku sipas 

raportimit shuma e likuiduar ne vitin 2018 sipas regjistrit është 15.6 miliard dhe sipas 

raportimit te pagesave me thesar është 14.2 miliard 2018. 

Në procesin e kontrollit në vend të kërkesës për rimbursim konstatohet se kontrolli tatimor 

përgjithësisht rezulton pa gjetje të shkeljes së legjislacionit tatimor. Për kategorinë 

eksportues kontrolli përfundon pas kryerjes se rimbursimit dhe pa gjetje. Në 31.12.2018 

janë proces kontrolli tatimor 171 kërkesa për rimbursim në shumën 3,891,869 mijë lekë, të 

cilat konsiderohen të pamaturuara nga DRTVSH, për faktin se kontrolli tatimor nuk ka 

përfunduar dhe shuma për rimbursim nuk është miratuar. Rastet e mësipërme kontrollit 

tatimor nuk ka përfunduar në afatin ligjor 30 ditë për kategorinë eksportues dhe 60 ditë për 

kategorinë jo eksportues, është në kundërshtim me Ligjin 9920/2014 “Për procedurat 

tatimore” dhe UMF nr. 24, datë 02.09.2018 “Për procedurat tatimore në RSH”, i ndryshuar, 

paragrafi 2.5.2.  

Pas përfundimit të procesit të rimbursimit, dokumentacioni protokollohet dhe arkivohet, 

por nga administrata tatimore qendrore, e cila është struktura përgjegjëse ne procesin e 

rimbursimit, nuk disponon dosja e tatimpaguesit për dokumentacionin e rimbursimit, 

veprime në kundërshtim me nenin 75, pika 2.6 të UMF Nr. 24, datë 02.09.2008 “Për 

procedurat tatimore” (Në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën 2, faqe 105-224 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

1.1-Rekomandimi: Drejtoria e Rimbursimit të TVSH-se për rimbursim për pagesa pjesore 

të përcaktuara paraprakisht, të lidhë Akt Marrëveshje të nënshkruar me palën kërkuese për 

dakordësinë e pagesës me këste dhe të propozojë Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë 

ndryshime ligjore për pagese me këste, për të shmangur rrezikun për pagesë 

kamatëvonesash për periudhën 30 ditë pas bërjes së pagesës deri në kryerjen e rimbursimit 

të plotë, sipas Ligjit nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në RSH”, i 

ndryshuar, në nenin 76 pika 2 gërma b, në funksion të mbrojtjes së interesit publik mbi atë 

privat. 

1.2-Rekomandimi: Drejtoria e Rimbursimit të TVSH-se të kryejë rakordimet periodike 

mujore me degën e thesarit për rimbursimet e TVSh-se kaluar nëpërmjet SIFQ. 

1.3-Rekomandimi: Drejtoria e Rimbursimit të TVSH-se të kërkojë paraqitjen deklarate 

doganore të eksportit për të gjitha kategoritë e eksportuesve dhe faturën tatimore të kësaj 

deklarate, dokument i domosdoshëm provues i eksportit. 
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1.4-Rekomandimi: Formati nr. 2 "Njoftim për pranimin e kërkesës për rimbursim të 

TVSH-së" të siglohet nga Drejtori i Rimbursimit të TVSH-së, nga Zv/Drejtori i 

Përgjithshëm i Tatimeve dhe të firmoset nga Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve. 

1.5-Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në bashkëpunim me Drejtorinë e 

Rimbursimit të TVSH-se të eliminojnë paraqitjen e kërkesës për rimbursim në formë 

shkresore, pasi aplikimi elektronik për kërkesën për rimbursim të TVSH-së ka funksionuar 

dhe përmbush kërkesat e ligjit.  

1.6-Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme e tatimeve në bashkëpunim me Drejtorinë e 

Kontrollit në DPT të ndjekin me përparësi dhe brenda afatit kohor të përcaktuar në UMF nr. 

24, datë 02.09.2018 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, 

paragrafi 2.5.2 procesin e kontrollit në vend ose nga zyra të kërkesave për rimbursim për 

miratimin e miratimin e shumes së rimbursuar. 

1.7-Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve si struktura përgjegjëse ne 

procesin e rimbursimit të urdhërojë Drejtorinë e Administratës dhe prokurimeve në DPT që 

për dokumentacionin e arkivuar për procesin e rimbursimit, të krijohet dosja e 

tatimpaguesit.  

Menjëherë  

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga Drejtoria e Rimbursimit të TVSH-se procedura e rimbursimit 

të TVSH-së për eksportuesit e kategorizuar si eksportues me risk zero sipas nenit 10.3 të 

VKM 953/2014 “Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 92/2014, datë 24.07.2014 “Për tatimin 

mbi vlerën e shtuar”, nuk kryhet automatikisht brenda 30 ditëve nga data e paraqitjes së 

kërkesës për rimbursim të TVSH-së (por mbi 90 ditë) 

Nga kërkesat e miratuara konstatohet se i njëjti tatimpagues, sipas kërkesave për rimbursim, 

here klasifikohet si eksportues me risk zero here si eksportues të tjerë, duke bërë dallimin jo 

vetëm për efekt të mospagesës së kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore 

(p.sh kërkesa me nr. 24516, dt 23.10.2017; nr. 8552, dt 25.04.2018; nr. 9648, dt 

09.05.2018 dhe nr. 12380, dt 11.06.2018, ndërsa kërkesat e tjera janë trajtuar si eksportues 

ose eksportues te tjerë), por edhe të mosparaqitjes së deklaratave doganore të eksportit. Kjo 

sjell paqartësi në kategorizimin e eksportuesve sipas VKM 953, pasi nuk gjen përgjigje 

pyetja me risk zero kategorizohet kërkesa e subjektit apo vetë personi i tatueshëm . 

Nga auditimi rezulton se paraqitja e kërkesës për “Eksportues me risk zero”, pranohet 

formuar nr. 2 "Njoftim për pranimin e kërkesës për rimbursim të TVSH-së", duke informuar 

subjektin dhe degën e thesarit se në vijim do të informoheni për procedurat e mëtejshme. 

Mosnjoftimi me formularin nr. 2 "Njoftim për pranimin e kërkesës për rimbursim të TVSH-

së" se tatimpaguesi gëzon të drejtën e rimbursimit automatikisht brenda 30 ditëve pa 

analizë risku, nuk është në përputhje me nenin 10.2 të VKM 953/2014 “Për dispozitat 

zbatuese të ligjit nr. 92/2014, datë 24.07.2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”.  

Për eksportuesit me risk zero nuk ka gjetur zbatim në asnjë rast Udhëzimi Nr. 24, datë 

02.09.2008 “Mbi procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, pika 75/1 

pika 2.5, sipas të cilës për qëllime të analizës së riskut, kjo Drejtori, kur e gjykon të 

nevojshme, mund t'i kërkojë personit të tatueshëm kopjet e faturave të blerjeve apo të 

deklaratave të importit, për të cilat ka lindur e drejta e zbritjes së TVSH-së”, kërkesë e cila 

nuk është aplikuar në asnjë rast. 

Nga kontrolli tatimor i ushtruar në këtë kategori eksportuesish rezulton se ka mangësi në 

verifikimin e regjimit të përpunimit aktiv mbështetur në legjislacion dhe dokumentacion 

doganor. Sipas dispozitave të Kodi Doganor për subjektet doganor që kryejnë aktivitet nën 

regjimin e përpunimit aktiv (RPA) lëshohet autorizim doganor, duke përcaktuar afate 

kohore për mbyllje regjimi, koeficiente teknik ose karta teknologjike. Ky autoritet kryen 
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rakordime periodike sipas kritereve të autorizimit doganor si në vlerë dhe në sasi për 

mallrat jo shqiptare të rieksportuar. Gjithashtu, konstatohet se sistemi tatimor C@TS për 

eksportet e përpunimit të mallrave jo-shqiptare nuk paraqet të dhëna të detajuara për 

furnizimin e shërbimit (vlera i punës) që i shtohet vlerës së mallrave të rieksportuar. 

Faktorët e sipërpërmendur, janë dokumentacion që mund të kërkohen nga autoriteti tatimor 

së bashku më kërkesën për rimbursim, për vlerësuar kërkesën për rimbursim mbi 

dokumentacion të plotë ligjor i cili të administrohet në dosjen e tatimpaguesit dhe 

verifikohet më tej gjatë kontrollit në vend ose nga zyra, sipas analizës së riskut. (Në mënyrë 

të detajuar janë pasqyruar në pikën 2, faqe 105-224 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

2.1-Rekomandimi: Drejtoria e Rimbursimit të TVSH-se për eksportuesit e kategorizuar si 

eksportues me risk zero sipas nenit 10.2 të VKM 953/2014 “Për dispozitat zbatuese të 

ligjit nr. 92/2014, datë 24.07.2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, të zbatojë procedurën 

e rimbursimit automatik brenda 30 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës për 

rimbursim të TVSH-së, si dhe të respektojë afatin 30- 60 ditë, për kategoritë e eksportuesve 

të tjerë dhe kategoritë jo eksportues brenda, duke respektuar metodën FIFO.  

2.2-Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në bashkëpunim me DRTVSH-së 

dhe Drejtorinë Ligjore në zbatim 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, për qëllim të rimbursimit të TVSH-së për eksportuesit me risk 

zero sipas nenit 10.2 të qartësojë rastin nëse eksportues me risk zero, konsiderohet personi i 

tatueshëm apo kërkesa e radhës për rimbursim që plotëson kërkesat e nenit 10.1. 

 

2.3-Rekomandimi: Për eksportuesit me risk zero në pranimin e kërkesës me formuar nr. 2 

"Njoftim për pranimin e kërkesës për rimbursim të TVSH-së", të informohet tatimpaguesi 

dhe dega e thesarit se rimbursimit se rimbursimi kryhet automatikisht brenda 30 ditëve pa 

analizë risku, në përputhje me nenin 10.2 të VKM 953/2014 “Për dispozitat zbatuese të 

ligjit nr. 92/2014, datë 24.07.2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”. 

Menjëherë 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimi i 

mëparshëm, konstatohet se është përfunduar rikontrolli në subjektin koncesionar A. E. SHA 

me NIPT L...A dhe rezultati ka qenë i njëjtë me kontrollin e kryer në vitin 2017, duke 

certifikuar po të njëjtën shumë për rimbursim, vlerën 4,072,442 mijë lekë.  

Por nga auditimi i kryer nga KLSH në AKBN, përcjellë në DPT me shkresën nr. 1442/9, 

datë 06.08.2019 Vendimi i Kryetarit të KLSH-së nr. 32, datë 30.07.2019, ka rezultuar se 

tatimpaguesi A..E.. SHA me NIPT L...A nuk ka leje ndërtimi për zbatimin e kontratës 

koncesionare me nr. 5446 Rep; nr. 1944 Kol, të datës 02.05.2011 miratuar me VKM nr. 

365, datë 04.05.2011, hyrë në fuqi sipas fletores zyrtare nr. 62, datë 23.05.2011. 

Për këtë u komunikua me përfaqësuesit e DPT për paraqitjen e të gjithë dokumentacionit të 

mbajtur gjatë rikontrollit dhe atë mbështetës, si leje ndërtimi, kolaudim vepre, raportin e 

përbashkët të hartuar dhe me përfaqësuesit e AKBN, etj. Nga ana e DPT (DTM) u paraqit 

praktika e rikontrollit: Raporti Përfundimtar i Kontrollit me shkresën nr. 810/8, datë 

07.05.2019, i shoqëruar me njoftim vlerësimin për detyrimet tatimore me rezultatin zero, 

dërguar pranë tatimpaguesit me shkresën nr. 810/7 dhe nr. 810/6, datë 08.05.2019. 

Gjithashtu, na u vu në dispozicion dhe korrespondenca shkresore ndërmjet DTM dhe 

AKBN, ku i është kërkuar në vazhdimësi përcaktimi i përfaqësuesve të AKBN që do të jenë 

pjesë e këtij rikontrolli, të cilët do të verifikonin vlerën e punimeve të kryera në këtë vepër, 

por deri në përfundim të rikontrollit nga AKBN nuk janë përcaktuar përfaqësuesit e saj. 
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Referuar shkresës nr. 1576/1, datë 28.03.2019, AKBN i ka kthyer përgjigje MIE, MFE dhe 

KLSH-së, ku ndër të tjera informon se: “Drejtoria e Monitorimit të Hidrocentraleve në 

vijim të procedurave ligjore ka monitoruar në mënyre të vazhdueshme ecurinë e këtij 

koncesioni, si dhe ka inspektuar në terren sipas planeve monitoruese të miratuara. Nga 

kontrolli i ushtruar i dokumentacionit ligjor, ekonomiko-financiar dhe teknik, të ardhura 

nga shoqëria koncesionare A...E... SH.A, janë hartuar raportet e monitorimit të detajuara, 

të cilat janë dërguar pranë MIE-s për të vijuar procedurat e mëtejshme”, por në asnjë rast 

nuk shprehet për vlerën faktike të punimeve të kryera nga koncesionari. 

Nga auditimi konstatohet se, rezultati i rikontrolli tatimor nuk është nxjerrë nga grupi i 

përbashkët i punës me përfaqësuesit e DTM dhe AKBN, por vetëm nga inspektorët e DTM, 

në mospërputhje me rekomandimin e KLSH-së, por dhe të korrespondencave zyrtare 

ndërmjet dy ministrive të linjës dhe njësive të tyre të varësisë të përfshirë në këtë proces.  

Nga DTM u paraqit edhe akti i kolaudimit të veprës, i cili i referohet “Leja e Ndërtimit”, 

por pa cilësuar numrin dhe datën e miratimit të saj, si dhe Akti i mbajtur me përfaqësuesit e 

Komitetit të Digave dhe Dambave, koncesionarit, supervizorit të punimeve, për miratimin e 

lëshimit të ujit në rezervuar. 

Trajtimi në Raportin e Rikontrollit Tatimor dhe në Raportin Përfundimtar të Auditimit të 

KLSH-së ushtruar në AKBN, evidentojnë mosdisponimin nga shoqëria koncesionare të 

lejes së ndërtimit të veprës hidroenergjetike, veprime këto në kundërshtim me pikën 8, 

gërma “a” dhe gërma “b” të nenit 20 të Udhëzimit nr. 6, datë 30.01.2015 “Për tatimin 

mbi vlerën e shtuar”, i ndryshuar, e për rrjedhojë vlera totale e TVSH-së së rimbursuar 

subjektit në shumën 4,072,442 mijë lekë paraqitet në kushte të mungesës së ligjshmërisë 

(Në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën 8, faqe 394-444 të Raportit Përfundimtar 

të Auditimit). 

 

3.1-Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në bashkëpunim me AKBN, 

Ministrinë e Financave e Ekonomisë dhe me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, me 

grup të përbashkët pune, të riverifikojnë veprimtarinë e këtij koncesionari, por dhe të 

koncesionarëve të tjerë që veprojnë në fushën energjetike, për saktësimin e vlerës së 

punimeve faktike të realizuara në vepra deri në llogaritjen e tatimit mbi vlerën e shtuar, e 

për rrjedhojë ligjshmërinë e shumës së TVSH-së së rimbursuar shoqërisë në vlerën 

4,072,442 mijë lekë , tashmë dhe në funksion të lejes së ndërtimit. 

Brenda 31.12.2019 
 

4. Gjetje nga auditimi: Drejtoria e Rimbursimit të TVSH-se sipas pikës 5.4 të Urdhërit nr. 

23, datë 23.03.2018 “Për miratimin e Rregullores së Rimbursimit të TVSH-së”, ka 

rekomanduar kontroll në vend para rimbursimit të kërkesës për rimbursim. Nga verifikimi i 

disa rasteve të kontrollit tatimor ka rezultuar: 

 

-Tatimpaguesi “M...”me NIPT L...T, me aktivitet fabrikimi i veshjeve të tjera dhe i 

veshjeve plotësuese (fason), kryen vazhdimisht kërkesa për rimbursim. Njëra prej 

kërkesave, përkatësisht kërkesa shkresore protokolluar në DPT me nr. 27030, datë 

21.11.2018, subjekti kërkon rimbursimin e TVSH-së në shumën 1.174.997 lekë, për 

periudhën shtator dhe tetor 2017. Me shkresën nr. 270330/2, datë 05.12.2017 është kërkuar 

në DRT Tiranë, kontroll ne vend para rimbursimit për miratimin e shumës së kërkuar. Nga 

DRT Tiranë, Raporti Përfundimtar i Kontrollit Tatimor nuk rezulton i depozituar në DPT 

deri 13.12.2017. Kontrolli tatimor ka përfunduar datë 22.01.2018 dhe është dërguar ne DPT 

me shkresën nr. 64826/1, datë 25.01.2018, sipas të cilit shuma e miratuar për rimbursim 

përputhet me kërkesën e tatimpaguesit, por afati i kryerjen e kontrollit tatimor (tejkaluar 
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afati ligjor), nuk është në përputhje kërkesat e UMF Nr. 24, datë 02.09.2008 “Për 

Procedurat Tatimore në R SH” pika 2.5.2 paragrafi dyte. Nga auditimi konstatohet 

kontrollit tatimor evidentuar autorizimet doganore për regjimin RPA, por nuk ka shqyrtuar 

dokumentacion doganor për nënkontraktorët nëse ka, për materializmin e materialeve të 

importuara ose të blera brenda vendi në produktin e rieksportuar, për sasinë ose gjendje të 

lendeve të para ose të produktit përfundimtar, për sasinë e rieksportuar sipas afate kohore të 

përcaktuar në autorizim për mbyllje regjimi, për koeficient teknik ose karta teknologjike, 

mbetje teknologjike, sipas dokumentacionit të mbajtur nga autoriteti doganor për RPA dhe 

efekti në shitjet e deklaruara nga përpunuesi sipas legjislacionit tatimor. 

-Tatimpaguesi “E...F...2013” me NIPT L...R, me tregti me shumice e pajisjeve 

elektroshtëpiake dhe radio televizorë. Me kërkesë shkresore protokolluar në DPT me nr. 

17466, datë 24.07.2017, ka kërkuar rimbursimin e TVSH-së në shumën 2.692.769 lekë, për 

periudhat qershor 2016- prill 2017. Me shkresën nr. 17466/2, datë 07.08.2017 kërkohet në 

DRT Vlorë kontroll ne vend para rimbursimit sipas procedurës së përshpejtuar të kontrollit 

për rimbursim sipas ligjit 9920/2008 “Për procedurat tatimore”. Nga auditimi rezulton se 

në raportin e kontrollit tatimor me datë 19.12.2017 është evidentuar TVSH e krijuara nga 

referenca doganore, por në analizën e blerjeve nga importi mungon trajtimi kostos se mallit 

deri te çmimi i shitjes i deklaruar, bazuar në faturën e origjinës se blerjes se mallit dhe 

TVSH-në e paguar me ndërhyrjen me çmim reference të aplikuar nga autoriteti doganor. 

-Tatimpaguesi “S...F...” me NIPT L...P, me aktivitet eksportues i peshkut dhe 

nëprodukteve të tij. Me kërkesë shkresore protokolluar në DPT me nr. 27892, datë 

06.12.2017, ka kërkuar rimbursimin e TVSH-së në shumën 8.868.949 lekë, për periudhën 

korrik, shtator, tetor, nëntor 2017. Raport Kontrolli Përfundimtar është mbajtur me date 

08.01.2018 në DRT Durrës për verifikimin e saktësisë së vetëdeklarimeve për llogaritjen 

dhe derdhjen e TVSH-së dhe sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për periudhat shtator, 

tetor, nëntor 2018 ne vlerën 8.868.949 leke. Subjekti është i planifikuar për kontroll nga 

DPT me shkresën nr. 27892/2prot, datë 20.12.2017. Nga raport kontrolli tatimor në 

analizën kosto /çmim rezulton se nuk kemi shitje nën kosto. Por nga auditimi rezulton se 

përqindja e rritjes se çmimit në disa produkte është e ulët dhe në një rast është për mallin 

“fasolare” çmimi është i barabartë me koston. Ne raport kontroll është konstatuar mungesa 

e shpenzimeve të transportit në faturat e blerjes nga furnitori, por nuk rezulton të jenë 

evidentuar kontrata për shërbimit e transportit me shoqërinë transportuese për lëvizjen e 

mallit nga furnitori tek eksportuesi dhe më tej te klienti jorezident dhe ndikimin e tyre në 

raportin kosto/ çmim shitje, veprim ne kundërshtim me kërkesat e Ligjit Nr. 92/2014 date 

24.07.2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar” dhe Udhëzimin e Ministrisë se Financave nr. 

6, datë 30.01.2015 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, i ndryshuar, neni 66 “Faturimi”, pika 

2 e 3 (Në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën 2, faqe 105-224 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

 

4.1-Rekomandimi: Për Tatimpaguesi “M...” me NIPT L...T, për kërkesën për rimbursim 

protokolluar në DPT me nr. 27030, datë 21.11.2018, për tatimpaguesi “E...F...2013” me 

NIPT L...R, me aktivitet tregëti me shumice e paisjeve elektroshtëpiake dhe radio 

televizorë, për kërkesën për rimbursim protokolluar në DPT me nr. 17466, datë 24.07.2017 

dhe për tatimpaguesi “S...F...” me NIPT L...P, me aktivitet eksportues i peshkut dhe 

nënprodukteve të tij për kërkesën për rimbursim protokolluar në DPT me nr. 27892, datë 

06.12.2017, ti kërkohet inspektorit të kontrollit tatimor në DRT-re përkatëse informacion i 

plotë mbi problematikën e konstatuar dhe në rast se konstatohet se inspektori, nuk ka 

vepruar në përputhje me procedurat dhe kërkesat e ligjit tatimpaguesi të kalohet për 

rikontroll sipas nenit 85.1.c të ligjit nr. 9920/2014 “Për procedurat tatimore”. 
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Brenda muajit mars 2020 

 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi raportimin e të ardhurave konstatohet se, 

referuar akt rakordimit me Degën e Thesarit Tiranë, të ardhurat e derdhura gjatë vitit 2018, 

për tu sistemuar në periudhat e mëvonshme (llogaria 4665...) janë në shumën 24,539 

milion lekë, ku peshën më të madhe, rreth 95% të totalit e zënë parapagimet për tatim 

fitimin në shumën 23,266 milion lekë. Kjo llogari paraqitet progresivisht nga viti 2015 në 

shumën 66,555 milion lekë, ku 62,368 milion lekë i përkasin parapagimeve për tatim 

fitimin. Sipas raportimeve, kjo llogari paraqet shumën e arkëtimeve të papërdorura në 

sistemin E tax më 31.12.2018, kur në fakt teprica e kësaj llogarie përdoret në vazhdimësi 

nga sistemi tatimor C@TS, sa herë që tatimpaguesi paraqet një deklaratë tatimore, pra kjo 

llogari nuk trashëgohet e ngurtësuar me tepricën në fund të vitit, por duke evidentuar 

lëvizjet mujore të saj të raportohej e pasqyrohej në kontabilitet gjendja e saktë, e po 

kështu të korrigjohej apo te sistemohej dhe teprica e kësaj llogarie në SIFQ. Nga Grupi i 

Auditimit u kërkua gjendja e kësaj llogarie në sistemin tatimor më 31.12.2018 dhe në kohë 

reale në përfundim të auditimit, të dhëna të cilat nuk na u vunë në dispozicion, pasi nuk 

mund të administroheshin as nga sistemi C@TS. Pra, kjo llogari në fund të çdo periudhe 

nuk paraqet pamjen reale dhe të sakte të saj jo vetëm në kontabilitetin e pasqyrat 

financiare të DPT, por dhe në SIFQ, veprimet këto në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 

9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, Udhëzimin standard për zbatimin e buxhetit nr. 2, datë 06.02.2012, me 

ndryshime dhe Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes 

dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore të qeverisjes së përgjithshme” (Në mënyrë të 

detajuar janë pasqyruar në pikën 2, faqe 105-224 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

5.1-Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Analizës dhe 

Kontabilitetit në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, Drejtorinë e 

Përgjithshme të Thesarit e Degën e Thesarit Tiranë të marrë masa të menjëhershme për 

evidentimin e saktë të gjendjes së llogarisë 4665... “Të ardhura për tu sistemuar në 

periudhat e mëvonshme”, e cila në pasqyrat financiare të vitit 2018 rezulton në shumën 

66,576,166,799 lekë, në përputhje me kërkesat Udhëzimit Standard për zbatimin e buxhetit 

nr. 2, datë 06.02.2012, me ndryshime dhe Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore të 

qeverisjes së përgjithshme”. 

Menjëherë 

 

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i detyrimeve për kontribute të rezultuara  nga sistemi 

C@TS për 50 tatimpaguesit buxhetore në DRT Tiranë rezultuan  detyrime të krijuar 

kryesisht janë nga gjoba dhe kamatëvonesa për pagesë të vonuar të kontributeve sipas listës 

nr.,1 dhe nr. 2, nr. 5 bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të Auditimit. Gjatë vitit 2018 u 

konstatua se, nga DRT Tiranë dhe DRT Durrës janë kryer vetëm njoftimet për pagesë 

detyrimi nga kontributet, kamatëvonesa dhe gjoba për pagesë të vonuar, dhe fillim të 

masave shtrënguese, por nuk rezulton në arkëtimin e detyrimeve nga tatimpaguesit dhe 

rezulton se këto masa shtrënguese janë marrë kryesisht në fund të vitit, kur borxhi rezulton 

me shifra të larta.  

Në DRT Durrës referuar tabelës nr. 1 bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të Auditimit, 

rezulton se detyrimet për kontribute, se nuk kanë filluar procedurat e mbledhjes me force të 

detyrimit në zbatim të nenit 89, 90,91 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat 
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tatimore në RSh”, i ndryshuar, pasi rezultojnë nga sistemi C@TS me deklarata vjetore të 

tatim fitimit. 

Për sa i përket detyrimeve për kontribute për sigurime shoqërore për 20 institucionet 

buxhetore megjithëse janë kryer njoftimet për detyrime nga DRT Tiranë por aktualisht nuk 

ka asnjë reagim nga këto institucione për shlyerjen e detyrimet të konstatuara (Në mënyrë të 

detajuar janë pasqyruar në pikën 5, faqe 326-345 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

6.1-Rekomandimi: DPT të kryej një kontroll të plotë mbi këta tatimpagues, duke marrë të 

gjitha masat administrative dhe ligjore konform legjislacionit në fuqi për mbledhjen e 

borxhit tatimor, sipas nenit 88 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore 

në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Brenda vitit 2019 

 

7. Gjetje nga auditimi: Konstatojmë se Drejtoria e Mbledhjes me Forcë të Borxhit në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve megjithë përpjekjet e kryera bazuar dhe në raportet e 

inspektimit të kryer gjatë vitit 2018 dhe evidencave të paraqitura duhet të bëjë të gjitha 

përpjekjet për analizimin dhe vlerësimin e Borxhit Tatimor në nivel Kombëtar, i cili ka 

arritur në 107,7 miliard lekë, duke përdorur të gjithë mekanizmat e nevojshëm ligjorë dhe 

administrativë për monitorimin në kohë dhe me efikasitet të këtij borxhi. Në gjykimin tonë 

problematikat qëndrojnë në DRT për të cilat strukturat e mbledhjes me forcë të borxhit 

duhet të luajë rol më aktiv në monitorimin e veprimtarisë së mbledhjes së borxhit dhe 

marrjen e masave konkrete për uljen e borxhit tatimor, i cili gjatë periudhës objekt auditimi 

ka një trend rritës. Gjithashtu vërejmë se informacioni për borxhin në tërësi administrohet 

mbi pasqyra të përgjithshme dhe jo mbi baza individuale çka e humbet mundësinë për 

monitorim të drejtë dhe efikas. Është kërkuar me anë të postës elektronike informacion për 

gjendjen e detyrimeve në fillim të vitit dhe ecurinë sipas tatimpaguesit por nga ana DMF 

është kthyer përgjigje se disponon informacion vetëm për gjendjen e detyrimeve në fund të 

vitit sipas tatimpaguesve pasi në sistemin C@TS ruhen të dhëna të ngrira gjendje më 

31.12.2018 në nivel tatimpaguesish (Në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën 5, faqe 

326-345 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

7.1-Rekomandimi: DMF të borxhit, të hartojë strategji konkrete efektive të reflektuar në 

programin vjetor të punës për marrjen e masave konkrete për rikuperimin e borxhit, për 

monitorimin dhe mbikëqyrjen e masave shtrënguese për mbledhjen e detyrimeve për DRT, 

pavarësisht se mbikëqyrja dhe ndjekja e dosjes së tatimpaguesit realizohet nga inspektorët e 

kontrollit pranë DRT-ve përkatëse, duke rritur kështu dhe  ushtruar funksionin e saj 

mbikëqyrës më me efikasitet, me politika që do të bëjnë më transparent procesin e masave 

shtrënguese të mbledhjes me forcë të borxhit në bashkëpunimin me Drejtoritë e Kontrollit 

Tatimor dhe atë Hetimor në mënyrë që të rritet arkëtimi i borxhit duke përmbushur 

detyrimet e saj ligjore dhe administrative. 

Brenda vitit 2019 

 

8. Gjetje nga auditimi: Debitorët të rezultuara gjendje në fund të vitit 2018 sipas 

pasqyrave financiare të konsoliduara në DPT përfaqësojnë detyrimet sipas DRT sipas 

sistemit C@TS në shumën prej 109,104,894,276 lekë dhe debitorë jashtë sistemit në 

shumën prej 3,045,573,196 lekë, të krijuara kryesisht para vitit 2014. Ndër to janë dhe 

detyrimet e akcizës të mbajtura jashtë sistemit C@TS janë në shumën prej 2,331,447,296 

lekë sipas të dhënave nga kontabiliteti i DNJTM, që i përket tre subjekteve të 

sipërpërmendur, nuk janë transferuar në DPD pasi Udhëzimi nr. 9, datë 11.03.2019 “ Mbi 
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modalitetet e transferimit pranë administratës doganore të të dhënave për subjektet e 

akcizës të cilët rezultojnë me detyrime të papaguara”, ka vendosur kushtin që transferohen 

detyrimet të papaguara të akcizës të periudhës pas vitit 2010 dhe të kontabilizuara para 

datës 1Tetor 2012 si dhe borxhet pas datës 1 Tetor 2012. 

Kryesisht në totalin e detyrime të mbajtura jashtë sistemit peshën kryesore e detyrimet për 

“Akcizë” për 3 subjekte, e përbërë nga detyrim principal në shumën prej 589,752,495 lekë 

dhe kamat vonesa në shumën prej 337,530,745 lekë dhe gjoba inspektori në shumën prej 

1,304,164,056 lekë. Sipas subjekteve detyrimi prej 2,331,447,296 lekë sipas vitit të krijimit 

dhe të ndarë sipas burimeve të krijimit paraqitet si më poshtë vijon: 

Aktualisht nga auditimi referuar rezultoi se ndaj subjektit “Armo” ka filluar procesi i 

konfiskimit të aseteve sipas të dhënave, ndaj subjektit “B...P.. A... LTD” në proces gjyqësor 

dhe subjekti “I.. 99” sha është në gjendje kreditore në sistemin C@TS në shumën 30,428 

mijë lekë dhe përbëhet kryesisht nga detyrime principale, nga auditimi rezulton se ndaj këtij 

subjekti nga NjTM nuk janë kryer procedurat për arkëtimin e detyrimit (Në mënyrë të 

detajuar janë pasqyruar në pikën 5, faqe 326-345 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

8.1-Rekomandimi: Nga ana e DPT të merren masa për përfshirjen e të gjitha detyrimeve 

tatimore në të njëjtën bazë të dhënash në sistemin C@TS në mënyrë që të bëhet ndjekja në 

kohë reale e tyre. Ekzistenca e detyrimeve tatimore jashtë sistemit aktual krijon kushte për 

keqpërdorime të pa analizuara në kohën e duhur dhe të merren masa që të ndiqen arkëtimi 

sipas dispozitave ligjore në fuqi për detyrimeve e akcizës të mbajtura jashtë sistemit C@TS 

në shumën prej 2,331,447,296 lekë sipas të dhënave nga kontabiliteti i DNJTM, që i përket 

të pa transferuara në DPD. 

Brenda vitit 2019 

 

9. Gjetje nga auditimi: Në DPT për vitin 2018 rezulton moskontabilizim i detyrimit të 

akcizës për 48 subjekte, në shumën 13,274,569,647 lekë, si në kontabilitet (referuar 

pasqyrave financiare të konsoliduara për vitin 2018), dhe në sistemin informatik C@TS në 

DPT,ndërsa  transferimi të dhënave për subjektet e akcizës nga DPT për në DPD është 

kryer gjatë vitit 2019, në bazë të shkresës nr. 9206, datë 07.05.2019 të nënshkruar nga 

zv/Drejtori i Përgjithshëm, drejtuar DPD. Nga ana e DPT grupit të auditimit në përfundim 

të auditimit dhe aktualisht nuk janë paraqitur evidenca nga DPD për evidentimin në 

kontabilitet të detyrimeve të akcizës prej 13,274,569,647 lekë, për 48 subjekte në DPD. Ky 

proces aktualisht rezulton të jenë në proces verifikimi, referuar shkresës nr. 20946/1prot., 

datë 19.08.2019 të Titullarit të DPD drejtuar DPT me objekt “Mbi procesin e marrjes në 

evidencë të akcizës të transferuar në DPD” dhe shkresës së paraqitur nga observacioni mbi 

Projekt Raportin e Auditimit, ku janë paraqitur 9 shkresa me objekt “Mbi marrjen në 

evidencë të borxhit të akcizës të transferuar në DPD” nga Titullari i DPD. Grupi i auditimit 

nuk disponon aktualisht të dokumentuar përfshirjen në regjistrat e borxhit dhe në 

kontabilitetin e Degëve Doganore të detyrimeve të akcizës për 48 subjekte, në shumën 

13,274,569,647 lekë dhe as në regjistrat e borxhit të DPD (Në mënyrë të detajuar janë 

pasqyruar në pikën 5, faqe 326-345 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

9.1-Rekomandimi:  DPT duhet të ndërmarrë masa të menjëhershme nëpërmjet këmbimeve 

të informacioneve me Drejtorinë e Përgjithshme të Doganës dhe MFE për dokumentimin e 

përfshirjes në kontabilitetin e detyrimeve dhe në regjistrat e borxhit të DPD, për 48 

subjekte, në shumën 13,274,569,647 lekë dhe në përfundim të këtij procesi të njoftohet 

MFE. 

Menjëherë 
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10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi është konstatuar se vlera e detyrimeve të 

prapambetura për shpenzimet gjyqësore të ish punonjësve të larguar nga puna të përfshira 

në Bilancin Kontabël të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve është 125,979,538 lekë dhe 

jo 287,615,392 lekë sa është detyrimi total. Pra diferenca prej 161,926,195 lekë nuk është 

njohur si detyrim në pasqyrat financiare të vitit 2018 dhe për pasojë detyrimet e 

prapambetura janë deklaruar për një vlerë jo saktë, duke ulur vlerën reale. Prej tyre 

271,231,116 lekë janë ndaj ish nëpunësve me status dhe 16,384,276 lekë ndaj ish 

nëpunësve me kod pune (Në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën 7, faqe 365-394 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

10.1-Rekomandimi: Drejtoria e Buxhetit dhe Financës të marrë masat për njohjen dhe 

përfshirjen në vlerë të saktë të detyrimeve të prapambetura ndaj ish punonjësve të larguar 

nga puna, në Bilancin Kontabël 2019, në përputhje me rregullat kontabël. 

Brenda 28.02.2020 

 

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pagesave të bëra, për shlyerjen e detyrimeve 

ndaj ish punonjësve të larguar nga puna është konstatuar mos respektim i radhës së 

pagesave sipas parimit “First In First Out” (FIFO), sikurse parashikon Udhëzimi nr. 1, 

datë 04.06.2014 “Për mënyrën e ekzekutimit të detyrimeve monetare të njësive të qeverisjes 

së përgjithshme në llogari të thesarit”. Është konstatuar se në kundërshtim me udhëzimin 

nr.1 datë 04.06.2014 grafiku i shlyerjes, në bazë të radhës së paraqitjes së vendimeve 

gjyqësore nuk është publikuar në faqen online të DPT apo në forma të tjera për ti bërë të 

ditur publikut, në zbatim të detyrimit ligjor të njësisë. Mosnjohja e detyrimeve në vlerën e 

tyre të saktë ndaj ish punonjësve ka ndikuar edhe në mos shlyerjen e detyrimit të plotë 

konform ligjit ndaj ish punonjësve me datë më të hershme të depozitimit të vendimit. Nga 

testimet e bëra në databazën e Drejtorisë së Buxhetit dhe Financës është konstatuar se ka 

subjekte me datë depozitimi vendimi të hershme që nuk kanë marrë asnjë pagesë në 2018, 

kur në databazë ka subjekte me datë depozitimi të mëvonshme që kanë marrë të gjithë 

detyrimin e përllogaritur për 2018; ka subjekte me datë depozitimi vendimi të hershme që 

kanë marrë vetëm një pjesë të detyrimit të përllogaritur në 2018, në mënyrë të paqartë se 

mbi ç’kriter është përcaktuar masa e likuiduar, dhe në një kohë kur databaza vijon me 

subjekte me datë të mëvonshme që u është likuiduar detyrimi total i përllogaritur i 2018; ka 

subjekte me datë të vonët depozitimi, që gjenden në radhë mes të palikuiduarve dhe që u 

është likuiduar në total detyrimi i përllogaritur deri në 2018 (Në mënyrë të detajuar janë 

pasqyruar në pikën 7, faqe 365-394 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

11.1-Rekomandimi: Drejtoria e Buxhetit dhe Financës të marrë masa të menjëhershme në 

vijimësi për respektimin me rigorozitet të parimit FIFO në shlyerjen e detyrimeve ndaj ish 

punonjësve të larguar nga puna. 

Menjëherë 

 

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi është konstatuar se Komisioni i Posaçëm “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” prej vitesh 

nuk ka vepruar dhe nuk ka ushtruar kompetencat në përputhje me dispozitat dhe 

afatet ligjore, duke lënë të patrajtuara ende në fund të vitit 2018 edhe 126 praktika 

gjyqfituesish. Në Urdhërin nr. 5151, datë 28.10.2015 2015 “Për zbatimin e vendimeve 

gjyqësore të formës së prerë nga institucionet e administratës shtetërore, të përfshira në 
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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”. Është 

konstatuar se gjatë vitit 2018 Komisioni i Posaçëm është thirrur vetëm 7 herë nga Kryetari, 

dhe ka trajtuar vetëm 11 praktika ish nëpunësish. Gjatë vitit 2018 janë finalizuar 28 

praktika prej të cilave 15 janë trajtuar nga komisioni gjatë vitit 2017, 11 janë trajtuar nga 

komisioni gjatë vitit 2018 dhe 2 kanë dalë në pension. Nga auditimi është konstatuar se 

gjatë vitit 2018 numri i vendeve vakante në administratën tatimore qendrore ka 

variuar gjatë gjithë vitit në vlera të larta, si 179 vende vakante në janar 2018 dhe 173 

vende në dhjetor 2018. Në cilësinë e Sekretariatit Teknik të Komisionit të Posaçëm, 

parashikuar në Urdhërin nr. 5151, datë 28.10.2015, Drejtoria e Burimeve Njerëzore i ka 

vënë në dispozicion KP në mënyrë elektronike dhe shkresore databazën e ish nëpunësve 

civil, të shoqëruar edhe me informacionin e nevojshëm në lidhje me pozicionet vakante, në 

të cilat ekziston mundësia për t’u sistemuar këta nëpunës. Është konstatuar se Komisioni i 

Posaçëm nuk ka vepruar dhe nuk ka ushtruar kompetencat që i atribuon Urdhëri nr. 5151, 

datë 28.10.2015, edhe pse i është vënë në dispozicion informacioni i nevojshëm për këtë 

vendimmarrje, konkretisht databaza e ish nëpunësve të larguar dhe pozicionet vakante në 

strukturën e Administratës Tatimore Qendrore. Mosveprimi i këtij komisioni në përputhje 

me dispozitat dhe afatet ligjore ka shkaktuar për disa vite dhe vazhdon të shkaktojë kosto 

financiare për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe për pasojë ka rënduar 

padrejtësisht buxhetin e shtetit shqiptar (Në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën 7, 

faqe 365-394 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

12.1-Rekomandimi: Komisioni i Posaçëm të marrë masa të menjëhershme për trajtimin e 

126 praktikave gjyqësore të pa trajtuara ende. 

Menjëherë 

 

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi, bazuar në kryqëzimin e të dhënave të dy 

databazave: databaza e të dhënave gjyqësore me pagesat dhe detyrimet për punonjësit e 

larguar nga puna në DPT, dhe databaza e punësimit aktual të këtyre ish punonjësve, 

gjeneruar nga deklaratat e punëdhënësve në sistemin C@TS, u konstatua se 12 ish punonjës 

në listë pritje, që kanë marrë pagat apo i’u është njohur detyrimi, sipas përcaktimeve të 

nenit 66/1, pika 3, në ligjin nr. 152/2013 datë 01.10.2013 “Për nëpunësin civil”, për të 

njëjtën periudhë, rezultojnë të punësuar në institucione të tjera buxhetore, në pozicione me 

kod pune apo status nëpunësi civil, të identifikuar specifikisht në tabelë, duke përfituar dy 

paga mujore njëkohësisht nga buxheti i shtetit (Në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në 

pikën 7, faqe 365-394 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 
Nr. Emër Mbiemër Institucioni/Pozicioni 2018 Institucioni/Pozicioni 2019 

1 I. L. Bashkia Librazhd/Inspektor Taksash Bashkia Librazhd/ Inspektor Taksash 

2 Gj.S. Drejtoria Sig.Shoqerore Lezhë/ 

Kontabilist 

Drejtoria Sig.Shoqerore Lezhë/ 

Kontabilist 

3 Ll.Z. Agjensia e Punëve Publike dhe 

Mirëmbajtjes / Puntëtor 

Agjensia e Punëve Publike dhe 

Mirëmbajtjes / Puntëtor 

4 I. K. Bashkia Durrës/Nëpunës taksash Bashkia Durrës/Nëpunës taksash 

5 M. H. Bashkia Kukës/Drejtor Drejtorie Bashkia Kukës/Drejtor Drejtorie 

6 I.A. Bashkia Kamëz/ Nëpunës të tjerë zyre Bashkia Kamëz/ Nëpunës të tjerë zyre 

5 M.Sh. Bashkia Kavajë/Drejtor Drejtorie Bashkia Kavajë/Drejtor Drejtorie 

6 J.M. Bashkia Peqin/ Nënkryetar Bashkie Bashkia Peqin/ Nënkryetar Bashkie 

7 A.M. Zyra Vendore e Regjistrimit 

Pas.Palu.Gjirokastër/ Përgjegjës sektori 

A.SH.K. Drejtoria Vendore 

Gjirokastër/Përgjegjës sektori 

8 A.B. Drejtoria e Përgj. Sherb.Trans. Rikthyer DRT Shkodër 
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Rrugor/Përgjegjës sektori 

9 A.G. Avokati Popullit/Specialist i 

marrëdhënieve me publikun 

Avokati Popullit/Specialist i 

marrëdhënieve me publikun 

10 A.Gj. Dega e Doganes Lezhë/ Inspektor 

doganash 

Dega e Doganës Tiranë/ Doganier 

11 A.K. Këshilli Ministrave/Drejtor Kabineti Drejtoria e Përgj. e Sherb. Trans. Rrugor/ 

Drejtor Kabineti 

12 L.Xh. Drejtoria e Përgj. e Shërb. Trans. 

Rrugor/Përgjegjës Sektori 

Drejtoria e Përgj. e Shërb. Trans. 

Rrugor/Përgjegjës Sektori 

 

13.1-Rekomandimi: Departamenti i Administratës Publike të bëj në mënyrë të 

menjëhershme verifikimin e pozicioneve të identifikuara në tabelë dhe identifikimin e 

pozicioneve të rregulluara me status nëpunësi civil, me qëllim ndërprerjen e menjëhershme 

të pagesës së shpenzimeve gjyqësore në DPT, si dhe marrjen e masave disiplinore për këta 

nëpunës. 

Menjëherë 

 

14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i praktikave të gjyqfituesve, të trajtuara nga 

Komisioni i Posaçëm, është konstatuar se 8 praktika ish punonjësish, si më poshtë, për të 

cilët Komisioni i Posaçëm ka bërë propozimet përkatëse brenda të njëjtës kategori punësimi 

(për të cilat nuk nevojitet pëlqimi i gjyqfituesit), DAP-i nuk ka nxjerrë aktet e emërimit apo 

refuzimit duke mbajtur pezull procedurat, me motivacionin se pret pëlqimin apo refuzimin 

e subjektit gjyqfitues, në shkelje të përcaktimeve ligjore parashikuar në Urdhërin nr. 5151, 

datë 28.10.2015, kreu IV, pika 4, ku citohet se “Gjyqfituesi brenda 3 ditësh pune njofton 

me shkrim KP për pëlqimin apo refuzimin e alternativave të dhëna nga komisioni. 

Gjyqfituesi jep pëlqimin vetëm për emërimin në një pozicion të një kategorie më të ulët”. 
Këto procedura të mbajtura pezull nga DAP-i, kanë shkaktuar në vijim akumulim të 

detyrimeve ndaj këtyre gjyqfituesve në DPT. Gjithashtu Urdhëri nr. 5151, datë 28.10.2015, 

“Për zbatimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë nga institucionet e administratës 

shtetërore, të përfshira në fushën e zbatimit të ligjit për shërbimin civil”, në Kreun V, 

sqaron qartësisht veprimet proceduriale që duhet të ndërmarrë DAP-i në momentin e 

mbërritjes së rekomandimeve nga KP dhe pika 1 përcakton se DAP-i shqyrton akt 

rekomandimet brenda 15 ditëve punë dhe vendos pranimin ose mos pranimin sipas pikave 

në vijimësi të urdhërit. Në tabelën e mëposhtme të detajuar të gjyqfituesve të trajtuar nga 

Komisioni i Posaçëm, të finalizuar me propozime për pozicione brenda të njëjtës kategori 

dhe për të cilët nuk ka një vendimmarrje, akt emërimi apo refuzimi nga DAP-I (Në mënyrë 

të detajuar janë pasqyruar në pikën 7, faqe 365-394 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 
Nr. Emer/Mbiemer Vitet e 

trajtimit 

Data e 

P/Verbalit 

Pozicioni para 

largimit nga 

detyra 

Pozicioni 

propozuar nga 

KP 

1 E.B. 2017 31.08.2017 kategori page IV-a kategori page IV-a 

2 Q.L. 2017-‘18 31.08.2017 kategori page IV-a kategori page IV-a 

3 S. M. 2017-‘18 31.08.2017 kategori page IV-a kategori page IV-a 

4 B.L. 2017 26.07.2017 kategori page IV-a kategori page IV-a 

5 L.L. 2017- ‘18 26.07.2017 kategori page IV-a kategori page IV-a 

6 L. Xh. 2017 26.07.2017 kategori page III-b kategori page III-b 

7 G.Z. 2017-‘18 07.03.2018 kategori page III-b kategori page III-b 

8 A.P. 2017-‘18 03.11.2017 kategori page IV-a kategori page IV-a 
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14.1-Rekomandimi: Departamenti i Administratës Publike të marrë masa të menjëhershme 

për nxjerrjen e akteve të emërimit apo refuzimit për propozimet e bëra brenda kategorive, 

nga Komisioni i Posaçëm. 

Menjëherë 

 

15. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi është konstatuar mosplotësim i vendeve vakante, 

me emërime të reja sipas parashikimeve ligjore për periudha të gjata kohore dhe mbulim i 

tyre me urdhëra delegimi. Gjatë vitit 2018 në administratën tatimore qendrore kanë qenë në 

fuqi në total 114 urdhëra për delegim kompetencash, prej të cilave 82 urdhëra të mbartur 

nga vitet 2017 dhe 2016 dhe 32 urdhëra të nxjerrë gjatë vitit 2018. Numri i urdhërave për 

delegim kompetencash në fuqi në fund të vitit 2018 ka qenë 57 urdhëra dhe deri në 

momentin e kryerjes së auditimit (korrik 2019) është ulur në 38 urdhëra. Nga auditimi i 16 

urdhërave për delegim kompetencash ende në fuqi të nxjerrë gjatë viteve 2016 dhe 2017, 

dhe 22 urdhërave për delegim kompetencash ende në fuqi të nxjerrë gjatë vitit 2018 u 

konstatua se pozicionet e deleguara janë pozicione vakante në strukturë. Pra sa më sipër 

konstatohet se delegimi kompetencave, 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, është kthyer në një mekanizëm të përhershëm, të përdorur në masë mbulimin e 

pozicioneve vakante në strukturë, me të gjitha atributet e pozicionit dhe me një afat të 

pacaktuar kohor, duke cënuar kështu përmbushjen e misionit të punës së këtij pozicioni (Në 

mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën 7, faqe 365-394 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

 

15.1-Rekomandimi: Strukturat përkatëse të marrin masat për ndërprerjen e delegimeve për 

pozicionet vakante dhe plotësimin e pozicioneve vakante me vendime emërimi.  

Menjëherë 

 

16. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi është konstatuar numër i lartë punonjësish shërbimi 

me kontratë, kërkesat në planifikim për të cilët janë të pa mbështetura në evidenca, puna që 

bën secili punonjës është e papërcaktuar dhe e pa matshme, si dhe mungon një procedurë e 

rregullt ligjore në rekrutimin dhe emërimin e tyre. Nevojat për staf ndihmës në fazën 

paraprake të planifikimit janë të pa argumentuara dhe mbështetura në evidencë mbështetëse 

nga Drejtoritë Rajonale Tatimore për të legjitimuar numrin e kërkuar të punonjësve me 

kontratë. Gjatë vitit 2018 nga 300 punonjës shërbimi me kontratë 6 mujore të planifikuar 

janë punësuar 298 dhe nga 30 punonjës me kontratë 1 vjeçare të planifikuar janë punësuar 

22 punonjës. Nga auditimi është konstatuar se puna që kryejnë këta punonjës është e 

paqartë, e pa mirë përcaktuar dhe pa një përshkrim specifik për punën që duhet të kryej 

secili prej tyre. Për pasojë vështirësohet edhe një proces i mundshëm i vlerësimit të 

përformancës së tyre nga eprorët përkatës. Është konstatuar gjithashtu se për këta punonjës 

nuk ka një procedurë të rregullt ligjore rekrutimi dhe punësimi, që përfshin shpalljen në 

institucione për pozicionet me kriteret dhe afatet e aplikimit nga të interesuarit, procesin e 

kualifikimit dhe përzgjedhjes (Në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën 7, faqe 365-

394 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

16.1-Rekomandimi: Strukturat përkatëse të marrin masat për: 

1. Argumentimin dhe mbështetjen në evidenca të kërkesave në planifikim për punonjës 

shërbimi, kërkesa të cilat shndërrohen në kërkesa për fonde buxhetore. 

2. Mirë përcaktimin e punës që bën secili punonjës si dhe përshkrimin specifik të punës që 

kryhet në secilin pozicion. 
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3. Rregullimin dhe ndjekjen e një procedure rekrutimi dhe punësimi, që përfshin shpalljen 

në institucione për pozicionet përkatëse, kriteret dhe afatet e aplikimit nga të interesuarit, 

procesin e kualifikimit, përzgjedhjes dhe shpalljen e fituesve. 

Menjëherë 

 

17. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave të rekrutimit në strukturat e Hetimit 

Tatimor dhe auditimi me zgjedhje i 30 dosjeve të rekrutimit në këto struktura gjatë vitit 

2018 nga 62 rekrutime gjithsej, janë konstatuar propozime dhe emërime për 7 konkurrent 

fitues në pozicione pune jo në përputhje me kriteret e pozicionit. Konkretisht  

 për 4 të rekrutuar, vjetërsia në profesion nuk përputhet me kriteret e përgjithshme dhe të 

posaçme të shpallura për pozicionet vakante, pasi për A.Z., M.J., A.L. dhe O.C. mungon 

përvoja 1 vjeçare në profesion.  

 për 1 të rekrutuar, kualifikimet profesionale nuk përputhen me kriteret e përgjithshme dhe 

të posaçme të shpallura për pozicionin vakant, pasi E.A. zotëron vetëm diplomë Bachelor të 

pa integruar me Master Profesional, sikurse parashikohet në kriteret e posaçme të 

pozicioneve.  

 për 2 të rekrutuar kualifikimet dhe vjetërsia në profesion nuk përputhen me kriteret e 

përgjithshme dhe të posaçme të shpallura për pozicionet vakante, pasi S.S. nuk disponon 

Master Profesional dhe përvojë në profesion dhe B.K. nuk zotëron Master Shkencor dhe 

përvojë në profesion (Në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën 7, faqe 365-394 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

17.1-Rekomandimi: Strukturat përkatëse të marrin masat për emërimin e konkurrentëve të 

shpallur fitues në pozicione pune për të cilat ata kanë aplikuar, janë kualifikuar, dhe për të 

cilat plotësojnë kriteret në formim profesional dhe vjetërsi në profesion.  

Menjëherë 

 

18. Gjetje nga auditimi: Drejtoria e Kontrollit në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve 

nuk disponohen planet mujore për secilin prej sektorëve të kësaj drejtorie, në kundërshtim 

me përcaktimet e nenit 116 pika 2 të “Rregullores së Brendshme të Funksionimit të 

Administratës Tatimore” miratuar me Urdhrin Nr. 19 datë 22.02.2017 të Ministri i 

Financave sipas të cilit Drejtori Drejtorisë së Kontrollit Tatimor. Drejtoria e Menaxhimit të 

Riskut në DPT, për 12 periudhave mujore te vitit 2018 ka miratuar planin mujor të 

kontrollit në total 2.234 raste për kontroll të tatimpaguesve, të cilat janë dërguar për 

zbatim në drejtoritë rajonale sipas shkresave të sipërcituara. DRT raportojnë të planifikuara 

2.253 raste. Në planifikim e kontrolleve tatimore për 12 mujorin kemi mospërputhje për 

19 raste të raportuara më shumë nga Drejtoria e Kontrollit Tatimor, te cilat janë 

rezultojnë raste të pa miratuara nga DMR, veprime në kundërshtim me planifikimin e 

kontrolleve tatimore nga Drejtoria e Menaxhimit të Riskut të DPT, sipas Manualit për 

Menaxhimin e Riskut, Kapitulli IX, “Përzgjedhja për kontroll”, paragrafi 9.2 pika. 1. Për 

vitin kalendarik 2018 rezulton se drejtoritë rajonale nuk kanë realizuar planin e miratuar të 

subjekteve për kontroll tatimor, problematike e mbartur në vite dhe e pa menaxhuar nga 

DKT, ne kundërshtim me nenin 116 pika 6 të “Rregullores së Brendshme të Funksionimit 

të Administratës Tatimore” miratuar me Urdhrin Nr. 19 datë 22.02.2017 të Ministri i 

Financave, dhe menaxhimi i zbatimit të planit nuk ka qenë koherent, pasi gjatë vitit janë 

realizuar kontrolle të mbartura nga vitet e mëparshme (të pafilluara ose papërfunduara) dhe 

plani mujor është shtyrë për zbatim në periudhat e mëpasshme 
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Drejtoria e Kontrollit Tatimor dërgon çdo muaj planin e miratuar të kontrollit tatimor në 

DRT-re,por përveç këtij plani mujor dërgohen njëkohësisht dhe drejtpërdrejt edhe nga 

Drejtoria e Rimbursimit të TVSH-se kërkesa për kontroll tatimor para rimbursimit, pa vënë 

ne dijeni DKT dhe pa kaluar më parë nga DMR-ut. 

Për 6-mujorin e parë 2018, evidentohen devijime në zbatimin e planit operacional nga kjo 

drejtori, ku nga 3 DRT-re janë miratuar për kontroll tatimor 2 DRT-rë, përkatësisht DRT 

Tiranë dhe DRT Lezhe, dhe nuk janë miratuar kontroll për zbatim rekomandimesh. Janë 

kryer kontrolle të paplanifikuara për 6 DRT-re e rimbursimit te fermerëve (Berat, Shkodër, 

Durrës, DTM, Tiranë dhe Fier); janë përfshirë për kontroll 3 DRT-të për rimbursimin e 

TVSH-se (Korçë, Vlorë dhe Tiranë). Për 6-mujorin e dytë 2018, evidentohen përsëri 

devijime në zbatimin e planit operacional nga kjo drejtori, ku kontrollet e planifikuara 

synojnë të kontrollohen 4 Drejtori Rajonale Tatimore, lidhur me funksionimin e drejtorisë 

se kontrollit tatimor dhe përmbushjen e kontrollit tatimor ne tatimpaguesit e përzgjedhur 

për kontroll, për periudhat e pakontrolluara dhe detyrat e lëna për zbatim nga kontrollet e 

mëparshëm. Në fakt janë miratuar për kontroll tatimor 2 Drejtori Rajonale Tatimore, 

përkatësisht DRT Tiranë dhe DRT Lezhe, dhe nuk janë miratuar kontroll për zbatim 

rekomandimesh. Ndryshimi planit operacional bie ndesh me Planin e Miratuar me Vendimi 

nr. 9, datë 30.01.2018 të Komitetit Operacional. 

Nga të dhënat e vena në dispozicion nga DMR rezulton se ka dërguar për rikontroll 47 

subjekte dhe DKT ka dërguar për rikontroll 39 subjekte, duke rezultuar me mospërputhje 

për 9 raste. Nga verifikimi rast për rasti i subjekteve për rikontroll tatimor rezulton se në 26 

subjektet e dërguara për rikontroll nga DMR nuk përputhen me subjektet e kërkuara për 

rikontroll nga Drejtoria e Kontrollit Tatimor. Veprime në kundërshtim në shqyrtimin e 

kërkesave për rikontroll tatimor, sipas nenit 116 pika 7 të Rregullores se Funksionimit të 

Administratës Tatimore Qendrore, sipas të cilës në përgjegjësitë dhe detyrat e Drejtorisë së 

Kontrollit Tatimor përfshihet dhe shqyrtimi për kërkesat për rikontroll tatimor, të 

parashikuar në pikën 2 të Nenit 85, të Ligjit Nr. 9920/2008, duke i kërkuar me shkrim 

Drejtorit të Përgjithshëm miratimin ose jo të tyre. Drejtoria e Kontrollit Tatimor ka kërkuar 

3 subjekte për rikontroll për shkelje te legjislacionit nga inspektori tatimor, sipas pikën 2 të 

Nenit 85, të Ligjit Nr. 9920/2008 “Për proceduarat Tatimore”. Kërkesa për rikontroll nga 

inspektorët e DKT shkon nga 0 deri në 3 kërkesa, i cili është shumë i vogël krahasuar 

subjektet e përzgjedhura me shkelje në Raportet Përfundimtare të Kontrollit në DRT-re dhe 

më pak se kërkesa për rikontroll sipas raporteve të kontrollit nga inspektorët e kontrollit të 

kësaj drejtorie. 

Raportet e kontrollit tatimor të kryera nga inspektoret e kontrollit tatimor në DRT-re, nuk 

kalojnë në asnjë rast për rishikim të cilësisë në Sektorin e Cilësisë dhe Standardizimit të 

Procedurave, e cila ka si funksion dhe përgjegjësi funksionale parësore shqyrtimin dhe 

analizimin e raporteve të kontrollit mbajtur në tatimpagues nga strukturat e kontrollit në 

DRT-ve. Veprimet e mësipërme nuk janë në përputhje me përcaktimet në nenin 121 pika 1 

dhe nenit 122 të në Rregullores e Administratës Tatimore Qendrore. Detyrat funksionale të 

ushtruara nga Sektori i Cilësisë dhe Standardizimit sipas Rregullores së Brendshme të 

Punës së Administratës Tatimore Qendrore, miratuar nga Ministri i Financave me Urdhër 

Nr. 19 datë 22.02.2017, bazuar në neni 100 të saj, janë përgjegjësi dhe detyrë e 

Inspektorit të Sektorit të Përmbushjes të Drejtorisë së Menaxhimit të Riskut. 

Programi Kontrollit Tatimor miratuar në DKT, përveç legjislacionit baze, mbështetet në 

Rregulloren e Brendshme të Administratës Tatimore Qendrore. Por dispozitat në këtë 

rregullore, që i përkasin funksionimit të Drejtorisë se Kontrollit Tatimor, nuk përmbushin 

plotësimin detyrave funksionale të këtij sektori, pasi në rregullore nuk përcaktohen aktet që 

duhet të nxjerrë kjo drejtori pas kontrollit në subjektin, nuk përcakton afatet për realizimin 
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e kontrollit, nuk përcaktohet procesi përzgjedhjes për kontroll duke analizuar faktorët e 

riskut. Standardi i përgatitës e Raportit të Kontrollit Paraprak dhe Raportit të Kontrollit 

Përfundimtar nuk gjen rregullim me dispozitë të posaçme në Rregulloren e Brendshme të 

Administratës Tatimore Qendrore ose akt të brendshëm të kësaj administrate. Praktika e 

deritanishme mbështet kryesisht në Manualin e Kontrollit Tatimor i cili është në funksion të 

kontrollit të inspektoreve të kontrollit në DRT-re dhe nuk përputhet me funksionin e 

kontrollit të inspektorëve të DKT në DPT. Autorizimi për kontroll për çdo rast nuk ka të 

evidentuar datën e fillimit dhe përfundimit të kontrollit të kontrollit në subjektin që 

kontrollohet, duke lënë kështu hapësirë për mos realizimin të objektivave brenda periudhe 

kohore sa me efikase, të përcaktuar nga eprori i drejtpërdrejte 

Në të gjitha Raportet e Kontrollit grupet e auditimit për kontrollet e ushtruara në pikën e 

programit ku kërkohet: “Analiza me zgjedhje e raport kontrolleve me objekt rimbursimin e 

TVSH-së, apo të tatimit mbi fitimin, zbatimi i proceduarve ligjore për rimbursimin”, nuk 

kanë asnjë kontroll mbi këto akte, nuk kanë kryer asnjë analizë ekonomike financiare për 

shumat e rimbursuar, duke mos realizuar një nga pikat me te rëndësishme te programit 

të kontrollit për rimbursimin ne TVSH-se që prek drejtpërdrejt të ardhurat buxhetore. Sipas 

pikave të program kontrollit, konstatohet se inspektoret e DPT për pika të veçanta paraqesin 

konstatime përgjithësuese, pa shtjellim të pikës, problematikë të veçante, pa subjekte 

konkrete, pa shkelje nga inspektoret e DRT-re. 

Zbatimi i nenit 81.1 pika 1.1 të ligjit nr. 9920/20018 “Për procedurat tatimore në RSH” për 

vetëdeklarimin për transaksione të padeklaruara, tatimpaguesi ka te drejte qe 30 dite para 

fillimit te kontrollit tatimor te deklaroje transaksionet e pa deklaruara për arsye te 

ndryshme. Por në praktikë kjo dispozitë nuk ka gjetur zbatim, dhe pavarësisht njohjes me 

njoftimit për kontroll tatimor, nga tatimpaguesi nuk bëhen ndryshime në deklarimin e tij për 

të përfituar nga kjo dispozitë ligjore, e cila njëkohësisht është dhe tregues jo cilësor i 

performancës se inspektorit tatimor që reflektohet në gjetje të ulëta deri në mos konstatim 

të shkeljeve të legjislacionit tatimor (Në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën 1, faqe 

39-105 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

18.1-Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në bashkëpunim me Drejtorinë e 

Kontrollit Tatimor në DPT dhe Drejtorinë Ligjore të marri masa për hartimin e një 

Rregullore në përputhje me Rregulloren e Brendshme të Administratës Tatimore Qendrore, 

në të cilin përcaktohen hapat dhe procedurat që duhet të ndjekin inspektorët e kontrollit në 

DKT për kryerjen e procesit të kontrollit në subjekt, përgatitjen e raportit të kontrollit, 

përgatitjen e raportit përfundimtar të kontrollit dhe dokumentet standarde të nevojshme, 

qasjet, metodat dhe teknikat që ata duhet dhe mund të përdorin në ushtrimin e veprimtarisë 

kontrolluese të zbatimit të legjislacionit tatimor. 

18.2-Rekomandimi: Drejtoria e Kontrollit Tatimor në DPT-ve, të përcaktojë prioritetet që 

duhen ndjekur në realizimin e detyrave dhe objektivave të DPT, duke miratuar plane 

mujore të Drejtorisë së Kontrollit Tatimor me detyra për të 3 sektorët përbërës të saj, ku 

gjejnë pasqyrim të gjitha objektivat dhe prioritetet e parashikuara në dokumentet bazë të 

Strategjisë së Përmbushjes. 

18.3-Rekomandimi: Drejtoria e Kontrollit Tatimor në DPT, në bashkëpunim me 

Drejtorinë e Menaxhimit te Riskut, e cila menaxhon dhe ndjek zbatimin e planeve të 

kontrolleve mujore të dërguara në DRT-të, rezultatet e kontrolleve nëpërmjet evidencave 

mujore brenda datës 10 të çdo muaji, analizon e përpunon vlerësimet e mbledhura mbi 

analizën e riskut për tatimpaguesit e kontrolluar nga të gjitha drejtoritë tatimore rajonale si 

dhe mban evidencë të detajuar në lidhje me numrin dhe llojin e kontrolleve për çdo DRT, te 
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analizojnë rezultatet dhe progresin e bërë kundrejt planit dhe kundrejt faktorëve te riskut 

mbi te cilët subjekti është përzgjedhur për kontroll. 

18.4-Rekomandimi: Drejtoria e Kontrollit Tatimor në DPT të përzgjedh në bazë të një 

analize risku, me elemente te përcaktuar risku, kontrolle ne vend për çdo lloj aktiviteti 

ekonomik për të siguruar rishikim të cilësisë dhe standardizimit të tyre nga Sektori i 

Cilësisë Standardizimit strukturë e kësaj Drejtorie. DPT, të marrë masa për adresimin e 

ndjekjes së evidencave nga struktura përkatëse në DMR, me qëllim qe Sektori i Cilësisë 

Standardizimit të kryejë funksionin e tij në përputhje dhe me planin e DKT.  

Menjëherë e në vijimësi 

 

19. Gjetje nga auditimi: Sektorët e Zbatimit në qendër dhe rajone kanë kryer kontrolle të 

vazhdueshme në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë për evidentimin e subjekteve 

dhe rasteve të mospërmbushjes vullnetare të detyrimeve. Nga këto struktura janë verifikuar 

në total 39,996 tatimpagues duke vendosur penalitete në shumën 352,600,738 lekë. Nga 

kontrollet e realizuara 10,169 tatimpagues ose 35% rezultojnë me shkelje për shumën 

339,484,137 lekë dhe verifikime për shkresa të ndryshme në total 10,842 raste për të cilat 

janë vendosur 315 penalitete ne vlere totale 13,116,601leke. Nga numri i përgjithshëm i 

verifikimeve të Sektorit të Zbatimit 39,996 kontrolle, rezulton se 29,513 kontrolle ose 58 

% e rasteve rezultojnë si tatimpagues te rregullt, pa shkelje te legjislacionit tatimor. Kjo 

perfomancë planifikimi pa analizë risku të programeve të kontrollit dhe urdhërave të punës 

mbi bazën e të cilave fillon puna e inspektorëve të zbatimit, reflektohet në nivelin e ulët të 

efektivitetit të punës së tyre.  

Efektiviteti punës se inspektoreve te hetimit (raporti subjekte të kontrolluar 39,996 raste 

dhe shkelje te legjislacionit tatimor 10.484 raste) i Drejtorisë së Hetimit Tatimor për vitin 

2018 rezulton në masën 26%. Në realizimin e planeve operacional me efektivitet më të ulët 

se mesatarja vjetore rezulton DHT Rajoni Jugor në muajt shkurt-mars dhe prill-maj 2018 

masën 13% dhe DHT Rajoni Verior për periudhën prill-maj 2018 me efektivitet në masën 

11%. Kjo performancë e ulët e efektivitetit të punës tregon se Sektori i Zbatimit nuk ka 

përmbushur objektivin kryesor të planit vjetor, evidentimin, parandalimin dhe goditjen e 

paligjshmërisë në fushën e tatim-taksave.  

Nga auditimi rezulton DHT në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve (Sektori i Zbatimit) 

përveç planeve të miratuara nga DHT në DPT, nuk disponon plane të veçanta kontrolli 

operacional, në lidhje me përmbushjen e detyrave të tyre funksionale, për verifikimin e 

tatimpaguesve që kanë nën juridiksion territorial, ne lidhje me marrjen e masave 

shtrënguese për mbledhje borxhi tatimor ose konstatimin për kundërvajtje administrative 

për shkelje te legjislacionit tatimor. Sektori i Zbatimit nuk ka një plan konkret në vijimësi 

për të mbështetur Drejtorinë e Mbledhjes së Borxhit për zbatimin e masave shtrënguese dhe 

administrative 

Ndryshimet që ka pësuar neni 6 në Rregulloren e Brendshme të Administratës Tatimore, 

miratuar Urdhëri nr. 65/1, datë 02.02.2018, protokolluar me nr. 2328, datë 02.02.2018 

“Për përcaktimin e procedurave të rekrutimit, emërimit, vlerësimit dhe marrjen e masave 

disiplinore për punonjësit e strukturave të hetimit tatimor”, cenojnë cilësinë e 

konkurrenteve për tu shpallur fitues, pasi pikët totale për testim me shkrim dhe gojë ulen 

nga 70% në 60% dhe nuk kërkohet më shpallja e listës së kandidatëve të suksesshëm, e cila 

prek transparencën e procesit të punësimit në strukturat e hetimit tatimor 

Nga auditimit rezulton se Drejtoria e Hetimit Tatimor mbi 90% të rasteve të konstatimit të 

shkeljes së legjislacionit fiskal e ka moslëshim kuponi tatimor, shkelje sipas ligjit 

9920/2008 “Për procedurat tatimore”, neni 112 germa “b” pika “i” sipas të cilit nëse 

tatimpaguesi nuk lëshon kupon tatimor për të dokumentuar qarkullimin e realizuar të 
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mallrave apo të shërbimeve bazuar në konstatimin (verifikimin) e kryer nga inspektorët 

tatimore, dënohet me gjobë në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë dhe përveç masës së 

gjobës për tatimpaguesit e regjistruar për TVSH-në bëhet vlerësim tatimor për tre muajt e 

fundit, duke përdorur metodat alternative, të parashikuara në nenet 71 dhe 72 të këtij ligji. 

Nga strukturat e hetimit nuk u paraqit databazë për dërgimin për vlerësim tatimor për rastet 

e vendosjes se penalitetit për mosleshim kuponi tatimor, veprime në kundërshtim me nenin 

147 pika 2 të Rregullores se Brendshme të Administratës Tatimore. 

Nga auditimi rezulton se vendosja se penaliteti për punonjësit e padeklaruar për 247 raste 

ose 20% të totalit, përbehet nga punonjës të padeklaruar nga tatimpagues të regjistruar si 

subjekte të biznesit të madh (TVSH dhe tatim fitim) dhe 985 raste ose 80% në subjekte 

biznes i vogël. Ky raport tregon se puna e inspektorëve te sektorin të zbatimit fokusohet 

kryesisht te biznesi i vogël, në të cilët numri i të punësuarve është shumë herë më i vogël 

krahasuar me numrin e të punësuarve në biznesin e madh (Në mënyrë të detajuar janë 

pasqyruar në pikën 1, faqe 39-105 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

19.1-Rekomandimi: Drejtoria e Hetimit Tatimor të fokusojë drejtimet kryesore të punës, 

në ushtrimin e kompetencave ligjore në hartimin e planeve operacionale bazuar në plan të 

programuar dhe të përcaktuar të kontrollit dhe rikontrollit të vazhdueshëm të punës mbi të 

cilat të lëshohen urdhëra- shërbimi ditorë ose javore për lëvizjen e inspektoreve të Sektorit 

të Zbatimit nga një rreth/zonë/minizonë/rrugë në tjetrën, për identifikimin e subjekteve, të 

cilët ushtrojnë veprimtari pa regjistruar në QKB, që nuk deklarojnë punonjësit në organin 

tatimor, që nuk instalojnë dhe mirëmbajnë pajisjet fiskale ose sistemet e monitorimit, që 

nuk lëshojnë kupon tatimor.  

19.2 -Rekomandimi: Drejtoria e Hetimit Tatimor të rrisë bashkëpunim me Drejtoritë 

Rajonale Tatimore në mbështetje të Drejtorisë së Mbledhjes më Forcë duke hartuar një plan 

konkret dhe në vijimësi për të mbështetur Drejtorinë e Mbledhjes së Borxhit për zbatimin e 

masave shtrënguese për ekzekutimin e masave shtrënguese për ekzekutimin e urdhër 

Sekuestrove, sekuestrimin e aseteve dhe pasurive të tjera të luajtshme dhe konfiskimin e 

xhiros ditore, të subjekteve debitore në organin tatimor. 

Menjëherë 

 

20. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i programimit të buxhetit të DPT për vitin 2018, i 

cili realizohet në 15 njësitë e sistemit, u konstatua se procesi i programimit buxhetor ka 

hasur problematika në realizimin e treguesve referuar programimit të buxhetit, sipas 

Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 10, datë 28.02.2017 “Për 

përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2018-2020”, që lidhen me sa vijon:  

- Programi i përgjithshëm i të ardhurave për kontribute të sigurimeve shoqërore e 

shëndetësore për subjekte të mbledhura nga DPT, është përcaktuar nga Drejtoria e 

Përgjithshme Makroekonomike në Ministrinë e Financave, dhe për rrjedhojë DPT ka marrë 

tregues të gatshëm për të ardhurat. Si rezultat në programimin fillestar të të ardhurave për 

kontribute të sigurimeve shoqërore e shëndetësore të vitit 2018, në shumën 83,400,000 mijë 

lekë, ka rezerva sepse se programimi i tyre u shtua me akte normative (Në mënyrë të 

detajuar janë pasqyruar në pikën 6, faqe 345-365 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

20.1-Rekomandimi: Strukturat drejtuese të MFE/Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit dhe 

Drejtoria e Përgjithshme e Politikave Makro Ekonomike, Çështjeve Fiskale dhe Punësimit 

në bashkëpunim me strukturat drejtuese të DPT, të marrin masa që: 

- Të riorganizojnë dhe mundësojnë programimin e të ardhurave të mbledhura nga DPT dhe 

në të gjitha fazat edhe nga strukturat e DPT, duke shtuar bashkëpunimin me Drejtorinë e 
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Përgjithshme të Tatimeve në mënyrë që treguesit e programimit të të ardhurave të mos 

vijnë të gatshme në DPT, por të programohen referuar një analize të drejtë e pa rezerva nga 

të dyja strukturat. 

Brenda viti 2019 

 

21. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i përshkrimit të moduleve të listëpagesave në 

sistemin tatimor E-tax, bazuar në specifikimet teknike, DPT duhet të transmetoj drejt ISSH, 

të dhënat sipas llojit të subjektit (buxhetor, vetëpunësuar, etj.) dhe sipas të dhënave 

referenciale të ndërveprimit (Format Ligjore - tabela) të përcaktuara në marrëveshjen në 

fuqi e nënshkruar midis dy institucioneve  DPT dhe ISSH, me nr. 11622, datë 19.05.2017, 

si më poshtë: 

Aktualisht këto të dhëna nuk janë transmetuar nga sistemi informatik nga DPT në ISSH  

duke e bërë të pamundur identifikimi e të dhënave për subjekte tatimpagues nga ISSH sipas 

formës ligjore për çdo subjekt kontribuues (Në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën 

6, faqe 345-365 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

21.1- Rekomandimi: Në protokollin e marrëveshjes së komunikimit, të lidhur ndërmjet 

ISSH dhe DPT me nr. 11622, datë 19.05.2017, të shtohet dhe pronësia e tatimpaguesve 

(shtetërore, private, e huaj, e përbashkët etj), përveç formës ligjore, në mënyrë që nga 

kombinimi i të dyja formave të bëhet e mundur identifikimi i subjekteve tatimpagues 

buxhetorë, jo buxhetorë dhe private. 

Brenda vitit 2019 

 

22. Gjetje nga auditimi: Nga DPT, për aktivet afat gjata (ndërtesa, toka, makineri dhe 

pajisje) në pronësi nuk është realizuar një rivlerësim që nga momenti i regjistrimit të tyre 

në kontabilitet, pra ato janë të paraqitura me koston historike. Kosto historike e një aktivi 

ose detyrimi ka disavantazhin që jo gjithnjë paraqet vlerën e saktë të tyre krahasuar me 

çmimet e tregut (Në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën 3, faqe 224-295 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

 

22.1-Rekomandimi: Nga DPT të merren masa që gjatë planifikimit të shpenzimeve për 

periudhat e ardhshme të planifikojë një zë për shpenzimet që do të nevojiten për të bërë 

rivlerësimin e aktiveve (tokë, ndërtesë, makineri e pajisje). Rivlerësimet të kryhet në 

mënyrë të rregullt dhe të mjaftueshme, që të sigurohet se vlera kontabël (neto) e aktivit nuk 

ndryshon materialisht nga ajo që do të përcaktohej nëse do të përdorej vlera e drejtë në 

datën e bilancit. Vlera e drejtë e tokës dhe ndërtesave duhet të përcaktohet nga evidenca e 

bazuar në treg nëpërmjet një vlerësimi që ndërmerret nga vlerësues profesionistë të 

kualifikuar dhe në përfundim të këtij procesi të kryejë pasqyrimin e këtij rivlerësimi në 

kontabilitet. 

Në vijimësi 

 

23. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, në Projekt Buxhetin për vitet 2018-

2020 të DPT-së nuk janë programuar drejt nevojat për shpenzimet e vendimeve gjyqësore 

të punonjësve të larguar nga puna. Gjatë vitit janë bërë shtesa fondesh me akte normative 

dhe rialokime (rishpërndarje fondesh) në shuma të mëdha, në total (260,000 mijë lekë + 

10,800 mijë lekë). 

-Me shkresën nr. 19431/1, datë 15.11.2018 të miratuar nga Ministria e Financave dhe 

Ekonomisë transferimi brenda të njëjtit artikull 602, në shumën 3,000 mijë lekë nga Aparati 

i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve në DRT Fier, si pasojë e mungesës së fondeve për 
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shpenzime korente të kësaj DRT-je nuk shoqërohet me analizë, në kundërshtim me 

përcaktimin e pikës 71 të Udhëzimit nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të 

zbatimit të buxhetit” (Në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën 3, faqe 224-295 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

  

23.1-Rekomandimi: Nga strukturat përgjegjëse të DPT-së, të merren masat për 

planifikimin e një buxheti sa më real, me qëllim që për të gjitha shpenzimet e programuara, 

të mos krijohen diferenca të dukshme midis parashikimit dhe realizimit të buxhetit. 

Në vijimësi 

 

24. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, për 7 raste, në shumën 589,680 

lekë për blerje mall/shërbime dhe për 15 raste, në vlerën 14,308,118 lekë për subjektin 

“Shtypshkronja e Letrave me Vlerë” nuk është vepruar konform kërkesave nënligjore, 

konkretisht: 

-Nga Nëpunësi Autorizues i DPT-së nuk është ngritur komision i marrjes në dorëzim të 

mallrave/shërbimit/punëve, në kundërshtim me përcaktimin e pikës 42, Marrja në dorëzim 

e aktiveve të furnizuara, të Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve 

në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar.  

-Nuk ka procesverbal të marrjes në dorëzim të mallit/shërbimit në kundërshtim me 

përcaktimin e pikës 43, Marrja në dorëzim e aktiveve të furnizuara, të Udhëzimit nr. 30, 

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

-Faturat tatimore të mallrave/shërbimeve nuk janë të nënshkruara nga anëtarët e komisionit, 

në kundërshtim me përcaktimin e pikës 19 të Udhëzimit nr. 3, datë 8.01.2018 “Mbi 

përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete 

elektronike”, i ndryshuar. 

-Regjistrimi i fletë hyrjeve është bërë në kundërshtim me përcaktimin e pikës 54 të 

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

i ndryshuar(Në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën 3, faqe 224-295 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

 

24.1-Rekomandimi: Nëpunësi Autorizues për zbatimin e kontratave të ngrejë menjëherë 

komisionin e marrjes në dorëzim të mallrave e shërbimeve. Drejtoria e Buxhetit dhe 

Financës dhe Sektori i Prokurimeve, të marrin masat që në të ardhmen, dokumentacioni 

justifikues i zbatimit të kontratave për mallra e shërbime të jetë konform kërkesave të 

dispozitave ligjore dhe nënligjore.  

Në vijimësi 

 

25. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se,  

-Për 30 raste urdhër shpenzimesh, në shumën 47,278,292 lekë për subjektin 

“Shtypshkronja e “Letrave me Vlerë” dhe për 48 raste urdhër shpenzimesh për pagesa të 

ndryshme, në vlerën 34,691,416 lekë nga Drejtoria e Buxhetit dhe Financës janë kryer 

likuidimet në tejkalim të afatit kohor 30 ditorë nga data e faturës origjinale të operatorit 

ekonomik, në kundërshtim me ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar Neni 52 Kryerja e shpenzimeve, me 

ligjin nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”, sipas nenit 7, 

Afati për autoritetet publike. 

-Për 5 (pesë) projekte investimesh kapitale, në vlerë totale 268,918 mijë lekë nuk është 

respektuar afati 5 ditorë i regjistrimit të kontratave në SIFQ pas nënshkrimit nga autoriteti 

kontraktor me operatorin fitues, në kundërshtim me Nenin 54, Kryerja e pagesave, të ligjit 
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nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, 

i ndryshuar(Në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën 3, faqe 224-295 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

 

 25.1-Rekomandimi: Strukturat përgjegjëse të analizojnë, nxjerrin përgjegjësitë dhe të 

marrin masat e menjëhershme për likuidimin brenda afatit ligjor të detyrimeve, pasi 

likuidimi me vonesë i tyre përbën risk potencial në rritjen e shpenzimeve buxhetore, si 

rezultat i lindjes së detyrimeve nga penalitetet për mos likuidim brenda afateve ligjore. 

Menjëherë 

 

26. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, Në procedurën e prokurimit blerje 

me vlerë të vogël, me objekt “Shërbim i mirëmbajtjes së godinës së DPT-së”, sipas 

Kontratës nr. 10941, datë 25.05.2018 me subjektin “A. I.” në vlerën 897,360 lekë me 

TVSH, llogaritja e fondit limit është bërë në kundërshtim përcaktimin në nenin 59, 

Përllogaritja e vlerës limit të kontratës, pika 2 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014, “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.  

-Nuk ka akt kolaudim punimesh, në kundërshtim me përcaktimin në nenin 12, të ligjit nr. 

8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i 

ndryshuar.  

-Situacionet janë të pa miratuara nga mbikëqyrësi i punimeve, në kundërshtim me 

përcaktimin e pikës 17, të udhëzimit nr. 3, datë 15.02.2001 të KM “Për mbikëqyrjen dhe 

kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar (Në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në 

pikën 3, faqe 224-295 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

26.1-Rekomandimi: Drejtoria e Administratës dhe Prokurimeve, Sektori i Prokurimeve, të 

marrë masat që në të ardhmen, përpara nxjerrjes së urdhërit të prokurimit, të argumentojnë 

vlerën e fondit limit konform kërkesave ligjore dhe rregullave të prokurimit publik, si dhe 

plotësimin e dokumentacionit në dosjet e zbatimit të punimeve konform legjislacionit për 

disiplinimin dhe kolaudimin e punimeve. 

Në vijimësi 

 

27. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, Komisioni i inventarizimit para 

fillimit të inventarizimit nuk ka mbajtur procesverbal me përgjegjësin material, në të cilën 

fiksohet numri rendor i fletë hyrjes dhe fletë daljeve, në kundërshtim me përcaktimet e 

pikës 83 në Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e 

Sektorit Publik”. 

Nga Nëpunësi Autorizues nuk është ngritur komisioni i vlerësimit të aktiveve të propozuara 

për dalje jashtë përdorimit, në kundërshtim me përcaktimet e pikës 95, pikës 96 të 

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

i ndryshuar(Në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën 3, faqe 224-295 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

 

27.1-Rekomandimi: Nga strukturat përgjegjëse të DPT- së, të kryhet një proces i 

kujdesshëm gjatë inventarizimit, me qëllim rritjen e cilësisë së informacionit që gjenerohet 

nga pasqyrat financiare krahasuar me gjendjen fizike, si edhe shmangien e risqeve 

potenciale që lidhen me menaxhimin e vlerave materiale, me qëllim parandalimin e 

shpërdorimit dhe humbjet e tyre. 

Në vijimësi 
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28. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, nga Nëpunësi Autorizues nuk është 

nxjerrë urdhër zhdëmtimi për mungesat e konstatuara në ngarkim të znj. J. Sh., në vlerën 

158,033 lekë, në kundërshtim me përcaktimet e pikës 87 dhe pikës 93 të Udhëzimit nr. 30, 

datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar(Në 

mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën 3, faqe 224-295 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

 

28.1-Rekomandimi: Nëpunësi autorizues, të nxjerrë urdhër zhdëmtimi për diferencat e 

konstatuara nga inventarizimi dhe nga nëpunësi zbatues të ndiqet procesi i arkëtimit të 

shumës 158,033 lekë. 

Menjëherë 

 

29. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të inventarizimit, u konstatua se; 

Gjatë vitit 2018, janë nxjerrë jashtë përdorimit, aktive të cilat duhej të vlerësoheshin dhe të 

nxirreshin në ankand. Për materialet e nxjerra jashtë përdorimit si ti riciklueshme, në vlerën 

e mbetur prej 456,261 lekë, nga inventarizimi i vitit 2017, nuk është zhvilluar procedurë 

ankandi, në kundërshtim me përcaktimet në pikën 102 dhe pikën 109 të Udhëzimit të 

Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik, i ndryshuar. 

-Nga auditimi i dokumentacionit të inventarizimit rezultoi se për mbetjet nga “pajisjet 

elektrike dhe elektronike” referuar relacionit të komisionit të asgjësimit nr. 22770/4prot., 

datë 8.2.2018 i është lënë detyrë Drejtorisë së Administratës dhe Prokurimeve për të 

ndjekur hapat e mëtejshëm për evadimin e tyre. 

-Drejtoria e Administratës dhe Prokurimeve për vlerën e mbetur 456,261 lekë nuk ka 

zhvilluar procedurë ankandi, por ia ka dhënë për riciklim Shoqërisë “F.” sh.p.k Tiranë, në 

kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në 

Njësitë e Sektorit Publik”: Dhënia në përdorim/tjetërsimi i aktiveve të panevojshme dhe/ose 

nxjerrja jashtë përdorimit të aktiveve në pikën 109 dhe pika 110.  

-Drejtoria e Buxhetit dhe Financës ka kryer veprimin kontabël duke pakësuar aktivin e 

pasqyrave financiare me vlerën e mbetur prej 456,261 lekë, referuar vetëm fletë daljes së 

magazinës, pa bërë kontrollin dhe verifikimin e dokumentacionit autorizues dhe 

vërtetues,në kundërshtim me përcaktimet e pikës 35 dhe pikës 36, Dokumentimi i lëvizjes 

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

Sektorit Publik” (Në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën 3, faqe 224-295 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

29.1-Rekomandimi: Nëpunësit Autorizues dhe Zbatues, të marrë masat, që procesi i 

inventarizimit deri në asgjësimin/tjetërsimin e materialeve jashtë përdorimit të kryhet në 

përputhje me legjislacionin në fuqi. 

Në vijimësi 

 

30. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi Pasqyrat Financiare u konstatua se, Llogaria 

401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”, në bilancin e vitit 2018 paraqitet në vlerën 

211,518,760 lekë dhe pasqyron detyrimet e institucionit për shpenzime të kryera, por të 

papaguara. Në llogarinë (401-408) është kontabilizuar shuma 2,943,685 lekë që i përket 

vendimeve gjyqësore për ish punonjës të larguar, shumë e cila duhej të ishte kontabilizuar 

në llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm” dhe jo në llogarinë 401-408. 

-Nga auditimi u konstatua se, mbajtja e kontabilitetit, aplikimi i rregullave kontabël nuk 

është mbështetur plotësisht mbi bazën e parimit të kontabilitetit rritës, pra mbi bazën e 
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detyrimeve të konstatuara në përputhje me Standardet Kombëtare të Kontabilitetit 15, pika 

13, ku përcaktohet se, pasqyrat financiare përgatiten mbi bazën e të drejtave dhe 

detyrimeve të konstatuara, dhe jo kur arkëtohen ose paguhen sipas kontabilitetit mbi baza 

monetare, si dhe në kundërshtim me UMFE nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes 

së përgjithshme”.  

Si rrjedhim efektet e transaksioneve dhe ngjarjeve të tjera pasqyrohen në pasqyrat 

financiare kur ato ndodhin dhe regjistrohen në kontabilitet e raportohen në pasqyrat 

financiare të periudhave kontabël, të cilave u përkasin.  

-Konstatohet se, shuma e detyrimeve të vendimeve gjyqësore e llog. 467 “Kreditorë të 

ndryshëm” në pasiv të bilancit është 133,205,224 lekë. Sipas konfirmimit nga Drejtoria e 

Buxhetit dhe Financës së DPT-së vlera totale e detyrimit të Vendimeve Gjyqësore të 

formës së prerë është 456,767,273 lekë. Për diferencën në vlerën 323,562,049 lekë, (e cila 

përbëhet nga 161,635,854 lekë për punonjës të larguar plus 161,926,195 lekë për 

subjekte private), nuk është bërë regjistrimi e paraqitja e detyrimeve të vendimeve 

gjyqësore të formës së prerë në llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm” të pasivit të 

bilancit.  

-Llogaria 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” në bilanc paraqitet në vlerën 14,634,378 lekë 

e cila korrespondon me llogarinë 520 “Disponibilitete në thesar”. Kjo llogari është e 

strukturuar analitikisht, me përjashtim të vlerës 8,343,796 lekë, për të cilën nuk ka të dhëna 

për origjinën e krijimit të saj dhe përbërjen e saj , në kundërshtim me përcaktimin e pikës 

50 të UMFE nr. 8 datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” (Në mënyrë të detajuar 

janë pasqyruar në pikën 3, faqe 224-295 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

30.1-Rekomandimi: Drejtoria e Financës të kryej sistemimin kontabël, të shumës 

2,943,685 lekë, nga llogaritë 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”, në llogarinë 

467 “Kreditorë të ndryshëm”. 

30.2-Rekomandimi: Drejtoria e Financës të vijojë me kontabilizimin mbi bazën e parimit 

të të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara dhe të regjistrojë në kontabilitet shumën 

323,562,049 lekë, e cila pasqyron vlerën totale të detyrimit sipas Vendimeve Gjyqësore të 

formës së prerë të pa rregjistruar. 

30.3-Rekomandimi: Drejtoria e Financës të detajojë në mënyrë analitike sipas natyrës së të 

ardhurave të trashëguara shumën 8,343,796 lekë, të llogarisë pasive 466 “Kreditorë për 

mjete në ruajtje”.  

Brenda vitit 2019 

 

31. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i llogaritjeve të amortizimit, konstatohet se 

amortizimi vjetor nuk është llogaritur sipas Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 8, datë 

09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 

vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, pika 36, konkretisht:  

-Për zërin 202 “Studime dhe kërkime” të AAGJ jo materiale nuk është llogaritur 

amortizimi.  

-Për zërin 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” norma e amortizimit është llogaritur 20%.  

-Për zërin 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” norma e amortizimit është 

llogaritur 5% dhe 20%. 

- Për zërin 215 “Mjete Transporti” norma e amortizimit është llogaritur 14%.  

- Për zërin 218 “Inventar ekonomik” norma e amortizimit është llogaritur 3% (Në mënyrë të 

detajuar janë pasqyruar në pikën 3, faqe 224-295 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 



29 
 

 

31.1-Rekomandimi: Drejtoria e Financës në çdo rast të kryejë regjistrimin kontabël të 

vlerës së amortizimit sipas normave të legjislacionit në fuqi. 

Në vijimësi 
 

32. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, në lidhje me llogaritjen e 

përfitimeve për paaftësi të përkohshme në punë për periudhën e trajtimit financiar nga 

punëdhënësi, e vërtetuar me raport mjekësor deri në 14 ditë, në kundërshtim me Kodin e 

Punës, nenin 130, pika 1, DPT ka aplikuar 70% të mesatares 6 mujore të pagës për 

punonjësit që kanë më pak se 10 vite pune. 

Nga Drejtoria e Buxhetit dhe Financës nuk janë llogaritur saktë pagat sipas klasave për 18 

punonjës mbështetës, në kundërshtim me Vendimin nr. 202, datë 15.3.2017 për disa 

ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 717, datë 23.6.2009, të Këshillit të Ministrave “Për 

pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve buxhetore dhe të nëpunësve të disa 

institucioneve buxhetore”, të ndryshuar, sipas Lidhjes Nr. 1 të këtij vendimi, si më poshtë: 

Për punonjësit me klasë IV është përcaktuar pagë mujore 33,400 lekë, ndërsa llogaritur për 

7 punonjës me pagën mujore 32,500 lekë. 

Për punonjësit me klasë VI është përcaktuar pagë mujore 35,250 lekë, ndërsa llogaritur për 

2 punonjës me pagën mujore 34,500 lekë.  

Për punonjësit me klasë VII është përcaktuar pagë mujore 36,300 lekë, ndërsa llogaritur 

për 4 punonjës me pagë mujore 35,000 lekë (Në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në 

pikën 3, faqe 224-295 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

32.1-Rekomandimi: Nga strukturat përgjegjëse të kryhet një proces i kujdesshëm dhe i 

saktë gjatë llogaritjes së pagave dhe raporteve mjekësore, me qëllim rritjen e cilësisë së 

informacionit që gjenerohet për shmangien e risqeve që lidhen me menaxhimin dhe 

administrimit të drejtë të fondeve buxhetore për paga e shpërblime. 

Në vijimësi 

 

33. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, DPT i ka kthyer përgjigje Kontrollit 

të Lartë të Shtetit, brenda afatit ligjor prej 20 ditëve, për zbatimin e rekomandimeve me 

shkresën nr. 4540/40, datë 12.12.2018 “Njoftim për masat e marra për zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH”, me të cilën ka paraqitur Planin e Masave “Për zbatimin e 

rekomandimeve sipas raportit të KLSH-së....”, ku nga institucioni nuk ka patur 

kundërshtime për rekomandimet e KLSH, si dhe janë përcaktuar strukturat përgjegjëse për 

zbatimin e rekomandimeve dhe afatet përkatëse. 

-Brenda afatit ligjor të përcaktuar në nenin 30, pika 2, e ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 

“Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, ku përcaktohet se ky 

informacion duhet dërguar brenda 6 muajve nga marrja dijeni, DPT, ka dërguar 

informacionin me shkresën nr. 4540/62, datë 23.05.2019 “Raportim lidhur me zbatimin e 

Rekomandimeve sipas Raportit Përfundimtar”. Në këtë raportim DPT ka shprehur 

kundërshtimet e saj për rekomandimet e lëna, kryesisht për një rekomandim për përmirësim 

ligjor dhe një rekomandim për eliminimin e efekteve negative, që ka të bëjë me 

transferimin e borxhit të akcizës në DPD.  

Të analizuara sipas natyrës së rekomandimeve rezulton se: 

A- Për përmirësim të dispozitave ligjore janë bërë 3 rekomandime, nga të cilat 1 

rekomandim nuk është pranuar dhe 2 janë në proces. 

B- Për përmirësimin e gjendjes janë rekomanduar 10 masa organizative, nga të cilat 1 

rekomandim nuk është pranuar, 1 është pranuar pjesërisht dhe për rekomandimet e pranuara 

rezulton: 3 rekomandime janë zbatuar e janë në proces zbatimi 6 rekomandime. 
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C.1- Për shpërblim dëmi është rekomanduar 1 masë në shumën 79,596 lekë, e cila është 

arkëtuar nga subjekti përkatës, pra rekomandimi rezulton i zbatuar. 

C.2- Për përdorimin me efektivitet dhe efiçencë të fondeve publike janë lënë 6 

rekomandime, nga të cilat 1 rekomandim, i cili ka të bëjë me regjistrimin në kontabilitetin e 

DPT dhe më pas transferimin e borxhit të akcizës megjithëse nuk është pranuar nga DPT, 

referuar urdhërit të MFE është vijuar procedura e transferimit gjatë vitit 2019, tashmë 

dhe me një rritje prej 1 miliard lekë, pra konstatimi i KLSH-së në auditimin e 

mëparshëm ka qenë i saktë dhe i mbështetur ligjërisht, një rekomandim është pranuar 

pjesërisht, nga auditimi rezulton se një rekomandim është zbatuar dhe 4 janë në proces. 

D. Për masat disiplinore, janë rekomanduar 3 masa, nga të cilat është dhënë një masë 

disiplinore dhe janë pushuar ecuria disiplinore për dy masat e tjera (Në mënyrë të detajuar 

janë pasqyruar në pikën 8, faqe 394-444 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

33.1-Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve të analizojnë rekomandimet e pa 

realizuara, duke marrë masa të menjëhershme për nxjerrjen e shkaqeve dhe përgjegjësive 

konkrete ligjore për moszbatimin e tyre, si dhe të ndiqen të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe ligjore për zbatimin e plotë të rekomandimeve të lëna nga auditimi i 

mëparshëm sipas Raportit Përfundimtar të Auditimit, përcjellë nga KLSH me shkresën nr. 

280/12Prot., datë 21.11.2018 

Menjëherë 

 

 

D. MASA PËR ELEMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË 

KONSTATUARA NË ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE, 

PËRFSHI SHPENZIME TË REALIZUARA NË KUSHTE TË 

PALIGJSHMËRISË PROCEDURALE. 
 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të Drejtorisë së Mbledhjes me 

Forcë në DPT dhe të dhënave të sistemit C@TS në fund të vitit 2018 rezulton se gjatë vitit 

2018, borxhi ka pësuar një rritje neto me 12,2 miliard lekë. Gjendja e lartë e borxhit 

prej 107.7 miliard lekë i cili rezulton më 31 Dhjetor 2018, është përfshirë edhe vlera prej 

13.9 miliard lekë, që është në proces gjyqësor dhe që i përket 1,378 rasteve sipas 14 DRT-

ve, e cila në fund të vitit 2018 zë rreth 13% të stokut të borxhit. Shtesat e borxhit kanë 

ardhur kryesisht nga vlerësimet dhe rivlerësimet e Administratës Tatimore, nga moskryerja 

e pagesave nga tatimpaguesit e detyrimeve tatimore, nga moskryerja e masave shtrënguese 

nga Drejtoritë Rajonale Tatimore të subjekteve (kryesisht në DTM), dhe atyre që kryejnë 

veprimtari ekonomike me kasë fiskale pranë DRT-ve, gjithashtu dhe kalimet në regjim 

pasiv, gjithsej për 85,974 subjekte, në vlerë 61,4 miliard lekë, ose 59% të numrit total të 

borxhit gjendje në fund të vitit 2018.  

Masat shtrënguese jo efektive të marra ndaj 10 prej tatimpaguesve më të mëdhenj, referuar 

listës së DTM dhe në DRT, si dhe monitorimi i këtij procesi jo sa duhur nga DMF të 

Borxhit në DPT, ka sjellë rritjen e tij në nivelin e 107.7 miliard  lekë për vitin 2018.  

Auditimi konstaton se, administrimi i procesit të masave shtrënguese deri në mbledhjen e 

detyrimeve tatimore ndaj 10 prej tatimpaguesve më të mëdhenj në DTM dhe DRT Tiranë, 

ka mosezaurim të plotë të hapave cilat duhet të ndërmarrë administrata tatimore për 

rikuperimin e tij, për masat shtrënguese të marra konstatohet se, konform përcaktimeve të 

ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar dhe udhëzimit në zbatim të tij, pasi rezultojnë se disa subjekte debitore ndaj 
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administratës tatimore, kanë paraqitur me deklarata vjetore me fitim dhe me xhiro vjetore, 

kjo për subjektet me kasë fiskale, si më poshtë: 

 

-Subjekti tatimpagues O.Sh.E. me numër NIPTI J...D si subjekte shtetërore rezultojnë me 

detyrime të papaguara në fund të vitit 2018 në shumën prej 6,164,021 mijë lekë. Nga DTM 

janë nxjerrë urdhër bllokimi banke në datën 13.12.2018, pasi borxhi ka arritur shifra 

alarmante dhe nuk është vazhduar me masa shtrënguese në zbatim të nenit 88,99,91,92,93 

të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “ Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar pasi nga sistemi C@TS rezulton se subjekti ka deklaruar deklaratën vjetore të 

tatim fitimit vjetorë në shumën prej 8,965,841,402 lekë ( sipas  TF 18-A ), dhe të ardhura 

tatimore vjetore në shumën 56,604,981,244 lekë sipas ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “ Për 

tatimin mbi të ardhurat ”, i ndryshuar duke ngarkuar me përgjegjësi DTM dhe konkretisht 

strukturën e kësaj drejtorie e ngarkuar me mbledhjen me forcë të detyrimeve së detyrimeve 

të papaguara. 

 

-Subjekti tatimpagues K. SH.A me numër NIPTI J...F rezulton me detyrime tatimore në 

shumën prej 1,975,818 mijë lekë dhe pa dorëzuar pasqyrat financiare. Nga ana e DTM 

është nxjerrë urdhër bllokimi banke në datën 27.02.2018 dhe në sistem ky subjekt ka 

deklaruar deklaratë vjetore të tatim fitimit  vjetor në shumën prej 16,698,766,328 lekë 

(sipas  TF 18-A ), dhe të ardhura tatimore vjetore në shumën 24,167,319,595 lekë sipas 

ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “ Për tatimin mbi të ardhurat” dhe nga DTM nuk është 

vazhduar me masa shtrënguese në zbatim të nenit 88,99,91 të ligjit nr. 9920, datë 

19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, duke 

ngarkuar me përgjegjësi DTM dhe konkretisht strukturën e kësaj drejtorie e ngarkuar me 

mbledhjen me forcë të detyrimeve së detyrimeve të papaguara. 

 

-Subjekti tatimpagues “ B.P.A.”LTD tek DTM, me numër NIPT-i K...L, rezulton me 

detyrime debitorë në shumën prej 1,039,739 mijë lekë, dhe nga të dhënat e sistemit C@TS 

rezulton se ka deklaruar xhiro TVSH gjatë vitit në shumën 41,024,839,641 lekë dhe të 

ardhura tatimore në shumën prej 28,201,376,278 lekë. Gjithashtu pasqyrat financiare janë 

dorëzuar në DTM më datën 25.05.2019 në zbatim të nenit 29 të ligjit “Për tatimin mbi të 

ardhurat ”, i ndryshuar. Sipas të dhënave të deklaruara rezulton se ka diferenca ndërmjet 

xhiros së TVSH sipas ligjit nr. 92/2014 datë 24.07.2014 “ Për tatimin mbi vlerën e shtuar “, 

i ndryshuar dhe të ardhurave tatimore sipas TF 18-A të vetëdeklaruar, duke ngarkuar me 

përgjegjësi DTM dhe konkretisht strukturën e kësaj drejtorie e ngarkuar me mbledhjen me 

forcë të detyrimeve së detyrimeve të papaguara. 

 

-Për subjektin “S.E.L.”, Dega në Shqipëri me numër NIPT-i J...H, i cili ka deklaruar xhiro  

tvsh për vitin 2018 në shumën 2,278,881,399 lekë dhe të ardhura tatimore sipas TF 18-A në 

shumën prej 2,279,716,276 lekë dhe  deklarata vjetore e tatim fitimit neto sipas TF 18-A në 

shumën prej  301,267,007 lekë dhe nga DTM duhet të vepronte sipas nenit 88 të ligjit 

nr.9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar 

duke ngarkuar me përgjegjësi DTM dhe konkretisht strukturën e kësaj drejtorie e ngarkuar 

me mbledhjen me forcë të detyrimeve së detyrimeve të papaguara. 

 

-Përsubjektin “B.-2” me numër NIPT-i K... me detyrime tatimore në shumën prej 81,561 

mijë lekë ( sipas listës nr. 1 bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të Auditimit), rezulton nga 

sistemi C@TS se gjatë vitit 2018 ka realizuar qarkullim total sipas kasave fiskale në 

shumën prej 10,935,056 lekë , TVSH në shumën prej 1,822,509 lekë dhe në total xhiro pa 
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TVSH në shumën prej 229,896,504 lekë dhe TVSH në shumën prej 45,973,301 lekë  dhe 

nga ana DRT Durrës nuk janë zbatuar masat shtrënguese në zbatim të nenit 88 të ligjit nr. 

9920, datë 19.05.2008 “ Për procedurat tatimore në R e Shqipërisë”, i ndryshuar (Në 

mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën 5, faqe 326-345 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

 

1.1Rekomandimi:  
- DPT në bashkëpunim me DTM, të kryej kontroll të plotë mbi këta tatimpagues si dhe të 

marrë të gjitha masat administrative dhe ligjore konform legjislacionit në fuqi për 

mbledhjen e borxhit tatimor, si subjekte nga 10 tatimpaguesit në Top-Listën e 

tatimpaguesve me borxhit tatimor më të lartë në zbatim të kërkesave të nenit 88 të ligjit nr. 

9920, datë 19.05.2008 “ Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

-Nga DPT të merren masa që administrata tatimore e DTM bazuar në të dhënat e pasqyrave 

financiare, duhet të kryejë verifikimi e nevojshme në pasqyrat financiare të depozituara  

nga subjekti tatimpagues “B.P.A.” LTD me numër NIPT-i K...L në mënyrë që të përcaktojë 

diferencat e rrjedhura në zbatim të nenit 29 i ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “ Për tatimin 

mbi të ardhurat”, i ndryshuar dhe si rrjedhojë të ndiqet mundësia e arkëtimit të detyrimeve. 

-DPT nëpërmjet strukturave të saj si Drejtoria e Kontrollit Tatimor të kryej një kontroll të 

plotë mbi subjektin “S.E.L.”, Dega në Shqipëri me numër NIPT-i J...H, duke marrë të gjitha 

masat administrative dhe ligjore konform legjislacionit në fuqi për mbledhjen e borxhit 

tatimor, referuar nenit 88 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

-Nga DPT për subjektin “B. -2” me numër NIPT-i K..., nëpërmjet Drejtorisë Rajonale 

Tatimore Durrës, në zbatim të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në 

Republikën Shqipërisë”, i ndryshuar, të kërkojë kontroll tatimor duke bërë verifikimin dhe 

konfiskim jo më pak se 50% të qarkullimit ditor të realizuar me qëllim arkëtimin e 

detyrimit. 

Brenda vitit 2019 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se, Drejtoria e Rimbursimit të TVSH-së 

në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve ka raportuar në Ministrinë e Financave dhe 

Ekonomisë mbi detyrimet e prapambetura të krijuara rishtazi për rimbursimin e TVSH-së 

ne bazë vjetore, për datën 31.12.2018 gjendjen e stokut të rimbursimit në shumën 

20,741,781 mijë lekë. Po kjo drejtori me shkresën nr. 5676, datë 18.03.2019 ka dërguar në 

Drejtorinë e Analizës dhe Kontabiliteti gjendjen e stokut të rimbursimeve, për datën 

31.12.2018 shumën 16,839,662 mijë lekë. Në këto dy raportime ka mospërputhje për 

shumën 3,891,869 mijë lekë që janë në proces kontrolli për 171 kërkesa për rimbursim, të 

cilat konsiderohen të pamaturuara nga DRTVSH, për faktin se kontrolli tatimor nuk ka 

përfunduar dhe shuma për rimbursim nuk është miratuar. Këtu përfshihet dhe shuma 10,266 

mijë lekë i përket një tatimpaguesi për pagesën e kryer më datë 14.01.2019 për llogari të 

muajit dhjetor 2018, ku data e pagesës është pas datës të deklarimit të stokut, diferencë kjo 

e konstatuar dhe nga vetë DRTVSH. Diferenca në shumën 3,891,869 mijë lekë qëndron 

pezull më datë 31.12.2018 dhe nuk pasqyrohet si detyrim i lindur dhe i kontabilizuar “de 

facto” në kontabilitet në DPT.  

Konstatohet se grupin më të madh në stokun e kërkesave të pa rimbursuar më 31.12.2018 

e përbëjnë “Pagesat me këste”, për 23 kërkesa në shumën 13,227,907 mijë lekë, për të 

cilat faktikisht rimbursimi i kërkesës brenda afatit ligjor do të ishte një pakësim i 

konsiderueshëm i të ardhurave tatimore, arsye për të cilën organi tatimor ka skadencuar 

detyrimin, duke planifikuar pagesë me këste. Por pagesa me këste si veprim procedural, jo 
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vetëm për rastet ne proces por edhe rastet e përfunduara, nuk gjen mbështetje ligjore në 

legjislacionin fiskal dhe pavarësisht se në heshtje nga tatimpaguesi është pranuar pagesa 

me këste, organi tatimor nuk disponon një Akt Marrëveshje të nënshkruar nga palët për 

dakordësinë e pagesës me këste. Mungesa e bazës ligjore dhe akt marrëveshjes për pagese 

me këste, rrit rrezikun për pagesë kamatëvonesash për periudhën 30 ditë pas kryerjes së 

pagesës deri në kryerjen e rimbursimit të plotë, sipas ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për 

Procedurat Tatimore në RSH”, i ndryshuar, në nenin 76 pika 2 germa b, si dhe tejkalon 

afatet e rimbursimit (Në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën 2, faqe 105-224 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

2.1-Rekomandimi:  DPT të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për procedimin në 

afatin e përcaktuar ligjor të kërkesave elektronike për rimbursim, respektimin rigoroz të 

radhës dhe eliminimin e selektivitetit në pagesë e cila ka ndikime të rëndësishme në 

marrëdhëniet administratë-tatimpagues. Në të gjitha rastet të respektohen afatet ligjore të 

rimbursimit dhe deklarohen në sistemin e thesarit. Procesimi i rimbursimit të kryhet sipas 

rradhës FIFO, përveçse kur është përcaktuar ndryshe në akte ligjore. 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi evidentimin e detyrimeve në kontabilitet 

referuar pasqyrave financiare të konsoliduara në DPT viti 2018 dhe në sistemin informatik 

C@TS në DPT, rezulton se në fund të vitit 2018 nuk janë të pasqyruar në kontabilitet  

detyrimet e akcizës për 48 subjekte, në shumën 12.3 miliardë lekë, të cilat nuk rezultojnë 

as në kontabilitetin e DPD, por as në regjistrat e borxhit të shtetit më 31.12.2018, duke mos 

marrë në konsideratë rekomandimin e lënë nga KLSH-ja në auditimin e mëparshëm. 

Konstatohet se gjatë vitit 2019, bazuar në Udhëzimin e Ministrit të Financave dhe 

Ekonomisë nr. 9, datë 11.03.2019 “Mbi modalitetet e transferimit pranë Administratës 

Doganore të të dhënave për subjektet e akcizës të cilët rezultojnë me detyrime të 

papaguara” ka vazhduar me procesin e transferimit të detyrimeve të akcizës, të cilat janë 

përcjellë me shkresën nr. 9206, datë 07.05.2019 në DPD, pasi më parë janë inventarizuar 

praktikat dokumentare dhe i janë llogaritur dhe kamatat deri më këtë datë nga DRT që i 

kanë patur në përgjegjësi. Tashmë detyrimi i 48 subjekte arrin në shumën në 13.3 

miliardë lekë, nga 12.3 miliardë lekë që ishte para procesit të transferimit, pra me një 

rritje prej 1 miliard lekë, pra konstatimi i KLSH-së në auditimin e mëparshëm ka qenë i 

saktë dhe i mbështetur ligjërisht.  
Auditimi konstaton se edhe pas korrespondencave të vazhdueshme ndërmjet dy 

institucioneve, por dhe ndërhyrjes së Ministrisë së Financave dhe të Ekonomisë për 

përmbylljen e procesit të transferimit, DPD me shkresën nr. 20946/1, datë 19.08.2019 ka 

njoftuar për procesin e verifikimit të dosjeve dhe marrjen në evidencën e borxhit kur ai 

është në përputhje më kërkesat e udhëzimit, por Grupit të Auditimit nuk ju është paraqitur 

asnjë evidencë për regjistrimin e këtyre detyrimeve në kontabilitetin e DPD, veprime që 

bien ndesh me ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiareve”, i ndryshuar dhe Udhëzimin e MFE nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin 

e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, pika 2,10,34,35/b , dhe në Rregulloren e Brendshme 

të DPT, miratuar me Urdhërin nr. 19, datë 22.02.2017 të ish Titullarit të MFE, neni 30, neni 

31 (Në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën 5, faqe 326-345 dhe pikën 8, faqe 394-

444 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

3.1-Rekomandimi: Marrja e masave të menjëhershme nga DPT nëpërmjet këmbimeve të 

informacioneve me DPD dhe MFE me qëllim përfundimin e procesit të transferimit deri në 
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përfshirjen në kontabilitetin e DPD e detyrimeve të akcizës për 48 subjekte, në shumën 

13,274,569,647 lekë. 

Menjëherë 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi planifikimin dhe zbatimin e 3 kontratave të 

teknologjisë së informacionit dhe komunikimit me vlerë 2,324,983,631 lekë, janë 

konstatuar parregullsi dhe vendimmarrje jo në përputhje me rregullat dhe kriteret ligjore në 

drejtim të: identifikimit dhe propozimit të projekteve, planifikimit sipas fazave, inicimit të 

procedurave të prokurimit të pa mbështetura në fonde buxhetore, pagesave dhe 

parapagesave të bëra, marrjes në dorëzim, të trajtuara si më poshtë: 

 

4.a.1 Nga auditimi i kontratës nr. 6756, datë 27.11.2018 me vlerë 2,238,184,687 lekë 

“Përmirësimi i Modulit të Menaxhimit të Kontrollit të Faturimit” është konstatuar se 

për këtë projekt investimi me kod M100448 “Fiskalizimi-Kasat Fiskale”, ndryshuar 

emri me shkresën nr. 6347/2 datë 30.04.2018 të NPA në “Përmirësimi i Modulit të 

Menaxhimit të Kontrollit të Faturimit” me kod projekti të ri M100500, është çelur 

fondi para dorëzimit të Formulari i Propozimit të Projektit të Investimit (FPPI) F2. 

Ndërkohë që fondi është miratuar dhe çelur me ligjin nr. 109/2017 datë 30.11.2017 

“Për buxhetin e vitit 2018” për vlerën 270,000,000 lekë, FPPI F2 rezulton të jetë 

hartuar dhe dorëzuar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë në datë 06.03.2018, 

pra 3 muaj pas çeljes së fondit për këtë projekt. Gjithashtu është konstatuar se në 

formularin F2 FPPI propozuar nga Drejtori i TIK atashuar në DPT dhe miratuar nga NZ 

dhe NA, seksioni 07 “Kostot e Investimit” është parashikuar vetëm kosto për vitin e 

parë të investimit prej 259,280,000 lekë, në shkelje të udhëzimeve të përcaktuara për 

plotësimin e këtij formulari, duke qenë se në formular propozohet kosto totale e 

projektit të investimit dhe jo planifikimi buxhetor vjetor. Për më tepër në koston e 

propozuar të këtij projekti nuk përfshihet vlerësimi i kostos së mirëmbajtjes së investimit të 

propozuar. Nga dokumentacioni shtesë vënë në dispozicion nga DPT është konstatuar se 

me shkresën nr. 18698, datë 31.08.2018 të “Programit Buxhetor Afatmesëm 2019-2021” 

është dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë një formular i dytë 

propozimi për këtë projekt investimi FPPI me kosto këtë herë të llogaritur 

1,468,511,152 lekë, pra 8 muaj pas çeljes së fondit, e cila së bashku me koston e FPPI 

nr. 1 plotëson vlerën e kontratës së parashikuar dhe lidhur në datë 27.11.2018 me 

vlerë 2,238,184,687 lekë dhe afat 4 vjeçar, e përbërë nga dy komponent “Përmirësimi i 

Modulit të Menaxhimit të Kontrollit të Faturimit” dhe nga “Mirëmbajtje përmirësimit të 

MMKF”. Këto veprime nuk janë në përputhje me Udhëzimin nr. 23, datë 22.11.2016 

‘Për procedurat standarde të Planit Buxhetor Afatmesëm” ku citohet “kërkesat 

buxhetore të njësisë së përgjithshme përmbajnë listën e projekteve me Koston e plotë 

të projektit,vlerën e financuar deri në fund të vitit buxhetor paraardhës, vlerën e mbetur 

për tu financuar në vitet pasardhëse, burimet e financimit.” 

Nga auditimi është konstatuar se kjo kontratë është obliguar fillimisht në thesar vetëm për 

vlerën e paguar gjatë 2018 prej 170,025,887 lekë dhe jo për vlerën totale të kontratës. 

4.a.2 Nga auditimi është konstatuar se është miratuar dhe likuiduar parapagimi i 

parashikuar në kontratën në shkelje dhe mospërmbushje të kushteve të kontratës 

duke pranuar dhe certifikuar si të vlefshme dëshminë e garancisë të paraqitur nga 

kontraktori, e cila nuk e mbulon apo garanton këtë parapagesë. Në përmbajtje të saj 

garancia e parapagimit cilëson se “Kjo garanci është e vlefshme për 1 vit duke filluar nga 

data 06.12.2018 deri në 05.12.2019. Me mbarimin e këtij afati kjo garanci bëhet e 

pavlefshme dhe Garantuesit çlirohen nga çdo lloj detyrimi ndaj jush, në lidhje me këtë 



35 
 

garanci.” Në kushtet e veçanta të kontratës cilësohet se “9.2 Avanca (pagesa paraprake) 

do të paguhet brenda datës 20.12.2018 dhe vetëm pas paraqitjes nga bashkimi i 

operatorëve ekonomikë formulari i sigurimit të shumës së sipër përmendur në një shoqëri 

sigurimi në përputhje me legjislacionin në fuqi; dhe 9.3 Shuma e pagesës paraprake do të 

hiqet nga pagesa që do t’i jepet kontraktuesit në masën 10% të çdo fature tatimore të 

paraqitur për lëvrimin e shërbimeve/mallrave objekt kontrate.” Sa më sipër rezulton se në 

datë 05.12.2019, data e përfundimit të vlefshmërisë së garancisë së parapagimit, 

pavarësisht nga ecuria dhe zbatimi i kontratës, vlera e parapaguar e kontratës prej 

141,688,239 lekësh del e pambuluar me garanci dhe DPT nuk zotëron më një 

instrument mbrojtës për parapagesën e bërë. Neni 9.3 i kontratës përcakton mënyrën e 

shlyerjes së parapagimit “pra 10% e çdo fature të kontratës në vijimësi” ç’ka do të thotë se 

vetëm një Dëshmi Garancie me afat të njëjtë vlefshmërie me kontratën do të ishte e 

vlefshme dhe e pranueshme. 

4.a. 3Nga auditimi është konstatuar se parapagimi i bërë me vlerë 170,025,887 lekë 

nuk është kontabilizuar saktë. Konkretisht është regjistruar në llogarinë ekonomike 231 

“Investime Kapitale” dhe jo në llogarinë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” ku do të 

duhej të ishte regjistruar, sikurse përcaktohet në nomenklaturën e llogarive të planit 

kontabël publik. Për pasojë fondi në vitet e ardhshme për këtë parapagim nuk do të 

çelet më, pasi kjo paradhënie është mbyllur si pagesë investimi, dhe kushti 9.3 i 

“kushteve të veçanta të kontratës”, cituar më sipër, nuk do të jetë e mundur të 

zbatohet pasi faturat në vijimësi të projektit do të mund të lëshohen për vlerën e plotë 

të pagesës së mbetur pa pasur mundësi të bëhet sistemi i parashikuar në kontratë. 

Përveç kësaj me këtë keqkontabilizim investimet kapitale për vitin 2018 janë keq 

deklaruar dhe vlera e tyre në Tabelën Fiskale rezulton e rritur fiktivisht për 

170,025,887 lekë. 

 

4.b.1 Nga auditimi i kontratës  nr. 2931 datë 22.06.2018, me vlerë 10,720,000 lekë 

‘Azhornimi i Sistemit Financiar Alpha Platinium Buxhetor’ është konstatuar se propozuesi 

i projektit është Drejtori i Drejtorisë së Buxhetit dhe Financës, rrjedhimisht Nëpunësi 

Zbatues i Institucionit. Nëpunësi Zbatues është pjesë e Ekipit të Menaxhimit dhe luan rolin 

e Sekretarit të Grupit të Menaxhimit Strategjik të njësisë së qeverisjes qendrore dhe 

mbështet Nëpunësin Autorizues gjatë procesit të përgatitjes së kërkesave buxhetore 

nëpërmjet detyrave funksionale të shumta të mirëpërcaktuara në Udhëzimin Standard nr. 7 

datë 28.02.2018 “Për Procedurat Standarde të Përgatitjes së Programit Buxhetor 

Afatmesëm”. Sa më sipër konstatohet se për këtë projekt propozim NZ ka analizuar 

dhe miratuar kostot  e investimit në fjalë të përllogaritura dhe përcaktuara nga po 

vetë ajo në statusin e propozuesit të projekt investimit.  

4.b.2 Nga auditimi është konstatuar gjithashtu se edhe marrja në dorëzim e këtij 

aktivi është kryer në shkelje të dispozitave nënligjore, Udhëzimi nr. 30 datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, pasi 

NZ në cilësinë e ndjekësit të kontratës ka hartuar Raportin Përmbledhës për 

korrektësinë dhe cilësinë e zbatimit të kontratës,  i cili deklaron se shërbimet për 

realizimin e kontratës janë kryer në përputhje me termat e referencës dhe 

parashikimet e kontratës dhe konkretisht: ‘1. Është realizuar azhornimi i sistemit të 

administrimit financiar; 2. Janë konfiguruar sipas specifikimeve teknike Modulet e 

Sistemit; 3. Janë zhvilluar trajnime sipas moduleve dhe programit të trajnimit; 4. Është 

realizuar testimi i funksionimit të sistemit dhe ka rezultuar me sukses dhe konform 

specifikimeve teknike’ dhe po në datë 12.07.2018 me shkresën nr. 14143/2  ka lëshuar 

vërtetim për realizim kontrate, dokumentacion ky justifikues i bashkëngjitur urdhër 
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pagesave  të kontratës.  

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

ndryshuar, pika 42 përcakton qartësisht se “Titullari i njësisë miraton urdhërin për ngritjen 

e komisionit për marrjen në dorëzim të aktiveve të furnizuara për sasinë, cilësinë, llojin, 

plotësinë e tyre dhe të dokumentacionit shoqërues” , pika 43 “Komisioni përbëhet nga 

specialistë të fushës sipas llojit të aktiveve dhe, në rast nevoje, edhe nga ekspertë të 

jashtëm. Në komision bëjnë pjesë jo më pak se tre veta, duke përfshirë edhe punonjësin me 

përgjegjësi materiale”. NZ në shkelje të dispozitave ligjore të sipër cituara pa qenë 

specialist i fushës sipas llojit të aktivit, në rastin konkret IT, ka hartuar Raportin 

Përmbledhës në të cilin shprehet me gjuhë teknike për përmbushjen e kushteve duke 

certifikuar korrektësinë dhe cilësinë në zbatimit të kontratës, pra vendimmarrja e 

mësipërme është bërë në kushtet e konfliktit  midis funksioneve. 

Sa më sipër konstatohet se nuk është ngritur komision për marrjen në dorëzim të aktivit 

sikurse parashikon ligji dhe aktivi është marrë në dorëzim nga Nëpunësi Zbatues i cili 

gjendet në konflikt me detyrimet e veta, rolin dhe vendimmarrjen në lidhje me njohjen e 

aktivit parashikuar në pikën 52 dhe 54 të udhëzimit të cilat përcaktojnë: “Veprimet që 

kryejnë strukturat e Nëpunësit Zbatues: 52. Strukturat e Nëpunësit Zbatues para marrjes në 

dorëzim të dokumenteve nga personat me përgjegjësi materiale, kryejnë kontrollin paraprak 

të tyre. Ky kontroll përfshin kontrollin e rregullshmërisë së jashtme, kontrollin nga 

pikëpamja e  zbatimit të ligjshmërisë dhe kontrollin e saktësisë së veprimeve aritmetike. 54. 

Për hyrjet që bëhen nga blerjet me fondet buxhetore, strukturat përgjegjëse për financat 

duhet të kontrollojnë në se fletëhyrja origjinale ka të bashkëlidhur dokumentacionin 

justifikues përkatës që vërteton marrjen në dorëzim të aktiveve sipas kushteve të kontratës 

si procesverbali i firmosur nga komisioni, fatura e furnitorit, situacione të shpenzimeve për 

investimet, procesverbal i marrjes në dorëzim të mallit, certifikatë origjinale dhe cilësie, 

fletë analize laboratorike, garanci malli etj.”  

4.c. Nga auditimi i kontratës nr. 4528, datë 11.09.2018, me vlerë 76,078,944 lekë dhe 

afat 2 vjeçar “Mirëmbajtje e Infrastrukturës Hostuese E-Taxation” është konstatuar 

se është iniciuar procedura e prokurimit nga AKSHI në datë 12.07.2018 me fond limit 

79,248,960 lekë pa dijeninë e institucionit përfitues, DPT dhe për pasojë pa fonde të 

planifikuara në buxhet në shkelje të ligjit nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e 

sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, neni 40, “E drejta për të 

kryer shpenzime” citon “Çdo njësi e qeverisjes së përgjithshme është e detyruar që, përpara 

fillimit të një procedure prokurimi, një apo shumëvjeçare, të marrë një konfirmim nga 

Ministria e Financave që fondet, të cilat synohen të prokurohen, janë brenda limitit të 

miratuar për angazhime”. Nga auditimi është kontaktuar gjithashtu se kjo kontratë nuk 

është obliguar në thesar për vlerën e plotë të saj, sepse detyrimi i vitit 2018 ndaj këtij 

kontraktori është 11,623,172 lekë dhe jo 8,453,216 lekë sa e ka obliguar Drejtoria e 

Buxhetit dhe Financës, pasi shërbimi i marrë dhe shpenzimi për faturën e fundit i përket 

muajit dhjetor 2018, dhe në nenin 8 të kontratës përcaktohet se “pagesa do të bëhet në bazë 

të çdo fature tatimore me këste mujore”. Si pasojë e vonesave në miratim dy prej faturave 

mujore të kësaj kontrate janë paguar jashtë afatit të parashikuar ligjor pre 30 ditësh, dhe një 

prej këtyre faturave ajo e muajit dhjetor është paguar në muajin shkurt të vitit pasardhës, 

me buxhetin e vitit pasardhës, duke rakorduar në këtë mënyre edhe me mos obligimin e saj 

në thesar qysh në fillim të kontratës (Në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në pikën 4, faqe 

295-325 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

4.1-Rekomandimi: Strukturat Drejtuese të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, 

Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve 
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të marrin të gjitha masat e nevojshme për nxjerrjen e përgjegjësisë, dhe marrjen e masave 

ndaj personave përgjegjës, me qëllim eliminimin dhe parandalimin e problematikave të 

shumta të projekteve të Teknolologjisë së Informacionit që nga planifikimi, identifikimi 

dhe propozimi i projekteve, vlerësimi, miratimi, detajimi, rishpërndarja e fondeve, inicimi i 

procedurave të prokurimit të pa mbështetura në fonde buxhetore, lidhja e kontratave në 

zbatim të parashikimeve të Kodit Civil RSH dhe zbatimi i kontratave në përputhje me të 

gjitha parashikimet ligjore. 

Menjëherë 

 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave të prokurimit është konstatuar 

mos përdorim me efektivitet, eficencë dhe ekonomicitet të fondeve në vlerën 1.148.472 

lekë në procedurën e prokurimit “Rikonstruksioni i DRT Tiranë, Shërbimi 

Tatimpagues”. Në procedurën e prokurimit me objekt“Rikonstruksioni i DRT Tiranë, 

Shërbimi Tatimpagues”, me fond limit 13,079.484 lekë, zhvilluar në vitin 2018, fitues BOE 

“A.” shpk & “K.” shpk, me vlerë 11.890.570 lekë, u konstatua se: KVO ka skualifikuar me 

të drejtë BOE “E. K. & “O.B.K.” shpk, me vlerë 10,742,098, me vlerë më të ulët pasi nuk 

ka plotësuar kriteret e kërkuara në DST, por ka kualifikuar dhe shpallur padrejtësisht fitues 

BOE “A.” shpk & “K.” shpk, pasi ky BOE nuk ka plotësuar kriteret e kërkuara sipas DST, 

konkretisht si më poshtë: Ne DST, është kërkuar qe operatori ekonomik duhet te ketë të 

punësuar pranë saj një inxhinier TIK. Referuar preventivit të ndarjes së punimeve shoqëria 

“K.” shpk ka marrë përsipër të kryejë punime të rrjetit kompjuterik (pika 10 e preventivit). 

Për plotësimin e këtij kriteri kjo shoqëri nuk ka paraqitur asnjë inxhinier TIK, çka bie në 

kundërshtim me kriteret e DST. Si pasojë, tenderi duhej anuluar dhe duhej zhvilluar 

procedurë e re, çka nuk ka ndodhur, duke shkaktuar mos përdorim me efektivitet, efiçencë 

dhe ekonomicitet të fondeve në vlerën 1,148,472 lekë, të llogaritur si diferencë nga oferta e 

shpallur padrejtësisht fituese të BOE “A.” shpk & “K.” shpk minus (-) ofertën e 

skualifikuar të BOE “ED K. & “O.B.K.” shpk, me vlerë 10.742.098 lekë, me vlerë më të 

ulët, (11.890.570 – 10.742.098) = 1.148.472 lekë (Në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në 

pikën 4, faqe 295-325 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

5.1-Rekomandimi: Strukturat përkatëse në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve të 

marrin masa të menjëhershme për eliminimin e praktikave të kualifikimit dhe shpalljes 

fitues të operatorëve ekonomik në kushtet e mos plotësimit të kritereve të miratuara në 

DST, procedura të cilat deri më tani kanë sjellë pasoja me efekte negative. 

Menjëherë 

 

 

 

E. MASA ADMINISTRATIVE 

 
Nga auditimi i regjistrimit të faturave në SIFQ u konstatuan fatura të regjistruara përtej 

afatit 30 ditor, konkretisht: 

 -Për 30 raste urdhër shpenzimesh, në shumën 47,278,292 lekë për subjektin 

“Shtypshkronja e “Letrave me Vlerë” dhe për 48 raste urdhër shpenzimesh për pagesa të 

ndryshme, në vlerën 34,691,416 lekë nga Drejtoria e Buxhetit dhe Financës në DPT janë 

kryer likuidimet në tejkalim të afatit kohor 30 ditorë nga data e faturës origjinale të 

operatorit ekonomik, në kundërshtim me nenin 52 “Kryerja e shpenzimeve” të ligjit nr. 

9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i 
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ndryshuar dhe me nenin 7 “Afati për autoritetet publike” të ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e 

vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”. 

-Për 5 (pesë) projekte investimesh kapitale, në vlerë totale 268,918 mijë lekë nuk është 

respektuar afati 5 ditorë i regjistrimit të kontratave në SIFQ pas nënshkrimit nga autoriteti 

kontraktor me operatorin fitues, në kundërshtim me nenet 52 “Kryerja e shpenzimeve” dhe 

54 “Kryerja e pagesave” të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

-Për dy kontrata janë marrë angazhime buxhetore të pambështetura me fonde në shumën 

2,401 milion lekë, në kundërshtim me nenet 40 “E drejta për të kryer shpenzime” dhe 51 

“Menaxhimi i angazhimeve” të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

 

Për këtë, KLSH i rekomandon Nëpunësit të Parë Autorizues marrjen e masave në 

administrative ndaj NA dhe NZ, në përputhje me kërkesat e nenit 51 “Menaxhimi i 

Angazhimeve” dhe nenit 71 “Kundërvajtjet administrative” të ligjit nr. 9936, datë 

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

ndryshuar, duke analizuar rast pas rasti gjetjet e mësipërme (Më hollësisht trajtuar në Pikën 

3, në faqet 224-295 dhe pikën 4, faqe 295-325 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

 

F. MASA DISIPLINORE 
 

Mbështetur në nenin 59, pika 4, germa “b”, të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për 

nëpunësin civil” dhe pikës 11, Kreu II, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 115, datë 

05.03.2014 “Për përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, 

përbërjen e vendimmarrjen në komisionin disiplinor në shërbimin civil”, i rekomandojmë 

Drejtorit të Përgjithshëm të DPT-së të analizojë mangësitë dhe shkeljet e trajtuara në 

Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe në raport me shkeljet e klasifikuara të rënda nga 

KLSH, duke filluar nga stafi drejtues e më tej, të nisë procedurat për dhënien e masave 

disiplinore: 

Nga “Mbajtja deri në 1/3 e pagës së plotë për një periudhë deri në gjashtë muaj”, 

“Pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë rritjen në shkallën e pagës për një 

periudhë deri në dy vjet”, deri në largim nga shërbimi civil.  

 

 

 

G. SHËNIMI I KRYETARIT. 
 

Nisur nga fakti që KLSH, e ka lënë në kompetencë të Titullarit të institucionit dhënien e 

masave disiplinore, në auditimin e zbatimit të rekomandimeve (mbas 20 ditësh, apo 6 

muajsh) një Grup i KLSH-së i përbërë nga Drejtori i Departamentit të Buxhetit të Shtetit, 

Drejtori i Drejtorisë së Sigurimit të Cilësisë dhe Përgjegjësi i Grupit të këtij Auditimi, do të 

auditojë zbatimin rigoroz, transparent dhe jo selektiv të këtij procesi, për nëpunësit dhe ish 

nëpunësit (ish drejtuesit) deri në nivelet e larta drejtuese, si dhe njoftimin në DAP sipas 

pikës H të këtij vendimi. 
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H. NJOFTIMI I DEPARTAMENTIT TË ADMINISTRATËS 

PUBLIKE DHE KOMISIONERIT TË MBIKËQYRJES TË 

SHËRBIMIT CIVIL. 
 

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

Përgjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, pasi të zbatojë 

procedurat e nevojshme ligjore dhe nënligjore për fillimin e ecurisë disiplinore dhe pas 

përfundimeve të afateve ankimore, të ndërmarrë veprimet si më poshtë: 
 

a. Të njoftojë Departamentin e Administratës Publike, për regjistrimin e masës disiplinore 

në Regjistrin Qendror të Personelit, në zbatim të neneve 7 dhe 17, të ligjit nr. 152/2013 

”Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar. 

b. Të njoftojë Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, për mbikëqyrjen e 

ligjshmërisë në administrimin e shërbimit civil, në zbatim të nenit 11, të ligjit nr. 152/2013 

“Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar. 

 

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë 

vendim ngarkohet Departamenti i Auditimit të Buxhetit të Shtetit. 
 

          

Bujar LESKAJ 

 

 

K R Y E T A R  


