
 

1 
 

RAPORT PËRFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN  E ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE TË 

LËNA NË AUDITIMET E MËPARSHME NË 8 SUBJEKTE”. 
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Auditimi u krye në zbatim të nenin 15 shkronja (j) dhe pika 2 e nenit 30 të ligjit nr. 154/2014, 

datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të Lartë të Shtetit”, 

Udhëzimit të Kryetarit të KLSH-së nr. 1, datë 04.11.2016, “Mbi procedurat për ndjekjen dhe 

dokumentimin e punës në auditimin e verifikimit të zbatimit të rekomandimeve të Kontrollit të 

Lartë të Shtetit”. 

 

Auditimi është kryer në bazë të Programeve të Auditimit të miratuar nga Kryetari i Kontrollit 

të Lartë të Shtetit si më poshtë: 

 

1. Në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, auditimi është kryer  në bazë të Programit të 

Auditimit nr. 239/1, datë 5.06.2019. 

 

2. Në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, 
auditimi është kryer  në bazë të Programit të Auditimit nr. 239/1, datë 5.06.2019. 

 

3. Në Drejtorinë e Përgjithshme të  Harmonizimit të Menaxhimit Financiar Publik, auditimi 

është kryer  në bazë të Programit të Auditimit nr. 391/1, datë 5.06.2019 

 

2. Në Institutin e Sigurimeve Shoqërore, auditimi është kryer  në bazë të Programit të 

Auditimit nr. 1445/1, datë 8.01.2019.  

 

3. Në Fondin e Sigurimit të Detyrueshën të Kujdesit Shëndetësor, auditimi është kryer  në 

bazë të Programit të Auditimit nr. 1441/1, datë 14.01.2019.  

 

6. Në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, auditimi është kryer  në bazë të Programit të 

Auditimit nr. 241/1, datë 5.06.2019 

 

7.  Në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave,  auditimi është kryer  në bazë të Programit 

të Auditimit nr. 242/1, datë 6.06.2019. 

 

8. Në Degën Doganore Elbasan, auditimi është kryer  në bazë të Programit të Auditimit nr. 

1447/1, datë 14.01.2019. 
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PËRMBLEDHJE.  

 

Në zbatim të nenin 15 shkronja (j) dhe pika 2 e nenit 30 të ligjit nr. 154/2014, datë 

27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të Lartë të Shtetit”, Udhëzimit të 

Kryetarit të KLSH-së nr. 1, dt. 04.11.2016 “Mbi procedurat për ndjekjen dhe dokumentimin e 

punës në auditimin e verifikimit të zbatimit të rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”, u krye auditimi mbi hartimin e plan veprimit dhe raportimit në KLSH mbi zbatimin 

e rekomandimeve të lëna për përmirësimin e legjislacionit, marrjen e masave organizative, të 

masave disiplinore dhe të zhdëmtimit, të rekomanduara në përfundimet e auditimit nga 

KLSH për misionin e mëparshëm të realizuar në këto subjekte, ku rezultoi se: 

 

Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin 

dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, nga 8 subjekte të audituara për zbatimin e 

rekomandimeve, 5 prej tyre kanë kthyer përgjigje në KLSH, brenda 20 ditëve nga marrja e 

shkresës dhe 3 subjekte nuk kanë kthyer përgjigje në afat në KLSH. 

Në këto shkresa është përcjellë Plan veprimi për zbatimin e rekomandimeve të KLSH-së ku 

janë pasqyruar rekomandimet e lëna, strukturat përgjegjëse për zbatimin e rekomandimeve 

dhe afatet e përcaktuara për zbatimin e rekomandimeve. 

 

Në zbatim të pikës 2, nenit 30, të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, nga 8 subjekte të audituara për zbatimin e 

rekomandimeve, 5 subjekte kanë paraqitur informacion në KLSH, brenda 6 muajve nga 

përcjellja e rekomandimeve të KLSH,  ndërsa 3 subjekte nuk kanë paraqitur në afat 

informacionin në KLSH. 

 

Nga ana e KLSH me shkresat përcjellëse janë lënë (220) rekomandime gjithsej, nga të cilat 

janë rekomanduar 7 masa për përmirësime ligjore, janë rekomanduar 135 masa organizative, 

17 masa zhdëmtim dëmi, me vlerën 304,406 mijë lekë, 32 masa për eliminimin e efekteve 

negative, 27 masa disiplinore si dhe janë rekomanduar 2 masa administrative.  

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve paraqitet si më poshtë: 

Në 8 subjekte të audituar, janë rekomanduar gjithsej (220) masa, nga të cilat janë pranuar 

(174) masa dhe nuk janë pranuar 46  masa. Konstatuam se nga 174 masat e rekomanduara 

dhe të pranuara janë zbatuar plotësisht  50 prej tyre, ose 28.7%, pjesërisht 15 masa, ose 8.7%, 

dhe konsiderohen në proces zbatimi 59 masa, ose 33.9%, dhe pa zbatuar 50 masa, të cilat 

përfaqësojnë 28.7%.  

Analiza sipas llojit të rekomandimeve të dhëna paraqitet: 

A. Masa për përmirësime ligjore janë rekomanduar 7 nga të cilat janë pranuar 3 masa. 

Rezulton se nga masat e pranuara janë në proces zbatimi 3 rekomandime. 

B. Masa organizative janë rekomanduar  135, nga të cilat janë pranuar 108 masa, ose 

80% e tyre, të pa pranuara 27 masa. Nga masat e pranuara, janë zbatuar 33 rekomandime, 

zbatuar pjesërisht 15 rekomandime, kanë nisur procedurat për zbatim 40 rekomandimeve dhe 

nuk janë zbatuar 20 rekomandime. 

C. Masa zhdëmtimi janë rekomanduar 17, për vlerën 304,406 mijë lekë, nga të cilat janë 

pranuar 14 masa në vlerën 274,868 mijë lekë dhe nuk janë pranuar 3 masa. Nga masat e 

pranuara,  janë zbatuar 5 rekomandime në shumën 28,204 mijë lekë, në proces zbatimi 3 
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rekomandime për vlerën 29,679 mijë lekë dhe nuk janë zbatuar 6 rekomandime, për vlerën 

216,985 mijë lekë. 

D. Masa për eliminimin e efekteve negative në fondet publike, janë rekomanduar 32 

masa, nga të cilat janë pranuar 27 masa. Nga masat e pranuara, janë zbatuar 10 masa, janë në 

proces 13 rekomandime e nuk janë zbatuar 4 rekomandime. 

E. Masa administrative janë rekomanduar 2 masa, të cilat nuk janë pranuar.  

F. Masa disiplinore janë rekomanduar 27, janë pranuar 22 masa, nuk janë  pranuar 5 

masa disiplinore.  Nga masat disiplinore të rekomanduara janë zbatuar plotësisht 2 masë, dhe 

nuk janë zbatuar 20 prej tyre. 

 

 

Hyrja  

Përshkrimi i çështjes që auditohet: zbatimi i rekomandimeve të lëna sipas Raporteve 

Përfundimtare të Auditimit të KLSH, dërguar me shkresat nr. 535/12, datë 03.10.2018, me 

shkresën nr. 706/8, datë 03.10.2018, me shkresën nr. 301/8, datë 7.08.2018, me shkresën nr. 

1345/7, datë 30.06.2018, me shkresën nr. 1346/15, datë 12.07.2018, me shkresën nr.280/12, 

datë 21.11.2018, me shkresën nr. 281/11, datë5.10.2018 dhe me shkresën nr. 1229/11, 

datë30.04.2017, sipas drejtimeve të programit të auditimit, të miratuara nga Kryetari i 

Kontrollit të Lartë të Shtetit. 

Në përputhje me kriteret dhe kërkesat e përcaktuara nga: 

-Ligji nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë 

të Shtetit” dhe udhëzimi i Kryetarit të KLSH nr. 1, datë 04.11.2016 “Mbi procedurat për 

ndjekjen dhe dokumentimin e punës në auditimin e verifikimit të zbatimit të rekomandimeve 

të Kontrollit të Lartë të Shtetit”. 

 

Çështjet e audituara: 

I. Hartimi i programit (Planit të veprimit),si dhe respektimi i afatit ligjor prej 20 ditësh nga 

data e marrjes së kërkesës për informimin e KLSH për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga 

auditimi i mëparshëm (germa “j”e nenit 15 të Ligjit nr. 154/2014,datë 27.11.2014.  

II. Respektimi i afatit ligjor prej 6 muajsh nga data e marrjes së njoftimit të raportit të 

auditimit për raportimin në KLSH, të ecurisë së zbatimit të rekomandimeve të lëna nga 

auditimi i mëparshëm (pika 2 e nenit 30 të Ligjit nr. 154/2014,datë 27.11.2014. 

 

III. Realizimi i rekomandimeve për masat me karakter organizativ, sipas cilësimeve në planin 

e veprimeve të hartuar nga subjekti i audituar, duke pasqyruar punën e bërë të analizuar për 

rekomandimet e realizuara plotësisht, pjesërisht, në proces realizimi dhe sa nga 

rekomandimet nuk janë pranuar. 

IV. Realizimi i rekomandimeve për shpërblimin e dëmit ekonomik, nga nxjerrja e akteve 

administrative, regjistrimi në kontabilitet, deri në arkëtimin e shumës, duke pasqyruar punën 

e bërë të analizuar për rekomandimet e realizuara plotësisht, pjesërisht, në proces realizimi 

dhe sa nga rekomandimet nuk janë pranuar sipas kërkesave të pikës 2.2 të Udhëzimit nr. 1, 

datë 04.11.2016. 

V. Realizimi i rekomandimeve për masat disiplinore dhe administrative,nga nisja e 

procedurave për dhënien e masave, komunikimi zyrtar personave përkatës dhe vendosje në 

dosjen personale, duke pasqyruar punën e bërë të analizuar për rekomandimet e realizuara 

plotësisht, pjesërisht, në proces realizimi dhe sa nga rekomandimet nuk janë pranuar sipas 

kërkesave të pikës 2.2 të Udhëzimit nr. 1, datë 04.11.2016. 

 

 



 

5 
 

RAPORT PËRFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN  E ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE TË 

LËNA NË AUDITIMET E MËPARSHME NË 8 SUBJEKTE”. 

 
 

 

Objektivat e auditimit:  

- Vlerësimi i shkallës së zbatimit të masave të rekomanduara nga subjekti. 

- Evidentimi i rëndësisë që i është kushtuar nga subjekti peshës së masave të rekomanduara 

dhe impaktit që ato japin në përmirësimin e punës në të ardhmen. 

- Evidentimi i rasteve kur nuk janë zbatuar masat e rekomanduara, analizimi i shkaqeve 

përmes evidencës së mbledhur dhe ballafaqimit me Drejtuesit e Institucioneve. 

- Krahasimi i masave të raportuara me urdhrat përkatës dhe evidencën kontabël. 

- Administrimi i të dhënave statistikore dhe analiza e tyre. 

- Evidentimi i konkluzioneve për çdo subjekt dhe në tërësi për të krijuar një bazë reale mbi 

vendimin për të rikërkuar nga subjektet, marrjen e masave për zbatimin e rekomandimeve të 

pa zbatuara ose që janë në proces. 

 

 

REZULTATET E AUDITIMIT 

 

Më hollësisht, sipas subjekteve në të cilat janë rekomanduar masat përkatëse, auditimi i 

ndjekjes së rekomandimeve paraqitet: 

 

 

I. MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË. 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit ushtroi auditim në “Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë”, për 

zbatimin e Buxhetit të Shtetit për vitin 2018”, duke i kushtuar vëmendjen e posaçme 

çështjeve që lidhen me zbatimin e rekomandimeve, dërguar nga KLSH me shkresën nr. 

535/12, datë 03.10.2018. 

-Në moszbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, në vijim të shkresës nr. 

535/12prot., datë 03.10.2018, Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka kthyer përgjigje në 

KLSH me shkresën nr. 8629/33, datë 23.10.2018, por konstatohet se kjo shkresë është 

protokolluar në KLSH me nr. 706/9pro., datë 28.12.2018, pra me mbi dy muaj vonesë nga 

marrja e saj. Me këtë shkresë KLSH vihet në dijeni mbi marrjen e masave për zbatimin e 

rekomandimeve, si dhe dërgohet plani i veprimeve, duke përcaktuar pranimin e 

rekomandimeve të KLSH-së.  

-Në zbatim të pikës 2, të nenit 30, të Ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin 

dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë  të Shtetit”, Ministria e Financave dhe Ekonomisë me 

shkresën nr. 8393, datë 07.05.2019, me subjekt “Raportim mbi ecurinë e zbatimit të 

rekomandimeve të dhëna në disa prej auditimeve të ushtruara gjatë vitit 2018, në Ministrinë e 

Financave dhe Ekonomisë”, ku raportohet në lidhje me ecurinë e punës së bërë nga ana e 

MFE për zbatimin e rekomandimeve të pa pranuara, të pranuara plotësisht apo pjesërisht.  

 

Nga auditimi i dokumentacionit në dispozicion, rezulton se, nga 29 rekomandime të lëna nga 

KLSH në auditimin e mëparshëm, ku Masa Organizative, janë lënë 17 rekomandime nga të 

cilat: janë pranuar 4 rekomandime, janë pranuar pjesërisht 4 rekomandime, nuk janë 

pranuar 7 rekomandime dhe nuk janë shprehur për 2 rekomandime. 

Masa për eliminimin e efekteve negative në administrimin e fondeve publike, përfshi 

shpenzime të realizuara në kushte të paligjshmërisë procedurale  nga 10 rekomandime të 

lëna: janë pranuar pjesërisht 6 rekomandime, nuk janë pranuar 4 rekomandime . 
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Masa Administrative, është lënë 1 rekomandim i cili nuk është pranuar. 

Masa Disiplinore, është lënë 1 rekomandim i cili nuk është pranuar. 

 

Në mënyrë më të detajuar gjendja paraqitet si më poshtë: 

 

A. MASA ORGANIZATIVE. 

 

Gjetje 1: KLSH ka konstatuar tejkalim të kufijve të huamarrjes vjetore të vendosura 

me ligjin nr. 130/2016 “Për buxhetin e vitit 2017” e shkaktuar nga projektet me 

financim të huaj në shumën 9,630 milion lekë. Nga auditimi në lidhje me respektimin e 

kufijve të huamarrjes rezulton se për huamarrjen e jashtme për financimin e deficitit nuk janë 

respektuar kufijtë e planit të vendosura me Aktin Normativ Nr.3. Në këtë mënyrë, huamarrja 

afatgjatë e marrë për projekte paraqitet në tejkalim të kufijve të vendosur për rritjen vjetore, 

sipas së cilës janë planifikuar me Aktin Normativ Nr.3 shuma prej 17,570 milion lekë, 

ndërkohë që realizimi paraqitet në shumën 23,407 milion lekë sipas raportimeve të thesarit në 

tabelën e treguesve fiskalë të buxhetit të konsoliduar dhe 27,200 milion lekë sipas 

raportimeve në Raportin e Borxhit Faktik. Masa e tejkalimit në zërin hua e marrë për 

financimin e projekteve, që përbën disbursimin bruto për projektet me financim të huaj 

paraqitet në shumën 9,630 milion lekë. Të gjithë zërat e tjerë mbi të cilët janë vendosur 

kufi për rritjen vjetore nëpërmjet financimit të deficitit, financimi i brendshëm, ripagesat për 

projekte me financim të huaj dhe mbështetja buxhetore, rezultojnë se janë respektuar duke u 

paraqitur me nën realizim dhe që kanë ndikuar edhe në uljen e efektit total të tejkalimit të 

kufijve të huamarrjes totale vjetore. Këto tejkalime paraqiten në kundërshtim me Nenin 9 

“Kufizimet e borxhit shtetëror dhe të garancive shtetërore të huas”, i ligjit nr. 9665, datë 

18.12.2006, “Për huamarrjen shtetërore, borxhin shtetëror dhe garancitë shtetërore të huas 

në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar ku është përcaktuar që “Kufizimet për shumën e 

borxhit shtetëror dhe për shumën e garancive shtetërore të huave përcaktohen në ligjin vjetor 

të buxhetit, i ndryshuar, Nenin 58 i ligjit nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e 

sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligji vjetor i buxhetit nr 

130/2016 “Për buxhetin e vitit 2017”, i ndryshuar. 

Planifikimi jo i kujdesshëm në hartimin e nevojave për financim të huaj për projekte specifike 

rezulton të jetë jo i kujdesshëm në të njëjtën shkallë me disbursimet e tyre, duke krijuar 

problematika edhe në drejtim të menaxhimit të treguesve kryesorë fiskalë. 

 

Rekomandimi 1: Nga ana e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë të merren masa që në 

momentin e hartimit të planit të disbursimeve të projekteve me financim të huaj të përfshihen 

në proces njësitë e zbatimit të projekteve specifike në mënyrë që në realizimin faktik, shumat 

e raportuara të jenë në përputhje me ecurinë aktuale të këtyre projekteve dhe marrëveshjeve 

përkatëse të nënhuasë, referuar edhe planeve të disbursimit. Të forcohet kontrolli në lidhje 

me raportimin e njësive me financim të huaj duke rishikuar kuadrin ligjor në fuqi. Afati: 

Menjëherë dhe në vijimësi 

Përgjigja e subjektit MFE: Ky rekomandim është pranuar. 

Gjendja: E pa realizuar plotësisht. 

 

Gjetje 2: KLSH ka konstatuar nënvlerësim të deficitit si pasojë e tejkalimit të kufijve të 

huamarrjes së jashtme me efekt në tejkalimin e shpenzimeve kapitale me financimin të 

huaj në shumën 3,793 milion lekë. Nga auditimi konstatohet se sipas raportimeve në 

Raportin e Borxhit Faktik për vitin 2017 rezulton se realizimi i treguesve të huamarrjes së 

huaj për vitin 2017 në terma bruto për kredinë për financim projektesh rreth 27,200 milion 
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lekë, ndërkohë që plani për këtë zë të huamarrjes sipas tabelës së treguesve fiskalë të 

konsoliduar, shoqëruese të Aktit Normativ nr.3 paraqitet në shumën 17,570 milion lekë. 

Huaja e marrë për financimin e projekteve të huaja, sipas raportimit faktik në treguesit fiskal 

të konsoliduar paraqitet në shumën 23,407 milion lekë. Duke mos paraqitur vlerë reale të 

huas së marrë për projekte të huaja për vitin 2017 në treguesit fiskalë të konsoliduar në zërin 

e huas së marrë për financimin e projekteve, rrjedhimisht janë nënvlerësuar financimi i 

deficitit në shumën 3,793 milion lekë dhe në të njëjtën kohë deficiti i raportuar është 

nënvlerësuar me 3,793 milion lekë. Në këtë mënyrë të dhënat e paraqitur në treguesit fiskalë 

janë të pasaktë, sipas raportimeve nga strukturat e thesarit,bazuar edhe në diferencat në akt-

rakordimin ndërmjet strukturave të borxhit dhe të thesarit. Në kërkesën për arsyetimin e 

këtyre mosraportimeve me efekt në treguesit fiskalë nga ana e strukturave përkatëse të 

thesarit është sqaruar se këto diferenca ekzistojnë si pasojë e raportimit nga PIU-t përkatës në 

Drejtorinë Operacionale të Thesarit në Janar 2018. Kjo argumenton faktin që disbursimet e 

konstatuara nga KLSH për vitin 2017, nuk janë raportuar në periudhën e duhur, duke u 

raportuar për llogari të vitit ushtrimor 2018, megjithëse konfirmimet përkatëse nga kreditorët 

dhe disbursimi përkatës është kryer në vitin 2017. Në udhëzimin e  Ministrisë së Financave 

dhe Ekonomisë nr. 23, datë 22.12.2017  “Për procedurat e mbylljes së llogarive vjetore të 

buxhetit për vitin 2017", pika 23, përcakton që “Procesi i regjistrimit në SIFQ dhe 

rakordimit me kreditorët për financimet e huaja midis strukturave përgjegjëse të thesarit, 

borxhit dhe njësive të qeverisjes së përgjithshme duhet të përfundojë brenda datës 

15.02.2018.” Megjithëse procesi i rakordimit dhe regjistrimit në SIFQ përfundon në 

15.02.2018, konstatohet se shuma prej 3,793 milion lekë nuk është raportuar në periudhën e 

duhur. Mos përfshirja e të dhënave të plota në tabelën e treguesve fiskal për vitin 2017, 

nëpërmjet raportimit të huas së disbursuar në vitin 2017 në për llogari të periudhës ushtrimore 

2018, ka shkaktuar raportimin e treguesve jo të plotë dhe të saktë për vitin 2017. 

 

Rekomandimi 2: Nga ana e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë të korrigjohen shumat e 

raportuara në zërin e shpenzimeve kapitale me financim të huaj apo huamarrjes neto si pasojë 

e raportimit jo në periudhën e duhur të projekteve me financim të huaj në formën e huas dhe 

në të njëjtën kohë dhe në seksionin e financimit të deficitit nëpërmjet disbursimeve për huan 

e marrë për projekte të huaja. Të dhënat në lidhje me raportimet e huas së huaj të disbursuar 

apo ripagesat e mundshme të jenë të reflektuara në bazë të konfirmimeve të kreditorëve 

përkatëse, edhe në rastet e mos marrjes së masave të nevojshme për mos raportimin në kohë 

të projekteve me financim të huaj nga njësitë përkatëse. Marrja e masave ndaj personave 

përgjegjës për vonesat në çdo rast të përfshijë masa administrative dhe jo tërheqje vëmendje 

ndaj personave përkatës. Afati: Menjëherë 

Përgjigja e subjektit MFE: Rekomandimi pranohet pjesërisht.  

Nga ana e subjektit citohet: Si gjatë vitit 2018, ashtu edhe gjatë 2019, fondet për mbështetjen 

e sektorit energjetik, të cilat më parë janë raportuar si huadhënie neto, tashmë janë pjesë e 

Ligjit të Buxhetit Vjetor të miratuar në Kuvend. Fondet janë planifikuar në fillim të çdo vitit 

buxhetor (2018 dhe 2019), duke bërë që fakti të regjistrohet sipas planit të miratuar në 

Kuvend, ashtu si për çdo projekt investimi. 

Gjendja: E pa realizuar plotësisht. 

 

Gjetje 3: KLSH ka konstatuar se shpenzimet kapitale me financim të huaj janë 

tejkaluar dhe raportimi i tejkalimit të planit është realizuar në zërin e huadhënies neto 

në masën 5,788 milion lekë. Nga auditimi konstatohet se sipas raportit të nxjerrë nga SIFQ  

në lidhje me treguesit fiskalë të konsoliduar janë tejkaluar shpenzimet kapitale me financim 

të huaj. Në këtë mënyrë, plani sipas Aktit Normativ nr.3 është në shumën 24,470 milion lekë 
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ndërkohë që realizimi paraqitet në shumën 30,258 milion lekë, me një mbirealizim në 

shumën 5,788 milion lekë. Në tabelën fiskale të publikuar nga Ministria e Financave dhe 

Ekonomisë, të dorëzuar edhe në Kuvend konstatohet se realizimi i shpenzimeve kapitale me 

financim të huaj paraqitet në shumën 22,278 milion lekë, përkundrejt 30,258 milion lekë që 

është realizimi faktik sipas SIFQ. Nga auditimi konstatohet se mosraportimi i këtij tejkalimi 

është realizuar duke paraqitur një formë tjetër raportimi të shpenzimit të fondeve publike, në 

krahasim me atë të miratuar nga Kuvendi nëpërmjet Aktit Normativ nr.3, duke riklasifikuar 

shpenzimin kapital me financim të huaj në zërin huadhënie neto. Një gjë e tillë është realizuar 

duke riklasifikuar shpenzimin faktik për “sektorin të tjera dhe sektorin vendori” dhe jo duke 

zhvendosur në të njëjtën mënyrë edhe planin sipas miratimit përkatës. Në këtë mënyrë, plani 

përkatës ka mbetur në seksionin shpenzime kapitale me financim të huaj, ndërkohë që 

realizimi për disa projekte të nënhuasë është transferuar në zërin huadhënie neto, ndërkohë që 

me Aktin Normativ nr.3 në këtë zë janë planifikuar vetëm fonde për mbështetjen e sektorit 

energjetik. Gjithashtu, nga auditimi është konstatuar se raportimi në lidhje me këto tregues 

nuk është i saktë si pasojë e mospasqyrimit të saktë të disbursimeve për huan e dhënë për të 

tre sektorët nga burime të huaja dhe huan e dhënë për energjinë nga burime të brendshme. 

Diferencat në huan e dhënë për energjinë nga burime të brendshme rezultojnë në huan e 

dhënë për OSHEE të cilat sipas raportimeve të thesarit janë në shumën 1,500 milion lekë, 

ndërkohë që sipas databazës së të drejtave për të arkëtuar nga huatë e dhëna nga sektori i 

borxhit rezulton se janë dhënë 2,500 milion lekë, duke mos pasqyruar në tabelën e treguesve 

fiskalë të konsoliduar shumën prej 1,000 milion lekë për vitin 2017, në zërin e huadhënies 

neto por në zërin e transfertave. Nga ana tjetër konstatohet se diferencat në raportimet e 

disbursimeve për projektet me financim të huaj për të tre sektorët janë si pasojë e 

mosraportimeve të sakta në kohë për disbursimet, e evidentuar edhe në seksionin e 

disbursimeve të huasë së marrë për projekte me financim të huaj, ku për projektet e 

klasifikuara si nënhua, nga strukturat e thesarit raportohen disbursime për nënhuanë në 

shumën 9,626 milion lekë, ndërkohë që nga strukturat e borxhit për të njëjtat projekte të 

nënhuasë raportohen disbursime në shumën 11,731 milion lekë përgjatë vitit 2017. 

Mosraportimi i këtyre treguesve të saktë është realizuar nëpërmjet veprimeve rregulluese në 

tabelën fiskale pas asaj të raportuar nga SIFQ. Këto veprime nuk janë ne përputhje me Nenin 

3 të ligjit nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar në të cilin citohet se “Sistemi informatik financiar i Qeverisë 

(SIFQ)” është sistemi financiar, nëpërmjet të cilit Qeveria e Republikës së Shqipërisë kryen 

të gjitha proceset e ekzekutimit dhe raportimit financiar të Buxhetit të Shtetit. 

 

Rekomandimi 3: Nga ana e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë të pasqyrohen veprimet 

përkatëse rregulluese në drejtim të raportimit të faktit sipas planit të miratuar nga Kuvendi në 

përmjet Aktit Normativ nr. 3. Në të njëjtën kohë, të pasqyrohen edhe diferencat e 

disbursimeve të nënhuave që rezultojnë të nënvlerësuara edhe sipas raportit të nxjerrë nga 

SIFQ, për shumat e raportuara jo në periudhën e duhur buxhetore, të konfirmuara nga 

strukturat e borxhit nëpërmjet konfermave me kreditorët përkatës. Afati: Menjëherë dhe në 

vijimësi  
Përgjigja e subjektit MFE: Rekomandimi pranohet pjesërisht.  

Në lidhje me zbatimin e këtij rekomandimi nga MFE citohet “Si gjatë vitit 2018, ashtu edhe 

gjatë 2019, fondet për mbështetjen e sektorit energjetik, të cilat më parë janë raportuar si 

huadhënie neto, tashmë janë pjesë e Ligjit të Buxhetit Vjetor të miratuar në Kuvend. Fondet 

janë planifikuar në fillim të çdo vitit buxhetor (2018 dhe 2019), duke bërë që fakti të 

regjistrohet sipas planit të miratuar në Kuvend, ashtu si për çdo projekt investimi”. 

Gjendja: E pa realizuar plotësisht. 
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Gjetje 4: KLSH ka konstatuar mungesë së të dhënave të sakta të raportuara për bonot e 

privatizimit dhe mos marrje të masave për asgjësimin bonove të privatizimit të 

përdorura. Bonot e privatizimit janë letra me vlerë të shtetit shqiptar me të drejtë konvertimi 

në aktive të shtetit, sipas përdorimit qëllimor të tyre në procesin e privatizimit të pronës 

shtetërore. Në mënyrë të vazhdueshme, përgjatë viteve të fundit është shtyrë afati i përdorimit 

të këtyre letrave me vlerë të shtetit, të cilat janë të shpërndara në duart e publikut. Për 

përcaktimin e tepricave në fillim dhe fund të vitit të bonove të privatizimit në qarkullim të 

shtetit shqiptar nga ana e grupit të auditimit janë dërguar kërkesat për informacion në 

personat përkatës në MFE. Në lidhje me pyetjet e dërguara me email, nga ana e strukturave 

përkatëse në MFE është adresuar informacion shpjegues në lidhje me kuadrin ligjor të 

bonove të privatizimit dhe më tej është përcjellë për plotësimin e informacionit në terma 

sasior në Drejtorinë e Drejtimit të Pronës Publike dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit. 

Në këtë mënyrë, konstatohet se Ministria e Financave dhe Ekonomisë nuk disponon 

informacion në lidhje me gjendjen e emetuar të bonove të privatizimit, gjendjen e emetuar 

por të pashpërndarë, sasinë e bonove të përdorura dhe asgjësuara ndër vite dhe sasinë aktuale 

të bonove të privatizimit në qarkullim. I vetmi informacion i publikuar në lidhje me këto letra 

me vlerë nga ana e Ministrisë së Financave paraqitet në faqen zyrtare sipas së cilës raportohet 

se: 

 Në total janë emetuar 74.9 miliard lekë bono privatizimi 

 Janë shpërndarë publikut 51.2 miliard lekë 

 Nga 51.2 miliard lekë janë përdorur nga publiku 10 miliard lekë në proces privatizimi 

ndërkohë që mbeten të shpërndara dhe të papërdorura pjesa tjetër prej 41 miliard lekë. 

Nga ana e Bankës së Shqipërisë raportohet të jenë shpërndarë për tu emetuar 72.7 miliard 

lekë, ndërkohë që Ministria e Financave dhe Ekonomisë raporton së janë emetuar 74.9 

miliard lekë bono privatizimi. Të dhënat e publikuara janë kontradiktore edhe për sasinë e 

përdorur deri në vitin 2015. Ministria e Financave dhe Ekonomisë sipas raportimit të bërë në 

Mars 2015 deklaron se në procesin e privatizimit janë përdorur 10 miliard lekë, ndërkohë që 

sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë rezulton se deri në Maj 2015 janë asgjësuar rreth 22 

miliard lekë bono privatizimi. Nga ana tjetër, sipas raportimeve të Ministrisë së Financave 

dhe Ekonomisë në vitin 2015 rezulton se janë emetuar por nuk janë shpërndarë rreth 23.7 

miliard lekë (74.9 miliard lekë të emetuara – 51.2 miliard të shpërndara publikut), ndërkohë 

që sipas raportimeve të Bankës së Shqipërisë pas kërkesës së grupit të auditimit rezulton 

gjendje të emetuara por të pashpërndara gjendje në arkën stok rreth 10.6 miliard lekë. Banka 

e Shqipërisë sqaron se nga viti 2004 nuk ka shpërndarë më bono. Në këtë mënyrë, duke qenë 

se nga viti 2004 nuk janë shpërndarë më bono, dhe sasia e bonove të pashpërndara është 10.6 

miliard që nga viti 2004 e deri më sot, informacioni zyrtar i paraqitur nga Banka e Shqipërisë 

është i ndryshëm nga ai i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë që pohon se shuma e 

bonove të emetuara por të pashpërndara është në shumën 23.7 miliard lekë, me një diferencë 

prej 13.1 miliard lekë bono privatizimi. Në këtë mënyrë, diferencat e mësipërme janë tepër 

domethënëse për dobësitë që e kanë përcjellë procesin e emetimit, shpërndarjes, përdorimit 

dhe asgjësimit të bonove të privatizimit. Efekti i këtyre ndryshimeve në të dhënat e 

publikuara mbetet edhe më problematik duke marrë në konsideratë faktin që Ministria e 

Financave dhe Ekonomisë raporton që janë të shpërndara dhe të papërdorura në Mars 2015 

rreth 41 miliard lekë, ndërkohë që Banka e Shqipërisë vlerëson se janë aktualisht të 

shpërndara dhe të pakthyera në vitin 2017 rreth 45 miliard lekë bono privatizimi. Efekti i 

shumës prej 4 miliard lekë në mosrakordim mund të jenë më së paku bono privatizimi të cilat 
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janë përdorur po nuk janë sjellë për asgjësim në Bankën e Shqipërisë, të cilat në çdo kohë 

mund të rifuten në treg. 

Rekomandimi 4: Nga ana e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, në mënyrë të 

menjëhershme të rakordohen të dhënat dhe të raportohen këto të dhëna për bonot e 

privatizimit, në kuadër të kërkesave të vazhdueshme për shtyrje të afatit të përdorimit të 

këtyre letrave me vlerë. Në rolin e liderit të procesit të emetimit, shpërndarjes, përdorimit 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë të ushtrojë ndikim në të gjithë aktorët e përfshirë në 

proces nëpërmjet procedurave konfirmuese sipas afateve të përcaktuara, për të përcaktuar 

edhe vlerën e tyre në qarkullim që përbën potencialin e përdorimit të tyre në procesin e 

privatizimit të aseteve të shtetit.  Afati: Brenda 6 mujorit të parë të vitit 2019  

Përgjigja e subjektit MFE: Ky rekomandim mund ti adresohet Bankës së Shqipërisë e cila 

ka bërë emetimin e bonove si dhe është organi që i asgjëson ato me komision të posaçëm çdo 

fund viti. Përpara se të bëhet asgjësimi BSH mund të bëjë rakordimin me bankat e nivelit të 

dytë si dhe organet që kanë lëshuar autorizim për pagesë me bono. 

Gjendja: E pa realizuar. 

 

Gjetje 5: KLSH ka konstatuar mungesë të masave të mara nga MFE që të gjitha bonot 

e privatizimit të përdorura të asgjësohen në Bankën e Shqipërisë. Në nenin 1 të VKM nr. 

283 datë 30.04.1996 “Për dorëzimin dhe asgjësimin nga Banka e Shqipërisë të bonove të 

privatizimit mbas përdorimit”është përcaktuar që të gjitha bonot e privatizimit të 

grumbulluara në Bankën Kombëtare Tregtare dhe në Agjencinë Kombëtare të Privatizimit, 

mbasi të jenë përdorur, do të dorëzohen në Bankën e Shqipërisë. Në vijim në nenin 2 

është përcaktuar asgjësimi nga ana e Bankës së Shqipërisë në përputhje me rregullat që 

veprojnë edhe për vlerat monetare, duke patur në përbërje të komisionit të asgjësimit edhe 

punonjës të Ministrisë së Financave. Grupi i auditimit, me qëllim rakordimin dhe kryqëzimin 

e të dhënave dërgoi kërkesë për informacion në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, në 

përgjigje të së cilës në terma sasior u referua vetëm vlera e bonove të përdorura përgjatë vitit 

2017 në Drejtorinë e Drejtimit të Pronës Publike e cila referoi se për vitin 2017 vlera e 

bonove të privatizimit e përdorur në procesin e privatizimit të pronës publike e rakorduar 

edhe me Raiffeisen Bank është në shumën 82.3 milion lekë. Nga ana  tjetër, në Bankën e 

Shqipërisë rezulton se janë dorëzuar bono privatizimi nga ana e Bankës C në shumën 1.24 

miliard lekë për vitin 2017. Lejimi i përdorimit të bonove të privatizimit në Bankën C dhe 

pranimi i bonove të privatizimit për asgjësim nga Banka C është në kundërshtim me pikën 1 

të VKM nr. 283 datë 30.04.1996 “Për dorëzimin dhe asgjësimin nga Banka e Shqipërisë të 

bonove të privatizimit mbas përdorimit” është përcaktuar që “Të gjitha bonot e privatizimit të 

grumbulluara e të depozituara në Bankën K dhe në Agjencinë Kombëtare të Privatizimit, 

mbasi të jenë përdorur, do të dorëzohen në Bankën e Shqipërisë. Nga auditimi rezulton se 

nuk janë respektuar kërkesat e mësipërme duke qenë se në janë pranuar për asgjësim bono 

privatizimi nga subjekte të cilat nuk janë të autorizuara për pranimin e tyre. Nga ana tjetër 

evidentohet edhe fakti i mosdorëzimit të bonove të grumbulluara përgjatë vitit në banka  të 

tjera të nivelit të dytë. Mos dorëzimi i bonove të përdorura përgjatë vitit dhe të grumbulluara 

nga Raiffesen Bank, mbështet konstatimin mbi monitorimin e dobët të këtij procesi dhe 

efektet e mundshme të rifutjes në qarkullim që ka mosdorëzimi në kohë i bonove të 

privatizimit për asgjësim. Ky është një fakt që mbështet konstatimin se jo të gjitha bonot e 

privatizimit të përdorura përgjatë vitit asgjësohen nga Banka e Shqipërisë. Në këtë mënyrë, 

duke qenë se nuk ka një procedurë rakordimi ndërmjet Bankës së Shqipërisë (përgjegjëse për 

asgjësimin), Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë (përgjegjëse për evidentimin e shumave 

të përdorura) si dhe bankave të nivelit të dytë të autorizuara (përgjegjëse për pranimin e 

bonove të përdorura), nuk krijohet siguri që të gjitha bonot e përdorura përgjatë vitit, të 
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pranuara në bankat e nivelit të dytë, të jenë dorëzuar për asgjësim në Bankën e Shqipërisë, e 

cila është e detyruar që në bazë të nenit 1 të VKM nr. 283 datë 30.04.1996 “Për dorëzimin 

dhe asgjësimin nga Banka e Shqipërisë të bonove të privatizimit mbas përdorimit” të pranojë 

dorëzimin e të gjitha bonove të grumbulluara dhe të përdorura përgjatë vitit. 

 

Rekomandimi 5: Nga ana e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë të merren masa për 

rakordimin e përdorimit në çdo fund viti me subjektet e ngarkuara me mbledhjen e tyre dhe 

me Bankën e Shqipërisë për tu siguruar që të gjitha bonot e përdorura përgjatë vitit të 

asgjësohen. Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 

Përgjigja e subjektit MFE: Ky rekomandim mund ti adresohet Bankës së Shqipërisë e cila 

ka bërë emetimin e bonove si dhe është organi që i asgjëson ato me komision të posaçëm çdo 

fund viti. Përpara se të bëhet asgjësimi BSH mund të bëjë rakordimin me bankat e nivelit të 

dytë si dhe organet që kanë lëshuar autorizim për pagesë me bono. 

Gjendja: E pa realizuar. 

 

Gjetje 6: KLSH ka konstatuar humbje nga kursi i këmbimit në shumën 2,848 milion 

lekë në formën e rivlerësimit të tepricës së likuiditeti me kurs në rënie, si pasojë e 

ekspozimit të llogarisë së mjeteve monetare në valutë në teprica të larta likuiditete, 

përtej nevojave për kryerjen e pagesave në valutë. Nga auditimi konstatohet se nevojat për 

huamarrje nuk përcaktohen sipas nevojave reale dhe flukseve hyrëse e dalëse që nuk marrin 

në konsideratë faktorët e drejtë, duke akumuluar teprica të panevojshme likuiditeti përgjatë 

periudhës objekt auditimi. Këto teprica likuiditeti në valutë e ekspozojnë stokun e mjeteve 

monetare kundrejt riskut të kursit të këmbimit, ku vetëm për vitin 2017, në treguesit fiskalë të 

konsoliduar është raportuar një humbje nga rivlerësimi i tepricave të likuditeteve në valutë si 

pasojë e uljes së kurseve të këmbimit në fund të vitit në shumën 2.848 milion lekë. Kjo 

humbje nga lëvizja e kursit në rënie përgjatë vitit është mundësuar nga mbajtja e likuiditeteve 

të larta, ku gjendja e mjeteve monetare në të katër monedhat paraqitet mbi 12,000 milion lekë 

në fund të vitit 2017. Akumulimi i tepricave vjen si rezultat i disbursimeve të borxhit të 

jashtëm në valutë në formën e mbështetjes buxhetore, kryesisht nga FMN për pjesën e 

transhit të fundit dhe Banka Botërore sipas transheve përkatës të disbursuar në vlerën e 65 

milion Euro dhe 100 milion USD. Akumulimi i tepricave në valutë dhe sigurimi i likuditetit 

paraqet kosto shtesë edhe në drejtim të interesit që paguhet për marrjen e huave nga të cilat 

sigurohet likuiditetit. Për më tepër, në kushtet e tepricave të larta të likuiditetit konstatohet se 

nuk merren masa për investimin e tyre në instrumente afatshkurtër për të reduktuar koston që 

rezulton nga interesat për sigurimin e likuiditetit. Ky fakt tregon për rrezikun e lartë nga kursi 

i këmbimit që vjen si rezultat i rritjes së huamarrjes së jashtme, ndaj të cilit ekspozohen 

financat publike. Në nenin 8 të ligjit nr.9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar përcaktohet që “Teprica e mjeteve 

monetare, përkohësisht të lira, të llogarive të qeverisjes së përgjithshme në Bankën e 

Shqipërisë investohet sipas procedurave të përcaktuara me udhëzim të Ministrit të 

Financave”. Nga auditimi konstatohet se pavarësisht se ka teprica përkohësisht të lira të 

mjeteve monetare, këto teprica nuk menaxhohen siç duhet për tu investuar. KLSH konstaton 

se stoku i mjeteve monetare në dispozicion, që në data të caktuara arrin shuma edhe përtej 

disbursimeve të mbështetjeve buxhetore, nuk investohet në instrumenta afatshkurtër. 

 

Rekomandimi 6: Ministria e Financave dhe Ekonomisë të marrë masa që të reduktojë 

tepricat e llogarive në valutë të cilat rrisin ekspozimin ndaj kurseve të këmbimit. Në rastin e 

disbursimeve në monedhë dhe rezultanteve të tepricave të likuiditetit të përkohshëm të 
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investohet vlera e tyre për të përfituar të ardhura nga interesi. Afati: Menjëherë dhe në 

vijimësi  
Përgjigja e subjektit MFE: Ky rekomandim nuk pranohet. 

Gjendja: E pa pranuar. 

 

Gjetje 7. Me shkresën  e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, dërguar pranë  

Kontrollin e Lartë të Shtetit në lidhje me Raportin vjetor të zbatimit të buxhetit 2017, 

konstatohet se, edhe për vitin 2017, Pasqyrat Financiare të Konsoliduara, nuk janë pjesë e 

këtij raporti. Vijon mungesa disavjeçare e Pasqyrave Financiare të Konsoliduara të Qeverisë. 

Në kushtet kur procesi i anëtarësimit në Bashkimin Evropian është një objektiv kombëtar, 

dhe ndërkohë që, kuadri legjislativ «acquis communautaire»  mbi raportimin financiar i BE-

së evolon në mënyrë domethënëse, mungesa disavjeçare e pasqyrave financiare të 

konsoliduara të shtetit në gjykimin tonë tregon se, përpjekja e Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë në këtë drejtim është larg emergjencës që reflekton kjo situatë. Baza rregullative 

mbi të cilën përgatiten pasqyrat financiare dhe raportimi financiar në sektorin publik është e 

pakët. Ndryshimet ligjore të ndodhura me ndryshimet e Ligjit nr.7661, datë 19.1.1993 “Për 

kontabilitetin”, Ligj i cili është shfuqizuar me ligjin nr.9228, të datës 29.04.2004 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, ndryshuar me ligjin nr.9477, datë 09.02.2006, kanë 

krijuar vakum të plotë rregullativ për sa i takon raportimit financiar të sektorit publik.   

Udhëzimi nr.8 datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme" është iniciuar me  

ngritjen e grupit të punës me Urdhrin nr.142 dt. 17.11.2017 “Për ngritjen e grupit të punës për 

hartimin e bazës rregullatore të kontabilitetit publik për një periudhë tranzitore, deri në 

zbatimin e standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit të sektorit publik (IPSAS)”. Nga 

shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion: dosje e çështjeve të ndjekura në lidhje 

me kontabilitetin dhe përmirësime të tjera ligjore; nuk rezulton të jetë e plotësuar me minutat 

mbledhjeve të grupeve të punës apo relacione “dhënie mendim” apo versione finale të 

miratuara të udhëzimeve të përpiluara apo të analizës të sipërpërmëndur.  

Në këtë Udhëzim, pika 8 thuhet se “Metoda e njohjes së shpenzimeve dhe të ardhurave në 

sektorin publik ka të bëjë me: njohjen e shpenzimeve të vitit buxhetor në çastin e ndodhjes së 

tyre, pavarësisht nga data e pagesës; si dhe njohjen e të ardhurave në çastin e arkëtimit të 

tyre. Pra kemi të bëjmë me një “cash basis” të modifikuar. Nëse ky udhëzim sjell ndryshime 

në njohjen trajtimin dhe mënyrën e kontabilizimit të transaksioneve të caktuara atëherë 

Udhëzimit i duhej të plotësoj me parashikim të një periudhë tranzicioni si cdo praktikë 

ndërkombëtare e Bordeve rregulluese dhe mbikëqyrëse që nxjerr një standard apo letër pune 

shpjeguese për të shmangur konfuzion në interpretim dhe për një paraqitje të drejtë të 

pasqyrave financiare të njësive të qeverisjes së përgjithshme brenda një viti ushtrimor. 

Gjithashtu, në Udhëzimin nr.23 datë 22.12.2017 pika 30, konfirmohet se baza ligjore, 

rregullatore për përgatitjen e pasqyrave financiare është Udhëzimi nr. 14 datë 2006, i 

rishikuar 2007, 2008, i Ministrit të Financave “Mbi përgatitjen dhe publikimin e Pasqyrave 

Financiare Vjetore për institucionet qëndrore, vendore dhe njësitë e zbatimit të projekteve për 

marrëveshjet me donatorët e huaj”. Nga shqyrtimi i ndryshimeve të vitit 2007 dhe 2008 në 

Udhëzimin nr.14 datë 28.12.2006, konstatuam se ndryshimet e vitit 2008 shfuqizuan pikat 8 

dhe 9 e rubrikës I-rë, përkatësisht: “Drejtoria e Kontabilitetit në Ministrine e Financave, mbi 

bazën e informacionit të depozituar, harton brenda datës 15 Qershor 2007 përmbledhëset e 

llogarive vjetore 2006 në keto nivele; Për Ministritë dhe Institucionet e tjera qendrore; Për 

ISSH dhe ISKSH  Për njësite e menaxhimit / zbatimit të projekteve e marrëveshjeve me 

donatorë të huaj; Për organet e Qeverisjes Vendore”, dhe “Drejtoria e Kontabilitetit në 
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Ministrinë e Financave mbi bazën e të gjithë informacionit të hartuar e depozituar bën 

konsolidimin e pasqyrave financiare të vitit 2006 në nivel qendror e lokal dhe i raporton ato 

brenda datës 15 Korrik 2007”. Udhëzimi nr.14 i datës 28.12.2006 i ndryshuar me Udhëzimin 

nr. 10 datë 27.2.2008, nuk parashikon një pikë se kush bën konsolidimin e pasqyrave 

financiar duke mbetur përsëri me Udhëzimet e përvitshme për mbyllje të llogarive të buxhetit 

nga Thesari. Një tjetër sqarim që nuk parashikohet nga DH/MFK është raporti/lidhja midis 

Udhëzimi nr. 14 datë 28.12.2006 dhe Udhëzimi nr. 8 datë 9.3.2018. A janë ata plotësues të 

njëri tjetrit apo ai më i hershmi shfuqizohet.  

Lidhur me parimin e njohjes dhe rregjistrimit të shpenzimit. Udhëzimi nr.23 datë 22.12.2017, 

në pikën pikën 1/b përcakton “Në pasqyrën vjetore të konsoliduar të shpenzimeve dhe të 

ardhurave të qeverisjes së përgjithshme përfshihen: Të gjitha shpenzimet publike të ndodhura 

(të dokumentuara) nga data 01.01.2017 deri më 31.12.2017 të njohura brenda kufirit të 

fondeve buxhetore disponibël dhe të rregjistruara në SIFQ për llogari të vitit 2017, 

pavarësisht nga data e kryerjes së pagesave (accrual basis)”. Udhëzimi nr.8 datë 

09.03.2018, në pikën 37, përcakton “Njёsitё e qeverisjes sё pёrgjithshme, para përgatitjes 

dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore tё vitit ushtrimor, janё tё detyruara tё 

rakordojnë, vetëm për të dhënat mbi bazë cash (cash basis), me degёn e thesarit tё 

juridiksionit qё i mbulon. Sipas procedurave tё sistemit tё thesarit, ato rakordojnё tё 

ardhurat dhe shpenzimet e periudhës ushtrimore, duke nёnshkruar nё dokumentin e akt-

rakordimit apo situacionin e tё ardhurave e shpenzimeve pёr vitin qё raportohet. Rakordimi 

me sistemin e thesarit ёshtё i detyrueshëm pёr tё dy palёt”. Ndërkohë në pikën 42, gjejmë të 

cilësuar "Të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme duhet të evidentojnë veçmas në 

pasqyrat financiare vjetore dhe zërin e detyrimeve të prapambetura të tyre ndaj të tretëve, 

për shpenzime, shërbime apo investime të kryera e të pafinancuara (commitment), për shkak 

të mungesës së fondeve. Për të evidentuar këto detyrime, do të përdoren llogari specifike të 

kontabilitetit të llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme”, në varësi të natyrës së 

tyre". Këto cilësime i gjejmë në shkelje të Ligjit për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë, neni 61 ku thuhet se shpenzimi njihet në momentin e ndodhjes pra 

jo të pagesës. Fakti që nuk ka fonde disponibël për pagesë nuk është arsye që këto shpenzime 

të njihen si shpenzime të periudhave të ardhshme pasi ato në të vërtetë kanë ndodhur. 

Përveç kësaj, në një kohë kur krijimi i kapaciteteve institucionale dhe profesionale si dhe 

forcimi i mëtejshëm i kuadrit ligjor të raportimit financiar janë shumë të rëndësishme për 

aderimin në BE, konstatohet se, në kuadër të ristrukturimit të Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë, Sektorit të Raportimit Financiar dhe Kontabilitetit, në Drejtorinë e Operacioneve 

të Thesarit i cili ka ndër përgjegjësitë e tij kontabilitetin publik dhe raportimin financiar ju 

suprimuam pozicionet e punës së dy specialistëve të dedikuar për kontabilitetin, duke krijuar 

në këtë mënyrë një riskt operacional të lartë dhe hapësira për të mos përmbushjen e  misionin 

kryesor atë të kujdesit për një raportim financiar të besueshëm dhe cilësor bazuar në  parimet 

kryesore të kontabilitëtit në sektorin publik.  

Konstatohet dhe pranohet nga vetë Drejtoria e Thesarit se, ka diferenca midis Pasqyrave 

Fizike (manuale) të dorëzuara nga institucionet buxhetore në degët e thesarit dhe pasqyrave 

financiare të gjeneruara nga Sistemi Informatik Financiar i Qeverisë. Diferenca që sipas të 

dhënave të marra në institucion konsistojnë në njohjen e të ardhurave pasi në pasqyrat 

financiare të gjeneruara nga SIFQ pasqyrohen të ardhurat mbi bazë cash (arkëtimet e vitit), 

ndërsa pasqyrat fizike (manuale) të institucioneve buxhetore pasqyrojnë të drejtat e 

konstatuara. E njëjta problematikë konstatohet edhe tek njohja e shpenzimeve për të cilat 

shpjegohet se pasqyrat financiare të gjeneruara nga SIFQ pasqyrojnë shpenzimet faktike të 

vitit, ndërsa pasqyrat fizike (manuale) të institucioneve buxhetore pasqyrojnë detyrimet e 
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konstatuara dhe të pa paguara (tipike janë pagat dhe sigurimet shoqërore e shëndetësore apo 

detyrimi për tatim mbi të ardhurat që konstatohen si shpenzim në muajin dhjetor të vitit dhe 

që paguhen nga buxheti në vitin e ardhshëm). Nga auditimi u konstatua se, njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme kanë vazhduar kontabilizimin e transaksioneve financiare për 

periudhat e mbyllura më parë përgjatë gjithë vitit 2017. 

Vlera totale e Aktiveve në celje të periudhës ushtrimore 2017, ose  e thënë ndryshe, totali i 

aktiveve të vitit 2016, e konfirmuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit me datë 

21.07.2017, ishte në vlerën 1,484,679,794,768 lekë, ndërkohë që po kjo drejtori më datë 

23.07.2018, konfirmon se totali i aktiveve të vitit 2016, është në vlerën 1,490,836,270,201 

lekë pra me një diferencë për 6,156,475,433 lekë më shumë. Përgjatë vitit 2017, nga shitja e 

pronës shtetërore, në llogarinë 116 “Shitja e Aktiveve të Qëndrueshme të Trupëzuara” të 

Aparatit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë janë kontabilizuar të ardhura në vlerën 

407,015 mijë lekë, kjo pasi shitja e pronës shtetërore kryhet vetëm nga Ministria e Financave 

dhe Ekonomisë. Nga auditimi u konstatua se, për aktivet e shitura, të cilat nuk janë pronë e 

Aparatit të MFE, nuk është bërë kontabilizimi i hyrjes së këtyre aktiveve duke krijuar në 

këtë mënyrë anomali në pasqyrat financiare. Gjithashtu Pasqyrat financiare të MFE nuk 

pasqyrojnë drejt rezultatin (fitim ose humbje) nga shitja e këtyre aseteve objekt i procedurave 

të privatizimit, sikurse përcaktojnë kërkesat e kuadrit të raportimit financiar.  

Nga Aparati i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë u konstatua se, me urdhër shpenzimin 

nr. 143, datë 06.03.2017, është bërë pagesa në vlerën 155,595 mijë në favor të përfituesit 

Black Sea Trade and Development Bank me përshkrimin “Pagesë për Bankën e Detit të Zi 

për rritjen e aksioneve të Republikës së Shqipërisë”. Kjo pagesë është raportuar në llogarinë 

605 “Transerime korrente me jashtë”, ndërkohë që referuar natyrës së transaksionit ajo 

duhej të ishte klasifikuar në llogarinë e aktiveve afatgjata financiare në formën e 

pjesëmarrjeve në kapital. Efekti i trajtimit të gabuar kontabël ndër vite i këtij transaksioni në 

vlerën 700,178 mijë lekë ka rezultuar në aktive afatgjata financiare të pa pasqyruara në 

pozicionin financiar. Nga auditimi u konstatua se, Ministria e Brendshme , Ministria e 

Mbrojtjes dhe SHIK, kanë  përdorur Letër Kredi për likuidimin e projekteve të investimit  në 

vlerën 198,6 milion lekë për kontrata e lidhura në datën 28 dhe 29 dhjetor të vitit 2017 duke 

e kontabilizuar atë në zërin 231 Aktiv të Trupëzuara. Gjithashtu konstatohet se,  për vitin 

2017, Ministria e Mbrojtjes ka përdorur Letër Kredi edhe për likuidimin e shërbimeve 

operative në vlerën 12.3 milion lekë duke e kontabilizuar përdorimin e Letër kredisë si një 

shpenzim operativ. Përdorimi i L/C tregon se kemi të bëjmë pagesën e një garancie të 

vlerës së investimit të pritshëm dhe jo me një investim apo shpenzim të realizuar sic është 

raportuar nga ana e ministrive duke deformuar në këtë mënyrë pasqyrat financiare të shtetit. 

Për vitin 2017, janë angazhuar fonde të planifikuara si investime (në llogarinë 230 Shpenzime 

për rritjen e Aktiveve të Qëndrueshme të pa Trupëzuara), për kryerjen e shpenzimeve 

operative si shpenzime për paga dhe sigurime, shpenzime postare, të telefonisë celulare, 

shpenzime udhëtimi, dieta etj. Shumat e deklaruara si investime kapitale janë të 

angazhuara në shpenzime operative, duke rritur llogarinë e investimeve në proces si pasojë 

e klasifikimit jo të duhur në llogarinë kontabël, sipas përshkrimit të bërë nga njësitë e 

zbatimit të projekteve. Shpenzimet operative të lartpërmendura nuk kontribuojnë në krijimin 

e një aktivi, duke qenë se nuk plotësohen kushtet për njohjen e një aktivi në pasqyrën e 

pozicionit financiar. Në asnjë rast nuk kemi të bëjmë me krijimin e aseteve të paprekshme si 

studime ose kërkimore patenta, software, licenca, marka. Nuk kemi prekur të dhënat e 

aktiveve të trupëzuara sepse referuar problematikave të konstatuara në institucione të të gjitha 

niveleve ku nuk ka një pamje të qartë të këtyre zërave, nuk ka një ndjekje të transferimeve të 

tyre dhe aq më pak nuk ka vlerë reale të këtyre aktiveve e dimë që vlera e pasqyruar në këto 

grupe nuk tregon vlerën reale të pasurisë shtetërore. Për vitin 2017, Ministria e Financave dhe 
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Ekonomisë nuk ka një metodologji për vlerësimin e aseteve e cila duhet të  shërbejë si bazë 

për përgatitjen e inventarit të aseteve si për qeverisjen e përgjithshme ashtu edhe për atë 

vendore. 

 

Rekomandimi 7: Nga ana e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë të merren masa të 

menjëhershme për plotësimin dhe rregullimin e Udhëzimit që rregullon kontabilitetin dhe 

raportimin financiar të sektorit publik, duke eliminuar paligjshmëritë e konstatuara, si dhe të 

tërheqjen e vëmendjes për vënien e strukturave përkatëse në kushte pune duke përcaktuar 

qartë prioritetet lidhur me përgatitjen e pasqyrave financiare të drejta dhe të plota. Plotësimi 

në bazë ligjore të detyrimit të hartimit të pasqyrave financiare të shtetit, si pjesë e raportit të 

zbatimit të buxhetit vjetor. Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 

Përgjigja e subjektit MFE: Ky rekomandim nuk pranohet. 

Gjendja: E pa pranuar. 

 

Gjetje 8: Nga auditimi mbi zbatimin e buxhetit të shtetit nëpërmjet raportimit të 

treguesve fiskalë të realizuar, rezultoi se:  

a. Letër Kreditë-të në mbyllje të vitit ushtrimor përdoren për mos djegien e fondeve dhe 

njëkohësisht për të rritur fiktivisht zërin Investime Kapitale në Tabelën e Treguesve 

Fiskalë të Konsoliduar në vlerën 211,049 mijë lekë. 

Në vijim të rekomandimeve të KLSH-së, konstatohet se, për vitin 2017 është ulur përdorimi i 

letër kredisë në krahasim me vitet e shkuara. Nga auditimi me përzgjedhje i kampionit të të 

dhënave të investimeve kapitale me financim të brendshëm të realizuara për vitin 2017 të 

regjistrua në SIFQ, konstatohen se, Ministria e Brendshme, Ministria e Mbrojtjes dhe SHIK, 

kanë  përdorur Letër Kredi për realizimin e investimeve dhe shpenzimeve operative në 

periudhën e fundit të vitit dhe konkretisht në periudhën 28-31 Dhjetor 2017. 

-për likuidimin e projekteve të investimit  në vlerën 198,674 mijë lekë për kontrata e lidhura 

në datën 28 dhe 29 dhjetor të vitit 2017 për projekte të cilat nuk rezultojnë të kenë kaluar 

procedurat e miratimit të investimeve publike si dhe të mos jenë në listën e investimeve të 

miratuara në projektbuxhetin e vitit 2017. Përdorimi i L/C tregon se kemi të bëjmë pagesën e 

një garancie të vlerës së investimit të pritshëm dhe jo me një investim të realizuar siç është 

raportuar nga ana e ministrive duke deformuar në këtë mënyrë Tabelën e Treguesve Fiskalë 

në zërin “Shpenzime Kapitale”.  

-për likuidimin e shërbimeve operative në vlerën 12,375 mijë lekë (Ministria e Mbrojtjes) për 

kontrata e lidhura në datën 28 dhe 29 dhjetor të vitit 2017. Megjithëse  kjo vlerë rezulton të 

jetë gjendje në BNII, në Tabelën të Konsoliduar  Treguesve Fiskalë kjo vlerë është shprehur 

si e realizuar në zërin e Shpenzimeve Operative.  

Konstatohet se, për vitin 2017, me LC nuk është bërë asnjë pagesë nga bankat e nivelit të 

dytë, pra gjendja e llogarisë në këto banka duhet të ishte e barabartë me vlerën totale të LC-së 

së përdorur pra 211,049 mijë lekë. Referuar të dhënave në SIFQ, konstatohet se, shtesa në 

bankat e nivelit të dytë në muajin dhjetor 2017, si rrjedhojë e përdorimit të LC-së për vitin 

2017 është në vlerën 23,962 mijë lekë pra për 187,087 mijë lekë më pak. Kjo pasi pagesat e 

LC-së janë kryer në muajin Janar 2018 duke përdorur fondet buxhetore të vitit 2017, 

ndërkohë në SIFQ regjistrimi i hyrjes në Bankat e Nivelit të II-të së kësaj vlere, është 

regjistruar në vitin 2018 pra do të raportohet në të dhënat e treguesve fiskalë të konsoliduar të 

qeverisjes së përgjithshme në zërin “Të tjera” të burimeve të brendshme të financimit të këtij 

viti. Në udhëzimin nr. 8, datë 13/01/2017 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2017”, të Ministrit 

të Financave, citohet :“Gjendja me 31 dhjetor e llogarive të veçanta në pronësi të njësive 

shpenzueses të qeverisjes së përgjithshme që krijohen nga përdorimi i formës së pagesës me 
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Letër Kredi si më sipër raportohet në të dhënat e treguesve fiskalë të konsoliduar të qeverisjes 

së përgjithshme në zërin “Të tjera” të burimeve të brendshme të financimit. 

b. Nga auditimi me përzgjedhje i kampionit të marrë konstatohet se, për vitin 2017, 

janë angazhuar fonde të planifikuara si investime për kryerjen e shpenzimeve operative 

si, shpenzime për paga dhe sigurime, shpenzime postare, të telefonisë celulare, 

shpenzime udhëtimi, dieta etj në vlerën 1,536,083 mijë lekë. 

b.1. Shumat e deklaruara si investime kapitale me financim të brendshëm në vlerën 

77,605 mijë lekë janë të angazhuara në shpenzime operative, duke rritur llogarinë e 

investimeve në proces si pasojë e klasifikimit jo të duhur në llogarinë kontabël, sipas 

përshkrimit të bërë nga njësitë e zbatimit të projekteve. Shpenzimet operative të 

lartpërmendura nuk kontribuojnë në krijimin e një aktivi, duke qenë se nuk plotësohen 

kushtet për njohjen e një aktivi në pasqyrën e pozicionit financiar. Në asnjë rast nuk kemi të 

bëjmë me krijimin e aseteve të paprekshme si studime ose kërkimore patenta, software, 

licenca. Referuar pagesave të regjistruara në databazë-n e SIFQ, nga auditimi me përzgjedhje 

te kampionit konstatohet se,  

Në zërin 230 “Shpenzime për rritjen e Aktiveve të Qëndrueshme të pa Trupëzuara”, janë 

përfshirë pa të drejtë në vlerën 10,739 mijë lekë, pagesa të cilat duhet të ishin planifikuar dhe 

realizuar në zërin e shpenzimeve operative.  

Në zërin 231 “Shpenzime për rritjen e Aktiveve të Qëndrueshme të Trupëzuara”, janë 

përfshirë pa të drejtë në vlerën 66,866 mijë lekë, pagesa të cilat duhet të ishin planifikuar dhe 

realizuar në zërin e shpenzimeve operative. 

b.2. Shumat e deklaruara si investime kapitale me financim të huaj në vlerën 1,458,478 

mijë lekë janë të angazhuara në shpenzime operative, duke rritur llogarinë e investimeve në 

proces si pasojë e klasifikimit jo të duhur në llogarinë kontabël, sipas përshkrimit të bërë nga 

njësitë e zbatimit të projekteve.  

Konstatohet se:  

Treguesit e investimeve kapitale me Financim të Huaj/Kredi janë mbivlerësuar në masën 

706,186 mijë lekë. 
Treguesit e investimeve kapitale me Financim të Huaj/Grande  janë mbivlerësuar në masën 

752,376 mijë lekë. 

 

Rekomandimi: 8.1 Ministria e Financave dhe Ekonomisë, të ushtojë kontrollet mbi 

ministritë e linjës dhe të marrë  masat e nevojshme, në mënyrë që, Letër Kredia të mos 

deklarohet si një investim i realizuar në momentin e pagesës, por në momentin e realizimit 

faktik të investimit. Në mënyrë që të përmirësohet informacioni në lidhje me shpenzimet 

kapitale, KLSH rekomandon: 

 

Rekomandimi: 8.2 Ministri i Financave dhe Ekonomisë të marrë masat e nevojshme për 

nxjerrjen e një udhëzimi, në të cilin të  përcaktohet qartë se çfarë duhet të trajtohet si projekt 

investimi. Gjithashtu ky udhëzim duhet të obligojë institucionet buxhetore që gjate 

planifikimit të projekteve të paraqesin ndaras edhe koston operative gjate realizimit të 

projektit dhe pas përfundimit të projektit. Fuqizimin e mëtejshëm të rolit të Drejtorisë së 

Buxhetit pranë MFE, në vlerësimin e projekteve dhe përzgjedhjen e tyre, si dhe krijimin e një 

mekanizmi për kontrollin e cilësisë të të dhënat të projekteve kapitale. Afati: Menjëherë dhe 

në vijimësi 

Përgjigja e subjektit MFE: Ky rekomandim pranohet pjesërisht. Rekomandimi 8.2 nuk 

pranohet pasi baza ligjore e kërkuar është plotësuar në vitin 2018. 

Gjendja: E pa pranuar rekomandimi 8.2. për rekomandimin 8.1 nuk është realizuar.  
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Gjetje 9: Mangësi e shkelje në përdorimin e Fondit Rezervë të Buxhetit të Shtetit. 

Nga auditimi i dosjeve të vendimeve për përdorimin e Fondit Rezervë të Buxhetit të Shtetit 

për vitin 2017, rezultoi: 

a. Në 5 VKM, në vlerë 19,160 mijë lekë, ose rreth 1% e vlerës së këtij fondi,  vendimet e 

Këshillit të Ministrave, janë marë me vonesë për likujdimin e vendimeve të  GJEDNJ, duke 

sjellë pagesën e 424.7 mijë lekëve për kamat vonesat në likujdimin e tyre. Vlera e kamat 

vonesave  llogaritur për kohën midis marrjes së Vendimit të Këshillit të Ministrave dhe kohës 

së përcaktuar për likuidim në Vendimet e Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut, është  

përgjegjësi e strukturave të Avokaturës së Shtetit dhe vonesat në marrjen e VKM për 

likuidimin e tyre. 

b. Në 3 VKM, në vlerë 136,755 mijë lekë, ose 5.9% e vlerës së këtij fondi, në dosjet e 

vendimeve të Këshillit të Ministrave, nuk janë relacionet shpjeguese për shpenzimet që 

kërkohen nga institucionet përfituese për përdorimin e këtij fondi, në kundërshtim me 

udhëzimin vjetor të zbatimit të buxhetit. Në këto vendime, nuk specifikohet natyra e 

shpenzimeve, kriteret dhe mënyra e llogaritjes si dhe arsyetimi mbi pamundësinë e financimit 

nga buxheti 2017, si më poshtë:  

 Në VKM me nr.608, datë 27.10.2017 “Për miratimin e kontratës së qirasë së rinegociuar, 

ndërmjet  Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave dhe Shoqërisë "Continental Group 

sha”, në vlerë 19,255 mijë lekë. Ministria e Financës dhe Ekonomisë shpjegon se vendimi 

ka ardhur i zbardhur në DPB dhe për zbatim nga Drejtoria e Financës. 

 Në VKM me nr.499, datë 27.10.2017 “Për dhënien e ndihmës financiare nga Këshilli i 

Ministrave i Republikës së Shqiperisë për Qeverinë e SHBA-ve, për lehtësimin e 

pasojave të dëmeve të shkaktuara nga erërat e forta dhe përmbytjet në Shtator të vitit 

2017”, në vlerë 11,500 mijë lekë (Ministria e Jashtme);  

 Në VKM me nr.746, datë 13.12.2017 “Për shpërblimin e disa kategorive të veçanta për 

festat e fundvitit 2017”, në vlerë 176,000 mijë lekë (Ministria e Shëndetësisë).  

c. Në 4 VKM, në vlerë 212,254 mijë lekë, ose 9.2% e vlerës së këtij fondi, dosjet e 

vendimeve të Këshillit të Ministrave, nuk kanë preventiv shpenzimesh nga institucionet 

përfituese për përdorimin e këtij fondi, në kundërshtim me udhëzimin vjetor të zbatimit të 

buxhetit, si më poshtë:  

 Në VKM me nr.608, datë 27.10.2017 “Për miratimin e kontratës së qirasë së rinegociuar, 

ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave dhe Shoqërisë "Continental Group sha”, 

në vlerë 19,255 mijë lekë (Ministria e Financës dhe Ekonomisë);  

 Në VKM me nr.499, datë 27.10.2017 “Për dhënien e ndihmës financiare nga Këshilli i 

Ministrave i Republikës së Shqipërisë për Qeverinë e SHBA-ve, për lehtësimin e 

pasojave të dëmeve të shkaktuara nga erërat e forta dhe përmbytjet në Shtator 2017”, në 

vlerë 11,500 mijë lekë (Ministria e Jashtme);  

 Në VKM me nr.746, datë 13.12.2017 “Për shpërblimin e disa kategorive të veçanta për 

festat e fundvitit 2017”, në vlerë 176,000 mijë lekë (Ministria e Shëndetësisë).  

 Në VKM me nr.302, datë 05.04.2017 “Për  financimin e pistës së atletikës në stadiumin 

“Loro Borici”, Shkodër”, në vlerë 75,499 mijë lekë (Ministria e Arsimit dhe Sportit);  

d. Në 4 VKM, në vlerë 210,747 mijë lekë, ose 9.2% vlerës së këtij fondi, nuk janë 

miratimet e Ministrisë së Financave për përdorimin e këtij fondi, si më poshtë: 

 Në VKM me nr.670, datë 16.11.2017 “Për një shtesë fondi për buxhetin e vitit 2017 për 

bashkitë Patos dhe Roskovec, për dëmshpërblimet e familjeve, banesat e të cilave janë 

dëmtuar nga lëkundjet e tokës”, në vlerë 73,992 mijë lekë (Ministria e Brendshme);  
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 Në VKM me nr.608, datë 27.10.2017 “Për miratimin e kontratës së qirasë së rinegociuar, 

ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të doganave dhe shoqërisë "Continental Group sha”, 

në vlerë 19,255 mijë lekë (Ministria e Financës dhe Ekonomisë);  

 Në VKM me nr.499, datë 27.10.2017 “Për dhënien e ndihmës financiare nga Këshilli i 

Ministrave i Republikës së Shqipërisë për Qeverinë e SHBA-ve, për lehtësimin e 

pasojave të dëmeve të shkaktuara nga erërat e forta dhe përmbytjet në Shtator 2017”, në 

vlerë 11,500 mijë lekë (Ministria e Jashtme);  

 Në VKM me nr.746, datë 13.12.2017 “Për shpërblimin e disa kategorive të veçanta për 

festat e fundvitit 2017”, në vlerë 176,000 mijë lekë (Ministria e Shëndetësisë).  

e. Në 4 Vendime të Këshillit të Ministrave, në vlerë 162,128 mijë lekë, ose 7% të vlerës së 

këtij fondi, fondi rezervë është përdorur si “shtesë buxheti”, fonde të cilat, duhet të 

parashikoheshin në përputhje me procedurat dhe kriteret ligjore të planifikimit të buxhetit, 

dhe të miratoheshin me ligjin vjetor të buxhetit. Këto vendime janë si më poshtë: 

 Në VKM me nr.708, datë 01.12.2017 “Për një shtesë fondi për buxhetin e vitit 2017, 

miratuar për Kryeministrinë (AMA) ”, në vlerë 40,000 mijë lekë (Kryeministria);  

 Në VKM me nr.608, datë 27.10.2017 “Për miratimin e kontratës së qirasë së rinegociuar, 

ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave dhe Shoqërisë "Continental Group sha”, 

në vlerë 19,255 mijë lekë (Ministria e Financës dhe Ekonomisë);  

 Në VKM me nr.302, datë 05.04.2017 “Për  financimin e pistës së atletikës në stadiumin 

“Loro Borici”, Shkodër”, në vlerë 75,499 mijë lekë (Ministria e Arsimit dhe Sportit);  

 Në VKM me nr.204, datë 15.03.2017 “Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2017, 

miratuar për Ministrinë e Zhvillimit Urban dhe transferimin e tij nga MZHU te Bashkia 

Tiranë, për realizimin e pagesës së detyrimit të prapambetur për shoqërinë "Urbaplan"”, 

në vlerë 27,374 mijë lekë (Ministrinë e Zhvillimit Urban).  

f. Në 2 dosje të Vendime të Këshillit të Ministrave, në vlerë 90,478 mijë lekë, ose 3.9% të 

vlerës së këtij fondi, fondi rezervë është përdorur edhe pse gjatë shqyrtimit të relacionit dhe 

projektit nga  Ministria e Financës  dhe Ekonomisë u gjeten mangësi dhe u propozuan 

ndryshime, nga institucioni kërkues i këtij fondi nuk ishin sqaruar, apo plotësuar 

mendimet e MOF, në përputhje me procedurat dhe kriteret ligjore të përdorimit të fondit 

rezervë. Këto vendime janë si më poshtë: 

-Në VKM me nr.302, datë 05.04.2017 “Për  financimin e pistës së atletikës në stadiumin 

'Loro Borici', Shkodër”, në vlerë 75,499 mijë lekë (Ministria e Arsimit dhe Sportit);  

-Në VKM me nr.674, datë 22.11.2017 “Për  një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2017, 

miratuar për DSHQ", në vlerë 14,979 mijë lekë.  
 

Nga auditimi i dosjeve të vendimeve për përdorimin e Fondit Rezervë të Buxhetit të Shtetit  

për 6 vite rrjesht, rezultojnë mangësi dhe shkelje,  si në tabelën e mëposhtme:     
                                                                                                                            Në milion 

lekë                                                                                               
 

Viti 

Vlera e 

FRBSH 

 

Shuma e fondeve me mangësi Mangësitë dhe shkeljet : 

gjithsej Të 

filtruara 

Në%

/tot 

Pa relacion 

shpjeg 
Pa 

prezent 

 

Pa 

miratim 

të MF 

Shtese 

buxheti 

Shpreh 

kunder  

MF 

Inv pa 

mirat. 

ME 

2012 1,510.34 1,633.27 814.85 54% 281.64 219.28 422.44 280.86 167.53 261.52 

2013 1,958.35 1,509.72 383.45 20% 346.67 341.67 349.95 201.40 33.49 236.54 

2014 1,492.42 1,301.03 700.56 47% 15.74 615.74 28.74 613.00 27.81 0.00 

2015 1,378.25 2,426.11 1,058.71 77% 236.53 819.39 580.32 438.97 0.00 350.90 

2016 1,595.82 2,331.47 789.47 49% 503.72 724.74 458.73 482.08 0.00 162.20 

2017 2,301.88 812.37 438.60 19% 136.76 212.25 210.75 162.13 90.48 0.00 

 

Shuma e fondeve të përdorura e që kanë mangësi (të filtruara), janë më të vogla se shuma e 

fondeve me mangesi e shkelje gjithësej, sepse ka shumë VKM, që janë përdorur e kanë më 
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shumë se një pasaktësi e shkelje, kështu që kemi bërë filtrimin e fondeve me mangësi e 

shkelje. 

a.Nga tabela e mësipërme në 6 vjet të marë në analizë rezulton se në vitin 2017, mangësitë në 

vendimet për përdorimin e fondit rezervë janë më të ulta, pra në vlerë 436.60 milion lekë, 

ose 19% e vlerës totale të këtij fondi është përdorur me dokumentacion të mangët, apo me 

shkelje në përdorimin e tij; 

b.Çdo vit ka vlera të konsiderueshme të këtij fondi që përdoren si shtesë buxheti dhe pa 

miratimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, duke sjellë pastaj dhe shkeljet e tjera që 

këto vendime meren pa nje preventiv dhe relacion përkatës.   

 

Rekomandimi 9: Strukturat drejtuese të Ministrisë së Financave/Drejtoria e Përgjithshme e 

Buxhetit, në bashkëpunim me strukturat menaxhuese të Këshillit të Ministrave, të përcaktojnë 

në hartimin e ligjit vjetor të buxhetit dhe në udhëzimin vjetor të zbatimit të tij, klauzolat 

e përdorimit dhe alokimit të Fondit Rezervë të Buxhetit të Shtetit, duke vendosur edhe 

sanksione për ata që i shkelin këto përcaktime ligjore. Afati: Brenda vitit 2018  

Përgjigja e subjektit MFE: Rekomandimi pranohet pjesërisht. Procedura për përdorimin e 

Fondit Rezerve të Buxhetit të Shtetit është përcaktuar dhe është përfshirë në Udhëzimin nr. 9, 

datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të Buxhetit”.  

Gjendja: E pranuar pjesërisht e pa realizuar.  

 

Gjetja 10: Gjatë auditimit të përdorimit të Fondit të Kontigjencës, rezultoi: 

a. Për vitin 2017, fondet e kontigjencave nuk janë përdorur sipas përcaktimeve të ligjit 

organik të buxhetit: për nevojën e financime të reja, apo për të përballuar efektet e 

mosrealizimit të ardhurave dhe as sipas përcaktimeve të ligjit vjetor  nr.130, datë 15.12.2016 

“Për buxhetin e vitit 2017”, të ndryshuar me akte normative, ku Fondi i Kontigjencës është 

miratuar në vlerën 4,000 milionë  lekë “Kontigjenca për risqet e borxhit”;  

b. Një element i shtimit  të risqeve të borxhit janë edhe veprimet me valutën që bën qeveria 

shqiptare çdo vit në llogarinë e vet “Depozitë qeverie (TSA), e që për vitin 2017, kjo shumë 

është 2,060 milionë lekë, shumë e cila nuk ka qenë e planifikuar në treguesit buxhetorë dhe as 

është përdorur fondi i kontigjencës për ta përballuar atë; 

c. Me aktin normativ nr.2, datë 16.08.2017 është miratuar kontigjencë vlera prej 1,000 milion 

lekë për invesime e që me aktin normativ nr.3, nuk u planifikua më.   

Nga MFE nuk jepet asnjë shpjegim pse fondi i kontigjencave nuk është përdorur sipas 

planifikimit në ligjin vjetor dhe ligjit organik të buxhetit të shtetit. 

d. Përdorimi i Fondit të Kontigjences ka rezultuar me strukturë dhe vlera të ndryshme për 6 

vite të marë në analizë, si në tabelën e mëposhtme:  
                  Në milion lekë                                                                                                                                                                          

Nr. Struktura Buxhetore 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Për risqet e borxhit 2,245.87 636.67 1,488.03 0.00 0.00 0.00 

2 Likj.VGJEDNJ              0.00 0.00 0.00 1,160.70 2,044,23 0.00 

3 Likj. arbitr nderk 0.00 0.00 0.00 140.44 16.06 0.00 

4 Fond per ritjen e pagave 754.54 649.01 999.98 0.00 122.00 5,291.45 

5 “ indeksim e pensioneve 1,500.00 1,411.00 998.00 0.00 0.00 2,600.00 

6 Fond i veçantë i pagave 1,036.85 136.43 209.81 205.90 139.29 325.50 

  Shuma   FK 5,537.26 2,833.21 3,695.82 1,507.04 2,321.58 8,216.95 

Pra Fondit të Kontigjencës për mbulimin e risqeve të borxhit,  disa vite përdoret me VKM 

dhe  me kriteret e Fondit Rezervë të Buxhetit të Shtetit dhe në vite të tjera nuk përdoret fare 

si: 

 Zëri “Për mbulimin e risqeve të borxhit”, për vitin 2012 është përdorur në vlerë prej 

2,245.87 milion lekë dhe për vitin 2014, është përdorur në vlerë prej 1,488.03 milion lekë, 

me VKM për mbulimin e shpenzimeve për investime dhe shpenzime korrente e transferta 

të ndryshme; 
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 Në strukturën e përdorimit të këtij fondi, në zërin “Likuidime të VGJEDNJ” dhe 

“Likuidime të Arbitrazhit Ndërkombëtar”, në vitin 2015, përdorur në vlerë prej 1,160.7 

milion lekë dhe për vitin 2016, përdorur në vlerë prej 2,044.23 milion lekë, me VKM dhe 

me kriteret e përdorimit të Fondit Rezerve të Buxhetit të Shtetit. 

Të gjitha këto vendime për përdorimin e Fondit të Kontigjencës janë në kundërshtim me 

pikën 16, të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ku citohet: “Fondi Kontigjencës është fond i 

pashpërndarë, që krijohet për të mbuluar risqet e mundshme për të ardhurat dhe shpenzimet 

gjatë zbatimit të buxhetit, apo për të përballuar efektet e mosrealizimit të ardhurave, nevojën 

e kryerjes së financimeve të reja dhe shtimin e financimeve mbi fondet e miratuara të 

programeve ekzistuese”.  

 

Rekomandimi 10: Strukturat drejtuese të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë/Drejtoria e 

Përgjithshme e Buxhetit, në hartimin e ligjeve vjetore të buxhetit, t‟i përmbahen përdorimit të 

Fondit Kontigjencës brenda përcaktimeve të ligjit organik të buxhetit, pra të përdoret për 

nevojën e financime të reja, apo për të përballuar efektet e mosrealizimit të ardhurave. Afati: 

Brenda vitit 2018  
Përgjigja e subjektit MFE: Rekomandimi pranohet. 

Gjendja: E pa zbatuar. 

 

Gjetja 11: Fondi për Zhvillimin e Rajoneve megjithëse është burim financimi për gjashtë 

programe buxhetore, vetëm programi “Infrastruktura Vendore dhe Rajonale” është i 

identifikueshëm dhe del si zë më vete në tabelën fiskale, kurse të gjitha projektet e tjera, të 

cilat financohen nga FZHR nëpërmjet programeve të tjera buxhetore raportohen të pa 

diferencuara dhe në një zë me të gjitha shpenzimet e tjera kapitale. Si pasojë është e vështirë 

të identifikohet vlera totale e investimeve që financon FZHR çdo vit 

 

Rekomandimi 11: KLSH rekomandon që  të gjitha projektet e financuara nga FZHR,  

nëpërmjet të gjitha programeve buxhetore sipas Ministrive të Linjës, të raportohen në 

Tabelën Fiskale të diferencuara nga projektet që nuk kanë FZHR si burim financimi, 

nëpërmjet vendosjes së një kodi identifikues në SIFQ.  Afati: Menjëherë dhe në vijimësi  

Përgjigja e subjektit MFE: Ky rekomandim nuk pranohet. 

Gjendja: E pa pranuar. 

 

Gjetja 12: Për vitin 2017, FZHR ka pasur tre burime financimi: a. Fondin e FZHR të 

parashikur në ligjin buxhetin e vitit 2017;  b. Fondin e mbartur nga vitet e kaluara në 2017 të 

projekteve në vazhdim të programit “Infrastruktura vendore dhe rajonale”; dhe c. Fondin e 

Pashpërndarë të programit “Infrastruktura vendore dhe rajonale” në vitin 2016. Në Tabelën 

Fiskale nuk rezulton i reflektuar Plani për Fondin e Mbartur dhe Fondin e Pashpërndarë nga 

viti 2016 prej 6,876 milion dhe 999 milion, por rezulton i hedhur vetëm Plani i financimit të 

vitit 2017 prej 7,400 milion, si dhe realizimet respektive. 
                                                                                                                           Në milion lekë 

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Tabela Fiskale. 

Programi i “Infrastruktura Vendore dhe Rajonale” është raportuar në Tabelën Fiskale për të 

gjithë vlerën prej 10,726 milion lekësh, nën zërin “Shpenzimet e Buxhetit Vendor”, ndërkohë 

që për qëllime informuese do të duhej të ishte ndarë kjo vlerë sipas burimeve të financimit 

Inrastruktura Vendore dhe Rajonale 

PBA 

/Faza I 

PBA e 

Rishikuar 

Projekt 

Buxheti 

Ligji i 

Buxhetit AN 02 AN 03 
 Realizimi 

Finncim  2017 9,5 9,5 9,5 9,5 8,9 7,4 6,073 

Fond i Mbartur+Fond i Pashpërndarë në 2016 0 0 0 0 0 0 4,652 
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dhe përbri planit respektiv midis “Shpenzimeve Kapitale” dhe “Shpenzimeve të Pushetit 

Vendor”. Për më tepër konstatohet se në këtë vlerë mungon dhe nuk është përfshirë realizimi 

i 10 projekteve fondet e të cilave janë rishpërndarë me Vendim të Këshillit të Ministrave, 

VKM Nr.229 datë 21.03.2017 për 625.4 milion lekë dhe VKM Nr.318 datë 12.04.2017 për 

99.7 milion lekë.  

Fondi i Mbartur në 2017 për Programin “Infrastruktura Vendore dhe Rajonale”, i pashoqëruar 

me plan buxhetor ka pësuar ndryshime gjatë vitit  përtej afateve të përcaktuara në Udhëzimin 

Plotësues nr.8 datë 13.01.2017 “Për Zbatimin e Buxhetit”, Pika 12  dhe vlera e tij nuk mund 

të përcaktohet saktë. 

Mbartja e realizimit të Fondit të Mbartur dhe Fondit të Pashpërndarë  në 2017, e pa  

shoqëruar me mbartjen e planit respektiv, ka sjellë një sërë pasojash me impakt të lartë në 

“Shpenzimet e Pushtetit Vendor”. Fondi i Mbartur nga vitet e kaluara i miratuar nga Ministri 

i Financave më datë 20.02.2017 është 6,720.5 milion lekë. Konstatohet se kjo vlerë ka të 

pareflektuar fondin e mbartur të tre projekteve në përbërje të listës prej 17.5 milion lekësh si 

dhe vlerën e mbartur të 13 projekteve të tjera të ndryshuar me pesë shkresa gjatë vitit në 

shkelje të proçedurës së përcaktuar prej 138 milion lekësh. Ndërkohë në tabelën me evidencë 

përfundimtare të Fondit të Mbartur sjellë nga Drejtoria e Financave Vendore pas 

konstatimeve të mësipërme vlera e Fondit të Mbartur është 6,878 milion lekë, vlerë e cila 

përsëri ndryshon  me vlerën e përllogaritur  të  Fondit të Mbartur pas sistemimeve të 

ndryshimeve të mësipërme prej 6,876 milion lekë, me një diferencë prej 1.5 milion lekësh të 

pashpjeguar. 

Konstatohet se evidenca Plan/Fakt e Drejtorisë së Thesarit nuk rakordon me evidencën 

Plan/Fakt të Drejtorisë së Buxhetit për programin “Infrastruktura Vendore dhe Rajonale”, si 

pasojë të dhënat nuk janë të plota dhe është bërë një një prezantim jo i sinqertë i treguesve 

fiskal dhe të dhënave të nevojshme për qëllime të vendimmarrjes, në kundërshtim me Ligjin 

nr.9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe Ligjin  nr.9936, datë 

26.6.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërsisë, i ndryshuar”. 

 

Rekomandimi 12: KLSH rekomandon  të merren masat për saktësimin e treguesve fiskal të 

programit “Infrastruktura Vendore dhe Rajonale” dhe të raportohen të dhëna të plota, të sakta 

dhe gjithëpërfshirëse mbi të gjitha burimet e financimit për planin dhe realizimin e tij. Afati: 

Menjëherë dhe në vijimësi  
Përgjigja e subjektit MFE: Ky rekomandim nuk pranohet. 

Gjendja: E pa pranuar. 

 

Gjetja 13:  Fondi i Zhvillimit të Rajoneve ka pasur një programim jo efektiv për vitin 2017, 

duke mos financuar një nga tre shtyllat kryesore përbërëse të tij konkretisht shtyllën e tretë 

“Programi i Mbështetjes për Ekonominë” dhe duke dështuar në  ofrimin e  mbështetjes 

financiare për  Ndërmarrjet Mikro të Vogla dhe të Mesme (NMVM-të). 

 

Rekomandimi 13: Fondi i Zhvillimit të Rajoneve  në programimin dhe menaxhimin e tij 

duhet të udhëhiqet nga  tre E-të e performancës në mënyrë që në fund të vitit të ketë 

përmbushur edhe qëllimin për të cilin është krijuar “Fondi për Zhvillimin e Rajoneve është 

një instrument zhvillimor dhe një mekanizëm financiar konkurrues që mbështet politikën 

kombëtare të zhvillimit rajonal dhe vendor, për të siguruar zbatimin e objektivave të politikës 

së kohezionit territorial, për të patur rajone me zhvillim të balancuar, konkurruese dhe me 

zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, social e mjedisor”, duke mos përjashtuar nga financimi jo 

vetëm  ndonjë nga 3  shtyllat përbërëse të tij, por edhe grante specifike të secilës shtyllë të 

parashikuar në ligj.  Afati:  Menjëherë dhe në vijimësi  
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Përgjigja e subjektit MFE: Ky rekomandim nuk pranohet. 

Gjendja: E pa pranuar. 

 

Gjetja 14:  Konstatohet se vlera e detyrimit të njohur nga shteti shqipëtar ndaj ish të 

përndjekurve politikë dhe të papaguar ende në fund të vitit 2017 është 31,449 milion lekë. 

Nëse planifikimi i këtij fondi do të vazhdojë me ritmet e deri tanishme (rreth 2 milioardë në 

vit) ky detyrim do të mund të shlyhet vetëm pas 16 vitesh. 

 

Rekomandimi 14: KLSH në kuadër të rivendosjes së drejtësisë dhe dinjitetit shoqëror të 

kësaj shtrese, si dhe  krijimin e kushteve favorizuese për riintegrimin shoqëror të tyre, bazuar 

në lidhjen e fortë historike  që ekziston midis pronave që privatizohen sot me shtresën e ish të 

përndjekurve politikë rekomandon që krahas planifikimit buxhetor të përvitshëm për 

shpërndarje dëmshpërblimi për këtë shtresë të shtohet edhe një burim i dytë financimi që vjen 

nga të  ardhurat nga privatizimi. Konkretisht rekomandojmë ndryshimin e Ligjit, nr. 9936 

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

ndryshuar. Neni 4/1 “Parimet dhe rregullat fiskale”, pika 2, ku citohet “.... dhe pjesa tjetër 

për investime publike” të zëvendësohet me: “jo më pak se 20% për pagesat e dëmshpërblimit 

të ish të përndjekurve politikë dhe pjesa tjetër për investime publike”. 

b. Në lidhje me detyrimin e shtetit ndaj ish të përndjekurve prej 31,449 milion lekësh të 

mbetur për t‟u shlyer në vitet në vazhdim KLSH rekomandon indeksimin e këtyre pagesave 

për normën e inflacionit çdo vit në mënyrë që të sigurohet mbrojtja e interesave të kësaj 

shtrese vulnerabël të shoqërisë shqiptare.  Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 

Përgjigja e subjektit MFE: Ky rekomandim nuk pranohet. 

Gjendja: E pa pranuar. 

 

Gjetja 15: Realizimi i pagesave të fondit të ish të përndjekurve politikë sipas tre evidencave: 

Tabelës Fiskale (SIFQ), Bankave të Nivelit të Dytë dhe Sistemit  E-dëmshpërblime rezulton 

me diferenca të pashpjeguara dhe konkretisht: Sipas Sistemit E-dëmshpërblime realizimi 

është 2,300 milion lekë; -Sipas Tabelës Fiskale realizimi është 2,298 milion lekë; -Sipas 

Bankave të Nivelit të Dytë realizimi është  2,295 milion lekë. 

Fondi i të Përndjekurve Politikë gjatë vitit 2017, ka pasur kthime të fondeve në vlerën 30.4 

milionë lekë. Nga këto, 6 milionë lekë janë kthyer gjatë vitit dhe janë kontabilizuar si 

shpenzime me minus në llogarinë speciale të ish të përndjekurve politikë dhe 24 milionë lekë 

të kthyera kryesisht gjatë muajve nëntor dhe dhjetor janë kontabilizuar në muajin shkurt të 

vitit pasardhës si të ardhura për thesarin. Këto fonde kanë qëndruar për një peridhë jo 

normale prej 1-2 muaj në bankat e nivelit të dytë si likujditete në udhëtim. Mos korrigjimi në 

kohë i këtyre pagesave të kthyera ka bërë që kjo vlerë të jetë e përfshirë në realizimin e fondit 

në Tabelën Fiskale, duke na dhënë kështu një vlerë jo realiste dhe të mbivlerësuar të 

realizimit të fondit artificialisht me 24 milionë lekë. 

 

Rekomandimi 15.1 KLSH rekomandon që Drejtoria e Pagesave dhe Dëmshpërblimeve  të 

bëjë rakordime mujore midis të dhënave që jep raporti i sistemit e-dëmshpërblime,  të 

dhënave që japin nxjerrjet e llogarive (stetment) bankare çdo fillim muaji si dhe të dhënave të 

SIFQ, për të siguruar një paraqitje  të plotë dhe transparente mbi pagesat e këtij fondi.  

Rekomandimi 15.2 KLSH rekomandon të minimizohet   periudha e qëndrimit të pagesave të 

kthyera si  “likuiditete në udhëtim” në një periudhë normale jo më shumë se një javë dhe të 

reflektohet anullimi i këtij shpenzimi në treguesit fiskalë mbi fondin e ish të përndjekurve 

politikë, në mënyrë që të pasqyrohet qartë dhe saktësisht vlera e pagesave të kryera për ish të 

përndjekurit e regjimit komunist  
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Rekomandimi 15.3 KLSH  me qëllim rritjen e performancës së menaxhimit të fondit të ish të 

përndjekurve politikë rekomandon që menaxhimi i të gjitha fazave të  procesit të shpërndarjes 

së dëmshpërblimeve si dhe lëshimi i titujve ekzekutivë për këto pagesa të kryhet në një 

institucion të vetëm. Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 

Përgjigja e subjektit MFE: Ky rekomandim pranohet. 

Gjendja: Nuk është realizuar plotësisht. 

 

Gjetja 16:  Nga evidenca e marrë nga sistemi E-dëmshpërblime me pagesat e vitit  2017  për 

ish të përndjekurit politikë konstatohet se pa përfunduar shpërndarja brënda këstit më të ulët  

për të gjitha subjektet e kategorisë parësore  është vazhduar me shpërndarjen e kësteve 

pasardhëse të kësaj kategorie, duke rënë  në kundërshtim me Ligjin Nr.94/2014  datë 

24.07.2014, Nenin 1, Paragrafi 2,  i cili përcakton “Me kryerjen e pagesës, për të gjitha 

subjektet  parësore, brenda këstit më të ulët, fillon pagesa e këstit pasardhës e kështu me 

radhë”, për arsye se proçedura e parashikuar në  Udhëzimin Nr.5 datë 15.04.2017 të Ministrit 

të Financave dhe Ekonomisë për shpërndarjen e këtij fondi përcakton se subjektet përfituese 

duhet të paraqesin pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dëshminë që janë gjallë çdo 

tre muaj. 

 

Rekomandimi 16. KLSH duke marrë në konsideratë moshën e subjekteve të kategorisë 

parësore rekomandon realizimin e një marrëveshjeje ndërveprimi institucional, nëpërmjet të 

cilës Drejtoria e Pagesave dhe Dëmshpërblimeve të mund të marrë konfirmim direkt nga 

Zyrat e Gjendjes Civile nëse subjektet përfituese janë gjallë apo jo. Afati: Menjëherë dhe në 

vijimësi  
Përgjigja e subjektit MFE: Ky rekomandim pranohet. 

Gjendja: E realizuar. 

 

Gjetje 17: Nga auditimi u konstatua se, të gjitha transaksionet të cilat lidhen me 

financimet e huaja, që nga momenti i nënshkrimit te tyre, lëvrimit, përdorimit dhe 

shlyerjes se tyre janë regjistruar dhe raportuar nga ministritë dhe institucionet e tjera 

qendrore bazuar në udhëzimin nr. 8, datë 17.02.2003, “Për evidentimin, regjistrimin, 

përdorimin dhe raportimin e Financimeve të Huaja në kuadrin e projekteve dhe 

marrëveshjeve me donatorët e huaj” ndërkohë që ky ligj është shfuqizuar me ligjin nr. 

9936, datë 26.06.2008   

a. Konstatohet se, ky udhëzim është në zbatim të ligjit organik të buxhetit nr. 8379, datë 

29.7.1998 “Për hartimin dhe zbatimin e Buxhetit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë” 

ndërkohë që ky ligj është shfuqizuar me ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008  “Për menaxhimin e 

sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë ”, i ndryshuar. Gjithashu në udhëzimin nr. 8, 

datë 17.02.2003 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Për evidentimin, regjistrimin, 

përdorimin dhe raportimin e Financimeve të Huaja në kuadrin e projekteve dhe 

marrëveshjeve me donatorët e huaj” citohet: “Celja e fondeve të financimeve të huaja bëhet 

në zërin investime, por ndjekja dhe regjistrimi kryhet nga njësia e zbatimit dhe nga dega e 

thesarit, sipas natyrës së shpenzimit” 

b. Në nenin 69, të udhëzimit nr. 02, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të 

buxhetit” citohet:”Menaxhimi i projekteve me financim të huaj, pavarësisht se ato zbatojnë 

rregullat e sistemit të thesarit apo zbatohen jashtë tij (skema e plotë ose e pjesshme e tij) i 

nënshtrohen të gjitha rregullave të përcaktuara në këtë udhëzim për menaxhimin e fondeve 

publike , me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në marrëveshjet përkatëse.” Në 

kapitullin V.III “Planifikimi I Investimeve Publike”, të udhëzimit nr. 8, datë 29.03.2012 “Për 

procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm” pika 1 citohet: 
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“Procedurat e Menaxhimit të Investimeve Publike përcaktojnë ciklin e projekteve të 

investimeve si edhe në detaje te gjitha hapat që duhet të ndërmerren për përgatitjen e 

propozimeve për projekte investimi. Projekti përbën një/ose grup aktivitetesh të cilat 

realizojnë një/ose më shumë produkte në një afat kohor të caktuar si pjesë e programeve të 

shpenzimeve publike. Projektet mund të kërkojnë si shpenzime kapitale ashtu edhe 

shpenzime korente, këto të fundit si gjatë fazës kryerjes së investimit ashtu edhe pas kohës së 

përfundimit të tij.” 

 

Rekomandimi 17.1. Strukturat Drejtueses te Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë të 

adresojnë problematikën në drejtim të Njësive Zbatueses të Projekteve me Financim të Huaj 

në mënyrë që këta të fundit marrin masa për deklarimin e saktë të projekteve duke i pasqyruar 

ato realisht në zërat e investimeve kapitale apo në zërat e shpenzimeve operative sipas rastit. 

Rekomandimi 17.2. Ministri i Financave dhe Ekonomisë të marrë masat e nevojshme për 

përmirësimin e udhëzimit nr. 02, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të 

buxhetit” duke shtuar nenin : “Në mbyllje të projektit të investimit, nga ana e  Njësitë e 

Zbatimit të Projektit me Financim të Huaj duhet të raportohet qartë sistemi i llogarisë 230 

“Shpenzime në proces AQ të pa Trupëzuara ”, dhe 231 “Shpenzime në proces AQT” sipas 

zërave përkatës. Afati: Menjëherë  

Përgjigja e subjektit MFE: Ky rekomandim nuk pranohet. 

Gjendja: E pa pranuar. 

 

 

B. MASA PËR ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE NË ADMINISTRIMIN E 

FONDEVE PUBLIKE, PËRFSHI SHPENZIME TË REALIZUARA NË 

KUSHTE TË PALIGJSHMËRISË PROCEDURIALE. 

 

Gjetje 1: Nga auditimi mbi programimin buxhetor afatmesëm 2017-2019 dhe 

planifikimin fillestar të buxhetit të vitit 2017 me ndryshimet e pasqyruara gjatë vitit, 

KLSH gjykon se,  

a. dokumenti i PBA 2017-2019, është hartuar në mënyrë formale duke venë në dyshim 

standardet dhe vërtetësinë e programimit të produkteve. Konstatohet se, dokumenti i 

Programit Buxhetor Afatmesëm 2017-2019, ka probleme në drejtim të respektimit të 

kërkesave dhe përcaktimeve të Udhëzimit nr. 08, datë 29.03.2012 “Për procedurat standarde 

të përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm” dhe Udhëzimit plotësues nr.4/2, datë 

08.07.2016 më konkretisht këto problematika adresohen në drejtim të formulimit të qëllimit 

të politikës, objektivave të programit si dhe produkteve të programit. Konstatohen raste kur, 

kosto e produkteve ka një luhatje të madhe nga njëra faze në tjetrën të PBA-së, pavarësisht se 

sasia e produktit mbetet e pa ndryshuar. Në lidhje me këto fenomene, në shkresën nr.15475, 

datë 10.11.2006, të dërguar pranë Këshillit të Ministrave për shqyrtim dhe miratim 

“Dokumenti i rishikuar i Programit Buxhetor Afatmesëm 2017-2019” nga Ministria e 

Financës dhe Ekonomisë, nuk ka shpjegime. Konstatohet se, nuk është pjesë e VKM-së nr. 

938, datë 28.12.2016 “Për miratimin e dokumentit të programit buxhetor afatmesëm, të 

rishikuar 2017-2019”, shtojca 6, “Shpenzime sipas produkteve” e programit 01130 

“Ekzekutimi i pagesave të ndryshme ”, program të cilin e menaxhon Aparati i Ministrisë së 

Financave dhe Ekonomisë.  

b. Nga auditimi mbi regjistrimin e Planit të Buxhetit të shtetit për vitin 2017, sipas 

Tabelës 4, “Treguesit Fiskalë të Buxhetit të Konsoliduar” të Aktit Normativ Nr. 03, datë 

06.11.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 130/2016, “Për buxhetin e vitit 

2017” në Sistemin Informatik Financiar të Qeverisë (SIFQ), u konstatua se, ky plan 



 

25 
 

RAPORT PËRFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN  E ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE TË 

LËNA NË AUDITIMET E MËPARSHME NË 8 SUBJEKTE”. 

 
paraqitet të jetë regjistruar me diferenca të konsiderueshme. Ky fakt tregon se, 

Drejtoria Përgjithshme e Buxhetit pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, nuk 

ka monitoruar procesin e regjistrimit të të dhënave të planifikimit buxhetor në SIFQ, 

veprim i cili mbart riskun e kryerjes së shpenzimeve nga ana e njësive shpenzuese pa 

pasur një plan shpenzimi, që do të thotë shkeljen e Ligjit Organik të Buxhetit si dhe 

krijim i detyrimeve të prapambetura.  
Më konkretisht kemi :  

 Referuar Tabelës nr. 4, të Aktit Normativ nr. 03, të ardhurat e përgjithshme për vitin  

2017, paraqiten në vlerën 442,901 milionë lekë, ndërkohë ky zë në SIFQ, paraqitet për 

408,800 milionëë lekë pra me një diferencë për 34,101 milionë lekë më pak se Akti 

Normativ nr.03. 

 Referuar Tabelës nr. 4, të Aktit Normativ nr. 03, Shpenzimet për vitin 2017, paraqiten në 

vlerën 474,101 milionë lekë, ndërkohë ky zë në SIFQ, paraqitet për 459,627 milionë lekë 

pra me një diferencë për 14,474 milionë lekë më pak se Akti Normativ nr. 03. 

 Referuar Tabelës nr. 4, të Aktit Normativ nr. 03, Deficiti për vitin 2017, paraqiten në 

vlerën 31,200 milionë lekë, ndërkohë ky zë në SIFQ, paraqitet për 50,826 milionë lekë 

pra me një diferencë për 19,626 milionë lekë më shumë se Akti Normativ nr.03. 

c. KLSH, gjykon se, Aktet Normative në fund të vitit u japin mundësinë institucioneve të 

ndërmarrin angazhime buxhetore pas datës 15 Tetor 2017, në kundërshtim me ligjin 

organik të buxhetit, të ndryshuar, por që nuk arrijnë t’i realizojnë ato, duke mbartur 

në këtë mënyrë riskun e realizimit fiktiv të tyre si dhe riskun e krijimit të detyrimeve të 

prapambetura. Nga auditimi u konstatuan 3 raste në vlerën totale për 50 milionë lekë, 

kontrata të cilat janë lidhur dhe realizuar në periudhën kohore 28-31 Dhjetor 2017, të cilat 

logjikisht janë të pa mundura të realizohen. 

 Konstatohet se, kontrata e projektit të investimit me kod M140310 “Furnizim vendosje te 

komunikimit me radio” i programit 3440 “Sistemi i burgjeve” në vlerën 16,760 mijë lekë 

i Ministrisë së Drejtësisë, me operatorin ekonomik është lidhur me datë 28.12.2017, 

ndërkohë që në mbyllje të vitit buxhetor me datë 31.12.2017, pra për një afat kohor për 

dy ditë kjo kontratë rezulton të jetë e realizuar në vlerën 11,154 mijë lekë. 

 Konstatohet se, kontrata e projektit të investimit me kod M260395 “Sinjalistika e 

infrastrukturës turistike” i programit 4760 “Zhvillimi i turizmit” në vlerën 11,540 mijë 

lekë i Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, me operatorin ekonomik është lidhur me datë 

26.12.2017, ndërkohë që në mbyllje të vitit buxhetor me datë 31.12.2017, pra për një afat 

kohor për 4(katër) ditë kjo kontratë rezulton të jetë e realizuar në vlerën 9,160 mijë lekë. 

 Konstatohet se, kontrata e projektit të investimit me kod M560435 “Hartimi i projekteve 

për rrugët rurale” i programit 6210 “Programe Zhvillimi” në vlerën 30,000 mijë lekë i 

Fondit të Zhvillit Shqiptar, me operatorin ekonomik është lidhur me datë 27.12.2017, 

ndërkohë që në mbyllje të vitit buxhetor me datë 31.12.2017, pra për një afat kohor për 

3(tre) ditë kjo kontratë rezulton të jetë e realizuar në vlerën 30,000 mijë lekë. 

d. Nga auditimi mbi planifikimin, detajimin dhe rishpërndarjen e fondeve buxhetore 

për vitin 2017, për disa institucione KLSH ka konstatuar veprime në kundërshtim me 

Udhëzimin nr. 08, datë 29.03.2012 “Për procedurat standarte të përgatitjes së Programit 

Buxhetor Afatmesëm” dhe Udhëzimin plotësues nr. 4/2, datë 08.07.2016 dhe konkretisht 

nenin 65 ku citohet: “Plani i investimeve i detajuar nga njësitë e qeverisjes qendrore në nivel 

projekti mban parasysh këtë radhë prioritare: a- investimet në proces nga viti i kaluar, b- 

objektet e paraqitura në Kuvend gjatë shqyrtimit të projekt buxhetit”, dhe nenin 66 ku citohet: 

“Nëse në listën e investimeve të detajuara nga njësitë e qeverisjes qendrore ka objekte të reja 

nga lista e paraqitur në momentin e miratimit të projekt buxhetit të vitit, NPA e përfshin në 
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listën përfundimtare vetëm kur objekti ka kaluar në procedurat e miratimit të investimeve të 

publikuara.” 

 Referuar të dhënave të regjistruara në SIFQ, konstatohet se, në zbatim të Ligjit 130/2016 

“Për buxhetin e vitit 2017” janë çelur projekte investimi me financim të brendshëm në 

vlerën 5,094.9 milionë lekë, projekte të cilat rezultojë të mbyllur me miratimin e Aktit 

Normativ Nr. 03, datë 06.11.2017 “Për një ndryshim në buxhetin e vitit 2017, të miratuar 

me Ligjin 130/2016”, fakt i cili tregon për një buxhetim të dobët dhe formal nga ana e 

ministrive të linjës. Gjithashtu  konstatohet se, ka projekte investimi të cilat janë çelur për 

herë të parë me miratimin e Aktit Normativ Nr. 03, datë 06.11.2017 “Për një ndryshim në 

buxhetin e vitit 2017, të miratuar me Ligjin 130/2016”, dhe realizuar përgjithësisht në 

vlerë ekzakte sa vlera totale apo pjesore e faturave që presin çeljen për tu regjistruar 

(Shihni rastin e Bashkisë Gjirokastër më poshtë për fatura që regjistrohen dhe likuidohen 

në mënyrë pjesore). Referuar kontratave dhe faturave të regjistruar në SIFQ, konstatohet 

se këto projekte investimi janë kontrata në vazhdim nga vitet e kaluara, në vlerën 6,830.8 

milion lekë, kryesisht të FZHR-së. Ky fakt tregon për çelje në SIFQ që legjitimojnë 

plotësisht apo pjesërisht shpenzime të ndodhura dhe njohura më parë, të cilat duhet të 

ishin shoqëruar me planin buxhetor përkatës. 

 KLSH, ka konstatuar se, për disa institucione, megjithëse vlera e miratuar e fondeve 

të investimeve kapitale me financim të brendshëm ka qenë e njëjtë si në 

projektbuxhetin e vitit 2017, ashtu edhe me miratimin e buxhetit sipas Ligjit 

130/2016, lista e përfundimtare e investimeve kapitale të miratuara me ligj, është e 

ndryshme nga lista e miratuar në  projekt buxhetin e vitit 2017. Konstatohet të jenë 

çelur 5 projekte investimi në vlerën 91,8 milionë lekë të cilat nuk kanë kaluar procesin e 

miratimit të investimeve publike.  

Për Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave:  
Projekti i investimit me kod M051467 “Blerje pajisje laboratorike ” me vlerë  18,1 milion 

lekë i programit 4220 “Siguria ushqimore” rezulton të jetë çelur me buxhetin e vitit 2017, 

pavarësisht se ky projekt nuk rezulton të jetë në listën e investimeve të miratuara në 

projektbuxhetin e vitit e po këtij viti. Gjithashtu referuar shtojcës 01/A “Lista përmbledhëse e 

projekteve te investimeve publike me financim të brendshëm të parashikuar” të dokumentit të 

PBA 2017-2019, faza II të depozituar nga ky institucion pranë MFE, ky projekt nuk rezulton 

të jetë në këtë listë. Në mbyllje të vitit, ky projekt rezulton të mos jetë realizuar. 

a) Projekti i investimit me kod M051475 “Lumi Devoll, 100 metra pranë urës së trenit ” me 

vlerë  33,3 milion lekë i programit 4240 “Menaxhimi i infrastrukturë së kullimit dhe ujitjes” 

rezulton të jetë çelur me buxhetin e vitit 2017, pavarësisht se ky projekt nuk rezulton të jetë 

në listën e investimeve të miratuara në projektbuxhetin e vitit e po këtij viti. Gjithashtu 

referuar shtojcës 01/A “Lista përmbledhëse e projekteve të investimeve publike me financim 

të brendshëm të parashikuar” të dokumentit të PBA 2017-2019, faza II  të depozituar nga ky 

institucion pranë MFE, ky projekt nuk rezulton të jetë në këtë listë. Në mbyllje të vitit, ky 

projekt rezulton të jetë realizuar në masën 100%. 

b) Projektet e investimit me kod M051468 “Rikonstruksion përshtatje 4 zyrave” me vlerë  me 

vlerë 28,2 milion lekë dhe projekti me kod M051435 “Rikonstruksion përshtatje ambientesh” 

me vlerë 4,2 milion lekë, të programit 4220 “Siguria ushqimore” rezultojnë  të jetë çelur me 

buxhetin e vitit 2017, pavarësisht se, këto projekte rezultojnë të jetë në listën e investimeve të 

miratuara në projektbuxhetin në vlerën 10 milion lekë me përshkrimin “Rikonstruksion i 15 

zyrave neper rrethe”. Gjithashtu referuar shtojcës 01/A “Lista përmbledhëse e projekteve te 

investimeve publike me financim të brendshëm të parashikuar” të dokumentit të PBA 2017-

2019, faza II të depozituar nga ky institucion pranë MFE, ky projekt nuk rezulton të jetë në 

këtë listë. Në mbyllje të vitit, ky projekt rezulton të mos jetë realizuar. 
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c) Projekti i investimit me kod M051477 “Dunavec, mbi grykëderdhjen e përroi Voskop” i 

programit 4240 “Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes” rezulton të jetë çelur me 

buxhetin e vitit 2017 me vlerë 8 milionë lekë, pavarësisht se, ky projekt nuk rezulton të jetë 

në listën e investimeve të miratuara në projektbuxhetin e vitit e po këtij viti. Gjithashtu 

referuar shtojcës 01/A “Lista përmbledhëse e projekteve te investimeve publike me financim 

të brendshëm të parashikuar” të dokumentit të PBA 2017-2019, faza II të depozituar nga ky 

institucion pranë MFE, ky projekt nuk rezulton të jetë në këtë listë. Në mbyllje të vitit, ky 

projekt rezulton të jetë realizuar në vlerën 7,8 milion lekë. 

d) Projekti i investimit me kod M051479 “Skema Ujitëse e fushës se Milotit, Mamurrasit, 

Drojës me Kanalin Kryesore U 11” i programit 4220 “Siguria ushqimore” rezulton të jetë 

çelur me buxhetin e vitit 2017 me vlerë 26,1 milionë lekë, pavarësisht se në listën e 

investimeve të miratuara në projektbuxhetin e vitit e po këtij viti ky projekt rezulton të jetë 

planifikuar në vlerën 42,4 milionë lekë.  

Për  Ministria e Brendshme:  

Në listën e investimeve kapitale me financim të brendshëm të projekt buxhetit është 

përfshirë edhe projekti i ri “Rikonstruksioni i godinës së DPQ Shkodër” në vlerën 101,7 

milion lekë të programit 3140 “Policia e shteit”. Konstatohet se me celjen e buxhetit të vitit 

2017, ky  projekt nuk është çelur dhe në vënd të tij është shtuar disa projekte të tjera.  

Në listën e investimeve kapitale me financim të brendshëm të projekt buxhetit është përfshirë 

edhe projekti M160922 “Rikonstruksioni i godinës së Komisariatit Nr. 06, i Drejtorisë së 

Përgjithshme” në vlerën 40,3 milion lekë të programit 3140 “Policia e shteit”. Konstatohet se 

me çeljen e buxhetit të vitit 2017, ky  projekt është celur dhe në vlerën 122,4 milion lekë pra 

për 82,1 milion lekë më shumë dhe me Aktin Normativ nr. 03, datë 06.11.2017, ky projekt 

është shtuar për 30,3 milion lekë, duke kaluar në vlerën 152,8 milion lekë. Referuar të 

dhënave të pagesave në SIFQ, konstatohet se kontrata në lidhje me këtë projekt është lidhur 

më datë 27.12.2016, pra është një kontratë në vazhdim. Referuar “Regjistrit të realizimit të 

prokurimeve publike”, të publikuar nga APP, me datë 27.01.2017, konstatohet se kjo kontratë 

ka një afat kohor 15 muaj. Konstatohet se, përgjatë vitit 2017, ky projekt rezulton i realizuar 

në vlerën 122,4 milion lekë.  

Për Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës: 

Konstatohet se, kontrata e projektit të investimit me kod M064079 “Impianti i prodhimit të 

energjisë nga mbetjeve urbane”, i programit 6220 “Menaxhimi i mbetjeve urbane” projekt i 

Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës i çelur me Aktin Normativ nr. 03, datë 

06.11.2017, rezulton të jetë realizuar në vlerën 162,772 mijë lekë. Referuar të dhënave në 

SIFQ, konstatohet se kjo kontratë është regjistruar në dy data të ndryshme të vitit 2017 pra 

e copëtuar dhe konkretisht në datën 18.12.2017 dhe datën 29.12.2017 në vlerat 55,000 mijë 

lekë dhe në vlerën 108,382 mijë lekë. Gjithashtu konstatohet se, kjo kontratë rezulton e 

regjistruar në sistem në prill të vitit 2018 me numër 1006001-1800002 dhe vlerë 2,258,316 

mijë lekë nën përshkrimin “Migrim nga Ministria e mjedisit kontratë vazhdim 5553/5 dt 

24.10.2016”, pra kjo kontratë është kontratë në vazhdim nga vitet e kaluara. Referuar sa më 

lart, arrihet në përfundimin se, në SIFQ, në lidhje me këtë projekt kontrata është regjistruar e 

copëtuar si dhe në të njëjtën kohë nga ana e Ministrisë së Transportit nuk ëshë respektuar 

Udhëzimin nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde në zbatimin e buxhetit” neni 65 

citohet: “Plani i investimeve i detajuar nga njësitë e qeverisjes qendrore në nivel projekti 

mban parasysh këtë radhë prioritare: a- investimet në proces nga viti i kaluar. 

Për Bashkinë Gjirokastër: 

Nga auditimi u konstatua se, projekti i investimit me kod M991358 Rikonstruksion i "Blv. 18 

Shtatori dhe degëzimeve të rrugëve Rexhep Qosja dhe Gole Gushi” I programit 

“Infrastruktura vendore dhe Rajonale” rezulton të jetë çelur dhe realizuar në të njëjtën vlerë 
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për  93,200 mijë  lekë. Nga auditimi I të dhënave të SIFQ-së u konstatua se, në vitin 2017 

Bashkia Gjirokastër ka likuiduar me datë 12.12.2017, faturën nr. 34, datë 30.05.2017 në 

vlerën 93,200 mijë lekë. Nga auditimi u konstatua se kjo faturë është likuiduar edhe në vitin 

2018 konkretisht në datën 08.05.2018 për vlerën 22,651 mijë lekë. Pra referuar sa më lart 

konstatohet se ky investim ka qenë një investim në proces dhe si i tillë  nuk është respektuar 

Udhëzimin nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde në zbatimin e buxhetit” neni 65 

citohet: “Plani i investimeve i detajuar nga njësitë e qeverisjes qendrore në nivel projekti 

mban parasysh këtë radhë prioritare: a- investimet në proces nga viti i kaluar. 
e. KLSH konstaton se, devijimet e shumta që kanë pësuar të ardhurat dhe shpenzimet që 

nga faza fillestare e planifikimit të tyre, deri në fazën e realizimit faktik, si dhe 

devijimet e shumta në mënyrën e mbulimit të financimit të deficitit buxhetor nga 

financim të brendshëm në atë të huaj, tregojnë për mungesë të aftësisë buxhetuese dhe 

menaxhuese të financave publike. Ky fenomen është konstatuar si për zërat e shpenzimeve, 

ashtu edhe për të ardhurat. Në fazën e parë të PBA 2017-2019, të ardhurat u planifikuan në 

vlerën 446,775 milion lekë, ndërkohë që me Ligjin e Buxhetit të vitit 2017, u miratuan në 

vlerën 436,400 milion lekë. Me Aktin Normativ nr.3, të ardhurat u parashikuan në vlerën 

442,900 milion lekë, ndërkohë që, referuar Tabelës së Treguesve të Konsoliduar Fiskalë, u 

realizuan në vlerën 430,396 milion lekë, pra 12,504 milion lekë më pak. Mos realizimi i të 

ardhurave ka çuar në shkurtim të shpenzimeve, të cilat janë realizuar në vlerën 461,469 

milion lekë, nga 474,100 milion lekë të planifikuara me Aktin Normativ nr.3, pra 12,691 

milion lekë më pak, ose janë realizuar në masën 98,7% nga planifikimi fillestar. Deficiti 

buxhetor gjatë për vitin 2017, ishte parashikuar në vlerën 31,200 milion lekë dhe referuar 

Tabelës së Treguesve të Konsoliduar Fiskalë, është realizuar në masën 30,919 milion lekë ose 

realizuar në masën 99,1%. Krahasuar me vitin 2016, deficiti buxhetor është rritur në masën 

4,249 milion lekë ose është rritur në masën 16%. Ky deficit është realizuar 6% nga financim i 

brendshme, kur me Ligjin Fillestar të Buxhetit duhej të ishte financuar në masën 65%. 

Gjithashtu rreth 66% të deficitit të përgjithshëm buxhetor është realizuar në muajin Dhjetor, 

në vlerë 20,385 milion lekë nga 30,919 milion lekë gjithsej.  

 

Rekomandimi 1.1. Ministria e Financave dhe Ekonomisë si përgjegjëse për hartimin e 

dokumentit të PBA-së, duhet të marrë të gjitha masat e nevojshme në mënyrë që: 

-hartimi i këtij dokumenti kaq të rëndësishëm, të mos jetë një proces formal dhe në letra, por 

një proces efektiv i cili do të ndihmojë procesin për të kaluar drejt një buxheti kredibël.  

-Së bashku me dokumentin e PBA-së së rishikuar, Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

duhet të ofrojë informata të hollësishme në lidhje me devijimet që kanë pësuar zërat e 

treguesve makroekonomik nga njëra fazë në tjetrën përmes një tabele të standardizuar. 

-Vazhdimin e trajnime në shkallë të gjerë për të gjitha ministritë e linjës dhe institucionet e 

tjera buxhetore në lidhje me hartimin e dokumentit të PBA-së 

-Të shikohet si prioritet krijimi i Këshillit Fiskal, si organ i pavarur me nivel të lartë  

profesional në fushën e menaxhimit të financave publike. 

Rekomandimi 1.2. Nga Strukturat Drejtuese të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, të 

merren masa jo vetëm organizative por edhe disiplinore për të gjitha rastet kur cenohet 

saktësia e Treguesve të Konsoliduar Fiskalë, në mënyrë që të konsolidohet një praktikë e 

mirë drejt  një buxheti që reflekton një llogari të financave publike, të besueshme, 

gjithëpërfshirëse, korrekte dhe të kujdesshme. 

-Qeveria duhet të marrë masa për mos nxjerrjen e  Akteve Normative me fuqinë e ligjit pas 

datës 01 Tetor të vitit ushtrimor me qëllim shmangien e risqeve të realizimeve fiktive të 

shpenzimeve apo krijimin e detyrimeve të prapambetura. 
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-Strukturat Drejtuese të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, të marrin masat e duhura për 

përmirësimin dhe funksionimit e hallkave të kontrollit të brendshëm në lidhje me 

planifikimin dhe detajimin e fondeve për investimet publike.   

-Ministria e Financave dhe Ekonomisë, të marrë të gjitha masat për përmirësimin e 

metodologjisë së përdorur për planifikimin e të ardhurave buxhetore në mënyrë që të 

eliminoje devijimet e shumta ndërmjet të ardhurave të vlerësuara në Kuadrin 

Makroekonomik dhe Fiskal dhe të ardhurave të mbledhura nga Administrata Tatimore dhe 

Doganore. 

-Në ligjin “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, të parashikohen qartë masa 

administrative dhe disiplinore ndaj personave përgjegjës për çelje fondesh në SIFQ jo në 

përputhje me ligjin vjetor të buxhetit dhe PBA. Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 

Përgjigja e subjektit MFE: Ky rekomandim pranohet pjesërisht. 

Gjendja: E zbatuar pjesërisht. 

 

Gjetje 2: KLSH ka konstatuar dhënien e garancive të reja përgjatë vitit buxhetor drejt 

subjekteve me performancë të dobët financiare, që kanë krijuar stok të detyrimeve të 

reja ndaj shtetit përgjatë vitit 2017, në shumën 50 milion Euro ose kundravlefta 6,647 

milion lekë. Nga auditimi rezulton se me ligjin nr. 130/2016 “Për buxhetin e vitit 2017”, të 

ndryshuar, nuk janë vendosur kufijtë për lëshimin e garancive të reja të shtetit në përmbushje 

të pikës c) të nenit 58 të Ligjit nr.9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor 

në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, por janë vendosur kufijtë vetëm për rritjen vjetore 

të garancive të reja si diferencë ndërmjet pagesave dhe arkëtimeve në shumën 2,774 milion 

lekë. Gjatë vitit 2017 është lëshuar një garanci në shumën 50 milion Euro ose 6,647.5 milion 

lekë, sipas raportimeve në regjistrin e borxhit me përfitues OST, për projektin e linjës 400KV 

Shqipëri-Maqedoni. Nga auditimi konstatohet se përfitues i kësaj garancie është OST, e cila 

sipas regjistrit të të drejtave për të arkëtuar nga marrëveshjet e nënhuasë dhe garancisë është 

debitore ndaj shtetit në shumën 5,166 milion lekë, me një rritje vjetore të stokut të detyrimeve 

ndaj shtetit në shumën 2,223 milion lekë. Në kushtet e subjekteve që paraqiten me paaftësi 

paguese, lëshimi i garancive të reja e ekspozon buxhetin e shtetit dhe borxhin publik drejt 

risqeve të shtuara. I njejti vlerësim vlen edhe për garancinë e lëshuar drejt KESH sha në vitin 

2016, efektive në vitin 2018, ku gjendja e detyrimeve ndaj shtetit e kësaj kompanie në fund të 

vitit 2017 në lidhje me marrëveshjet e nënhuasë dhe garancisë paraqitet në shumën 12,669 

milion lekë, me një rritje vjetore prej 3,604 milion lekë. Dhënia e garancive drejt përfituesve 

parashikon procedura të analizës ekonomike-financiare përpara dhënies së tyre, e cila 

rezulton që nuk është kryer siç duhet, në kushtet e dhënies së garancive drejt subjekteve që 

dështojnë në kryerjen e pagesave për marrëveshjet e nënhuasë ekzistuese apo garancitë 

përkatëse. Këto veprime nuk janë në përputhje me nenet 35, 36 dhe 37 të ligjit nr. 9665, datë 

18.12.2006, “Për huamarrjen shtetërore, borxhin shtetëror dhe garancitë shtetërore të huas 

në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar ku citohet se “...Cdo huamarrës që kërkon marrjen 

e një garancie shtetërore të huasë, në bazë të këtij ligji, paraqet një kërkesë me shkrim, e cila 

shoqërohet me dokumentacionin ekonomik dhe financiar, për ti mundësuar Ministrit të 

Financave të vlerësojë kushtet financiare dhe aftësinë e pagimit nga huamarrësi....Kur 

dokumentacioni është i plotë, Ministri i Financave, në bazë të analizës ekonomike-financiare 

të materialeve, është i detyruar që, brenda gjashtëdhjetë ditëve nga data e depozitimit të 

kërkesës, të shpallë vendimin për dhënien e garancisë. 

..Analiza ekonomike-financiare, e përmendur në nenin 36 të këtij ligji përfshin një përcaktim 

të riskut që merr përsipër shteti në rast se jepet garancia...” 
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Rekomandimi 2: Nga ana e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë të ndërpritet dhënia e 

garancive të reja për sektorin energjetik, në kushtet e performacës së dobët të kompanive të 

këtij sektori dhe të përqendrohen përpjekjet në arkëtimin e detyrimeve aktuale të krijuara 

rishtazi, për të mos ekspozuar financat publike në riskun e mosshlyerjes së detyrimeve që 

rrjedhin nga huatë përkatëse nga ana e përfituesit të garancisë. Në hartimin e ligjit të buxhetit 

të vitit faktik të vendosen kufizime në lidhje me garancitë e reja për tu lëshuar gjatë vitit 

buxhetor duke përcaktuar qartë edhe treguesit financiar për të cilët mund të vijohet dhe të 

jepen këto garanci. Afati: Menjëherë dhe në vijimësi  

Përgjigja e subjektit MFE: Rekomandimi pranohet pjesërisht. 

Për sa i përket vendosjes së kufizimeve në lidhje me garancitë e reja për t‟u lëshuar gjatë vitit 

buxhetor shprehemi se ky rekomandim do të reflektohet në projektbuxhetin e vitit 2019 në 

përputhje me Ligjin Nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. 

Gjendja: E realizuar pjesërisht. 

 

Gjetje 3: KLSH ka konstatuar se detyrimet që lindin si pasojë e marrëveshjeve të 

nënhuasë nuk shlyhen nga nënhuamarrësit dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

nuk ndërmerr masat e duhura për arkëtimin e tyre, ku për vitin 2017 evidentohet 

krijimi i detyrimeve të reja në shumën 5,392 milion lekë të subjekteve nënhuamarrëse 

në kuadër të këtyre marrëveshjeve. Nga auditimi në lidhje me marrëveshjet e nënhuasë 

konstatohet se stoku i kredive në lidhje me këtë komponent të borxhit shtetëror është 

përkeqësuar përgjatë vitit 2017. Stoku i deyrimeve që përfituesit kanë ndaj shtetit në fillim të 

vitit paraqitet në shumën 11,352 milion lekë, ndërkohë që në fund të vitit paraqitet në shumën 

16,924 milion lekë, me një rritje prej 50% brenda vitit 2017.  Sektorët me përkeqësim të 

situatës financiare paraqiten sektori i enregjitikës kryesisht me nënhuatë e KESH dhe OST 

me rreth 4,166 milion lekë të rritjes totale të detyrimeve nga 5,392 milion lekë në total dhe 

sektori i ujesjellsave me rreth 748 milion lekë. Në nenin 30 “Huadhënia e të ardhurave të 

borxhit shtetëror, mbi të cilat zbatohen kushtet e marrëveshjeve ndërkombëtare”, të ligjit nr. 

9665, datë 18.12.2006, “Për huamarrjen shtetërore, borxhin shtetëror dhe garancitë 

shtetërore të huas në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, është përcaktuar që “...është 

përgjegjësi ligjore e huamarrësve, të cilët kanë marrë fonde, sipas paragrafit të parë të këtij 

neni, që ti kthejnë fondet e marra hua në përputhje me marrëveshjet e nënhuave dhe të 

paraqesin raporte për gjendjen e huasë dhe përdorimin e saj, sipas kërkesave të përcaktuara 

nga Ministria e Financave”.  Nga auditimi konstatohet se nuk janë përmbushur përcaktimet 

e bëra në këtë nen, duke paraqitur një situatë ku detyrimet ndaj shtetit si pasojë e mos 

pagesave janë rritur me 50%, nga 11,533 milion lekë në 16 925 milion lekë në fund të vitit 

2017. 

 

Rekomandimi 3: Ministria e Financave dhe Ekonomisë të marrë masa të menjëhershme për 

vlerësimin e performancës së projekteve që nuk arrijnë që të shlyejnë detyrimet që rrjedhin 

nga marrëveshjet e nënhuasë. Në të njëjtën kohë të merren masa për rikuperimin e të drejtave 

për të arkëtuar nëpërmjet ushtrimit të instrumenteve ligjore që rrjedhin nga marrëveshjet e 

nënhuasë apo rikompozimin e këtyre marrëveshjeve për t‟ju përshtatur kushteve aktuale të 

secilit projekt. Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 

Përgjigja e subjektit MFE: Rekomandimi pranohet pjesërisht 

Gjendja: E realizuar pjesërisht. 

 

Gjetje 4: KLSH ka konstatuar se detyrimet që lindin si pasojë e shlyerjes së garancive 

të jashtme nuk shlyhen nga përfituesit e garancive dhe Ministria e Financave dhe 
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Ekonomisë nuk ndërmerr masat e duhura për arkëtimin e tyre, ku për vitin 2017 

evidentohet krijimi i detyrimeve të reja në shumën 2,831 milion lekë në kuadër të 

dështimit të pagesave për kreditë e garantuara nga përfituesi i garancisë. Garancitë 

shtetërore përgjatë vitit 2017 paraqesin një risk të shtuar në drejtim të administrimit të tyre 

dhe situatës së rënduar financiare të cilën kalon kryesisht sektori energjitik. Pothuajse e gjitha 

ulja e stokut të garancive të huaja i atribuohet pagesave të kryera në Buxheti i Shtetit i vitit 

2017. Për vitin 2017 gjendja e detyrimeve në lidhje me garancitë shtetërore që subjektet 

përfituese kanë ndaj shtetit është rritur nga 5,722 milion lekë në 8,552 milion lekë, me një 

rritje vjetore prej 2,831 milion lekë ose 49.5%. Rritja më e madhe stokut të detyrimeve 

identifikohet përsëri në sektorin energjitik, me një rritje prej 2,661 milion lekë, nga e cila 

vetëm për TEC-in Vlorë në shumën 1,201 milion lekë. Në nenin 43 “Kthimi i garancisë 

shtetërore të huasë” të ligjit nr. 9665, datë 18.12.2006, “Për huamarrjen shtetërore, borxhin 

shtetëror dhe garancitë shtetërore të huas në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, është 

përcaktuar që “Me kryerjen e pagesës në llogarinë e garancisë shtetërore të institucionit 

huadhënës, Ministri i Financave merr në dorëzim të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore, që 

zotëronte institucioni huadhënës ndaj huamarrësit, sipas përcaktimeve të marrëveshjes së 

huasë, në masën e çdo pagese të bërë në kuadër të garancisë së dhënë. Nga auditimi 

kostatohet se nuk janë përmbushur përcaktimet e bëra në këtë nen, për aq kohë sa stoku i 

detyrimeve jo vetëm që nuk është ulur përgjatë vitit 2017, por edhe është rritur me 2,831 

milion lekë. Konstatohet se masat e marra janë të pamjaftueshme për zgjidhjen e situatës së 

krijuar ku risku i kreditit të këtyre institucioneve është mjaft i lartë. Përgjatë vitit 2017 

buxheti i shtetit është angazhuar në kryerjen e pagesave për garancitë që përfshijnë principal 

dhe interesa si pasojë e dështimit për të paguar nga huamarrësit në shumën 2,640 milion lekë. 

 

Rekomandimi 4: Ministria e Financave dhe Ekonomisë të rishikojë kuadrin ligjor për 

garancitë e jashtme me qëllim administrimin efikas të riskut të tyre. Në vijim të ushtrojë të 

gjitha mjetet ligjore për arkëtimin e të drejtave për pagesa të kryera për garancitë e arkëtuara 

dhe në të njejtën kohë të ushtrojë kontroll mbi planet ekonomike dhe financiare për shlyerjen 

e këtyre shumave. Afati: Menjëherë  

Përgjigja e subjektit MFE: Rekomandimi pranohet pjesërisht 

Gjendja: E realizuar pjesërisht. 

 

Gjetje 5: KLSH ka konstatuar tejkalim të grantit të Buxhetit të Shtetit në formën e 

transfertës së pakushtëzuar dhe specifike me 6,199 milion lekë, nga të cilat fakti nga 

fondi i mbartur për FZHR nga viti 2016 në shumën 4,652 milion lekë, i pa shoqëruar 

me plan buxhetor për vitin 2017. Nga auditimi mbi shpenzimet e pushtetit vendor 

konstatohet se niveli i realizimit të shpenzimeve të financuara nga granti i buxhetit të shtetit 

për pushtetin vendor është në shumën 28,575 milion lekë, nga 22,376 milion lekë të 

planifikuar në formën e transfertave. Transfertat e pakushtëzuara janë planifikuar në shumën 

15,635 milion lekë sipas tabelës shoqëruese nr. 3, të Aktit Normativ nr. 3 ndërkohë që 

transfertat specifike janë planifikuar në shumën 6,741 milion lekë. Realizimi faktik i 

shpenzimeve të financuara nga të ardhurat e veta paraqitet me realizim në shumën 17,912 

milion lekë nga rreth 24,024 milion lekë të planifikuara me Akt Normativ nr.3 duke përfshirë 

edhe planin e të ardhurave nga transferimi i rentës. Mos realizimi në këto burime financimi 

paraqitet në rreth 6,112 milion lekë. Nga auditimi i të dhënave në SIFQ konstatohet se pjesë e 

tejkalimit të transfertave të pakushtëzuara përkundrejt planit të miratuar është shpenzimi i 

fondeve për infrastrukturën vendore dhe rajonale, për pjesën e projekteve të mbartura nga viti 

2016. Sipas të dhënave të referuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit, vlera e realizimit 

faktik të projekteve të mbartura nga viti 2016 është në shumën 4.7 miliard lekë. Në tabelën e 
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treguesve fiskalë të konsoliduar shoqëruese në planin e miratuar me ligjin nr.130/2016 “Për 

buxhetin e vitit 2017” , konstatohet se nuk është paraqitur plani për projektet e fondit të 

zhvillimit rajonal të mbartur nga viti 2016. Megjithëse janë kryer shpenzime përgjatë muajve, 

ndryshimet përkatëse nuk janë reflektuar duke hapur plan për këtë zë që akumulon shpenzime 

për buxhetin vendor, si pasojë e fondit të mbartur, nëpërmjet rritjes së deficitit, ose nëpërmjet 

shkurtimit të zërave të tjerë të shpenzimeve për të mbajtur deficitin të paprekur. Konstatohet 

se me ndryshimet e ligjit nr 130/2016 nuk janë marrë masa për hapjen e planit për këtë zë të 

shpenzimeve buxhetore, nëpërmjet shkurtimit të zërave të tjerë të shpenzimeve buxhtore, por 

janë hapur edhe projekte të reja me Aktin Normativ Nr.3 të paplanifikuara më parë. Mbajtja 

nën kontroll e totalit të shpenzimit për buxhetin vendor është realizuar nëpërmjet kufizimit 

të shpenzimeve për këto njësi, duke vendosur limit për shpenzimet e buxhetit vendor sipas 

shkresës nr.15973, datë 09.11.2017, gati 3 ditë pas Aktit Normativ nr.3 datë 06.11.2017, ku u 

është komunikuar Degëve të Thesarit dhe njësive të vetqeverisjes vendore një limit sipas 

bashkive përkatëse i përdorimit të cash-it për pjesën e mbetur të vitit sipas tabelës 

bashkëngjitur. Në këtë tabelë rezulton se për periudhën 10.11.2017 e deri në fund të vitit 

buxhetor limit i përdorimit të cash është caktuar në masën 3.4 miliard lekë. Kjo shkresë 

rezulton të jetë iniciuar nga Drejtoria e Financave Vendore në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Buxhetit, strukturë e cila nuk ka asnjë kompetencë në lidhje me përcaktimin e sasinë e 

nevojshme të cash dhe tagër të kufizimit të kryerjes së shpenzimeve në rast të dokumentimit 

të tyre. Argumenti i vendosjes së këtij limit sipas përgjigjes së Drejtorisë së Financave 

Vendore paraqitet për qëllime makrofiskale, ndërkohë që kompetenca e vendosjes së 

kufizimeve për qëllime makrofiskale është e Kuvendit. Nga ana tjetër konstatohet që teprica e 

cash për periudhën e kufizimit është në nivele të larta nga 33 deri në 12 miliard lekë, sipas 

konfirmimit edhe nga strukturat e thesarit, përgjegjëse për menaxhimin e likuditetit. Për këto 

shpenzime faktike, nuk është përfshirë plan në tabelën e treguesve fiskalë edhe pas dy 

ndryshimeve me Akt Normativ të ligjit të buxhetit, megjithëse plani për to ishte paracaktuar 

që të mbartej deri në muajin Dhjetor 2017 dhe pas rakordimit me degët e Thesarit do të 

përcaktohej shuma e tij, sipas përcaktimeve të bëra në Ligjin nr. 130/2016 “Për buxhetin e 

vitit 2017”, i ndryshuar. Ky kufizim ka krijuar kushtet për frenimin e kryerjes së shpenzimeve 

dhe akumulimin e detyrimeve të reja të prapambetura për pushtetin vendor në fund të vitit, ku 

vlera e detyrimeve të prapambetura për të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme paraqitet 

në shumën 19 miliard lekë në fund të vitit 2017. 

 

Rekomandimi 5: Ministria e Financave dhe Ekonomisë të rishikojë kuadrin ekzistues në 

lidhje me financimin e fondit të zhvillimit të rajoneve, duke përfshirë në planin e mbartur nga 

vitet e kaluara planifikimin përkatës përgjatë periudhës aktuale buxhetore. Në cdo rast të 

shmanget praktika e kufizimit të kryerjes së shpenzimeve të cilat janë të miratuara, referuar 

planifikimit dhe tepricave të larta të likuiditetit. Afati: Menjëherë dhe në  

Përgjigja e subjektit MFE: Rekomandimi nuk pranohet . 

Gjendja: E pa pranuar. 

 

Gjetje 6: KLSH ka konstatuar tejkalim të planit shpenzimeve për pushtetin vendor si 

pasojë e shpenzimeve të pa planifikuara me burim financimi kapitullin 2, nga financimi 

i huaj në shumën 1,646 milion lekë, i raportuar në huadhënien neto pa planin përkatës. 
Nga auditimi konstatohet se me ligjin nr.130/2016 të ndryshuar, janë planifikuar fondet për 

shpenzimet e buxhetit vendor në shumën 46,400 milion lekë. Pjesë e fondeve të planifikuara 

është edhe tranferta e pakushtëzuar dhe granti specifik i buxhetit në shumën 22,376 milion 

lekë. Nga auditimi konstatohet se në planifikimin e këtyre trasfertave nuk është përfshirë 

disbursimi përkatës i nënhuasë së marrë në pushtetin vendor për projektin e Bulevardit verior 
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të Tiranës në shumën 1,646 milion lekë. Në tabelën e treguesve fiskalë të konsoliduar sipas 

SIFQ konstatohet se ky projekt është i raportuar në shumën 1,646 milion lekë në seksionin e 

shpenzimeve të buxhetit vendor të financuara nga kapitulli 2, financimi i huaj. Nga analiza e 

raportit të treguesve fiskalë të konsoliduar të publikuar nga Ministria e Financave dhe 

Ekonomisë rezulton se fakti në lidhje me këtë projekt në zërin e shpenzimeve të pushtetit 

vendor është 0 lekë, pasi ai është raportuar në zërin e huadhënies neto në shumën 1,646 

milion lekë, duke u riklasifikuar nga jashtë pas raportimit në fiskale. Në këtë mënyrë, 

shpenzimet e zërit për buxhetin vendor janë nënvlerësuar në shumën 1,646 milion lekë, duke 

sjellë efektin e mbulimit të tejkalimit të planit të buxhetit vendor me 1,646 milion lekë si 

pasojë e riklasifikimit. Këto vepirme konstatohet të jenë kryer si pasojë e mosplanikimit të 

shpenzimeve të buxhetit vendor të financuara nga kapitulli 2 me anë të Aktit Normativ nr.3. 

Raportimi konstatohet të jetë kryer në kundërshtim me planin sipas ligjit nr.130/2016 “Për 

buxhetin e vitit 2017”, të ndryshuar, duke nënvlerësuar shpenzimet e raportuara në 

shpenzimet e buxhetit vendor me 1,646 milion lekë. 

 

Rekomandimi 6: Nga ana e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë të kryhen veprimet 

rregulluese në tabelën e treguesve fiskalë të konsoliduar të raportuar, në përputhje me 

planifikimin fillestar të fondeve dhe raportit të nxjerrë nga SIFQ në shumën 1,646 milion 

lekë. Fondet e financimit të huaj për pushtetin vendor të raportohen si pjesë e shpenzimeve 

për pushtetin vendor dhe jo në zërin e huadhënies neto, sikurse miratohen nga Kuvendi. 

Afati: Menjëherë dhe në vijimësi  

Përgjigja e subjektit MFE: Rekomandimi pranohet pjesërisht 

Gjendja: E pa realizuar. 

 

Gjetje 7: Nga auditimi mbi zbatimin e buxhetit të shtetit nëpërmjet raportimit të 

treguesve fiskalë të realizuar, rezultoi se në SIFQ në kundërshtim me Ligjin Nr. 9936, 

datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor  në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar janë kryer pagesa në vlerën 26,921 mijë lekë pas datës 31 janar 2018. 

Konstatohet se, nga SIFQ, në kundërshtim me LOB, më datë 01.02.2018, në lidhje me 

investimet publike me financim të brendshëm janë kryer pagesa në vlerën 11,952 mijë lekë 

dhe me datë 05.02.2018, në lidhje me investimet publike me financim të brendshëm janë 

kryer pagesa në 14,969 mijë lekë.  

 

Rekomandimi 7: Strukturat Drejtueses të Ministri i Financave dhe Ekonomisë të marrë të 

gjitha masat e nevojshme për nxjerrjen e përgjegjësive për këto veprime. Afati: Menjëherë e 

në vijimësi 

Përgjigja e subjektit MFE: Rekomandimi nuk pranohet . 

Gjendja: E pa pranuar. 

 

Gjetje 8: Nga auditimi me përzgjedhje i kampioneve të marra nga të dhënat e 

regjistruara në SIFQ,  KLSH ka konstatuar, 38 raste te kontratave të lidhura për 

projektet e realizuara në vlerën 1,542,352 mijë lekë, për të cilat Urdhri i Prokurimit 

nuk është regjistruar në SIFQ. 

Në të gjitha këto raste Njësia e Prokurimit të institucioneve si dhe Agjencia e Prokurimit 

Publik, kanë kryer procedurat e prokurimit pa pasur më parë një aprovim për fondet 

buxhetore në lidhje me këtë projekt nga Dega e Thesarit.  

a. Në shumë raste konstatohet se, Urdhri i Prokurimit është regjistruar në SIFQ nga ana e 

institucioneve qendrore, pas datës së lidhjes së kontratës apo konstatohen raste kur urdhri i 

prokurimit nuk është regjistruar fare në SIFQ. Veprime të tilla tregojnë që, Njësia e 
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Prokurimit të këtyre institucioneve si dhe Agjencia e Prokurimit Publik, kanë kryer 

procedurat e prokurimit pa pasur më parë një aprovim për fondet buxhetore në lidhje me këtë 

projekt nga Dega e Thesarit.  

b. Konstatohet se, për disa projekte investimi kapitale me financim të brendshëm, regjistrimi 

i kontratës së investimit në SIFQ nuk është bërë brenda afatit kohor. Nga auditimi me 

përzgjedhje i kampionit, u konstatuan 35 raste për projektet e realizuara në vlerën 1,513,2632 

mijë lekë, për të cilat kontrata e angazhimit të fondeve buxhetore  është regjistruar në SIFQ 

në tejkalim të afateve të përcaktuara ligjore me një mesatare mbi 5 muaj vonesë.  

Në asnjë rast nuk u konstatuar që, Dega e Thesarit të ketë informuar strukturën 

përgjegjëse të buxhetit në Ministrinë e Financave, një herë në muaj, brenda 10 ditëve të para 

të muajit pasardhës, mbi urdhrat e prokurimit të miratuara prej saj, sipas strukturës 

buxhetore”. 

 

Rekomandimi 8: Nga Strukturat E Ministrisë së Financës dhe Ekonomisë të vlerësohen 

shkeljet e konstatuara dhe të marrë masa ndaj personave përgjegjës.  Afati: Menjëherë e në 

vijimësi 
Përgjigja e subjektit MFE: Rekomandimi nuk pranohet . 

Gjendja: E pa pranuar. 

 

Gjetje 9: KLSH ka konstatuar tejkalim të deficitit në shumën 5,440 milion lekë si pasojë 

e shpenzimeve të paraportuara dhe riklasifikimeve ndërmjet zërave buxhetorë, me një 

realizim faktik në raport me PBB në masën 2.4%, nga 2% i raportuar nga MFE. Në 

total efekti i tejkalimit të deficitit të raportuar vlerësohet në shumën 5,440 milion lekë, 3,793 

milion lekë si pasojë e diferencave në disbursime ndërmjet vlerave të pasqyruara si shpenzim 

nga thesari në krahasim me borxhin dhe 1,647 milion lekë si pasojë e riklasifikimit të 

arkëtimit nga marrëveshjes së nënhuasë si pasojë e riklasifikimit. Si rrjedhojë, deficiti i 

vlerësuar rezulton në shumën 36,452 milion lekë, duke tejkaluar kufijtë e vendosur me ligjin 

nr.130/2016 “Për buxhetin e vitit 2017”, të ndryshuar. Në të njejtën kohë ndryshon edhe 

raporti i deficitit në raport me PBB duke arritur vlerën prej 2.41%, duke kaluar kufirin prej 

2%, në kundërshtim me nenin 4/1 “Parimet dhe rregullat fiskale të ligjit nr. 9936 datë 

26.26.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. 

Në tejkalim të planit të vendosur me Akt Normativ nr.3 paraqiten edhe shpenzimet kapitale 

me financimt të huaj, seksioni të tjera i deficitit si dhe huaja e dhënë dhe huaja e kthyer për 

energjjinë. Shkaqet kryesore të analizuara sipas riklasifikimeve përkatëse dhe 

mosraportimeve ndërmjet zëravë paraqiten: 

Huaja totale e tejkaluar si pasojë e mospasqyrimit të disbursimeve përkatëse si pasojë e 

efektit në huadhënien neto dhe ën shpenzime kapitale vlerësohet me efekt në deficit në 

shumën 3,793 milion lekë, përbërë nga:  

a. huaja e dhënë për sektorin energjitik nuk është raportuar e plotë duke qenë se nuk janë 

përfshirë efektet e mosraportimit të projekteve me financim të huaj në shumën  1,934 milion 

lekë. 

b. huaja e dhënë për sektorin të tjera nuk është raportuar e plotë duke qenë se nuk janë 

përfshirë efektet e mosraportimit të projekteve me financim të huaj në shumën 170 milion 

lekë, e cila duhet të riklasifikohet në zërin e shpenzimeve kapitale e gjitha.  

c. huaja e disbursuar e raportuar në zërin e shpenimeve kapitale jo në formën e huadhënies 

neto nuk është raportuar e plotë duke qenë se nuk janë pëfshirë efektet e mosraportimit të 

projekteve me financim të huaj në shumën 1,689 milion lekë ( 3,793 -1,934 = 1,689) 

Huaja e kthyer në shumën -1,909 milion lekë e raportuar në zërin hua e kthyer nga 

huadhënia neto, paraqitet e keqklasifikuar, duke qenë se sipas raportit të SIFQ, raportohet 
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poshtë zërit të deificitit në zërin të tjera edhe riklasifikimi i saj ka efekt në shtesën e deficitit 

me 1,909 milion lekë. Nga ana tjetër, hua e kthyer nga huatë e dhëna si mbështetje buxhetore 

nga vitet e kaluara vlerësohet të jetë në shumën 262 milion lekë. Efekti neto në deficit si 

pasojë e raportimit jo të saktë vlerëoshet të jetë në shumën 1,647 milion lekë si diferencë 

ndërmjet huasë së kthyer për projektet e huaja me huasë së kthyer nga mbështetja buxhetore. 

Këto veprime janë në kundërshtim me planin e miratuar me Ligjin nr.130/2016 “Për buxhetin 

e vitit 2017”, i ndryshuar. 

 

Rekomandimi 9: Nga ana e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë të merren masat për 

pasqyrimin e rregullimeve të mësipërme në pasqyrën e treguesve fiskalë të konsoliduar. Në 

vijimësi, të pasqyrohen drejtë treguesit fiskale si dhe të forcohet ndjekja dhe mbikëqyrja e 

shpenzimeve të realizuara, veçanërisht atyre me financim të huaj kredi ku të rishikohet kuadri 

rregullator në lidhje me mënyrën e raportimit të tyre. Afati: Menjëherë dhe në vijimësi  

Përgjigja e subjektit MFE: Rekomandimi pranohet pjesërisht 

Gjendja: E realizuar pjesërisht. 

 

Gjetje 10: KLSH konstaton se borxhi publik është në nivelin e 71% si pasojë e 

detyrimeve të prapambetura (pa përfshirë stokun e rimbursimit të TVSH) të vlerësuara 

nga KLSH në të paktën 19 miliardë lekë, që nuk janë regjistruar si shpenzime. Ulja e 

treguesit të borxhit ndaj PBB për viitn 2017 ka ardhur si rezultat i rritjes më të ulët të stokut 

të borxhit se zgjerimi i prodhimit të brendshëm bruto përgjatë vitit 2017. Nga auditimi janë 

konstatuar se deri në fund të vitit 2017, sipas vetëdeklarimeve të enteve buxhetore, të 

raportuara nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë janë akumuluar detyrime të 

prapambetura në shumën 16 miliard lekë, ndërkohë që nga auditimi i KLSH janë konstatuar 

të paktën 19 miliardë lekë detyrime të prapambetura në fund të vitit 2017. Këto detyrime të 

prapambetura, të cilat përfaqësojnë thyerje të paraportuara të treguesve fiskal si dhe të cilat 

domosdoshmërish janë rezultat i një ose më shumë shmangieve nga legjislacioni në fuqi që 

nga momenti që ato janë krijuar, i cili nëse zbatohet nuk parashikon krijim detyrimesh të 

prapambetura,  në referencë të nenit 61 të ligjit nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e 

sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” këto detyrime të prapambetura janë 

shpenzime, pasi ato njihen në castin e konstatimit të tyre, pavarësisht momentit të pagesës. 

Në vijim, në referencë të nenit 12 të ligjit nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e 

sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, deficiti përkufizohet si diferenca midis të 

ardhurave dhe shpenzimeve. Vlera e detyrimeve të prapambetura, si shpenzim i konstatuar, 

nuk është raportuar në tabelën e treguesve fiskalë, por është raportuar si shpenzim i 

periudhave të ardhshme. Nëse për analogji do të përdorej shlyerja e detyrimeve të 

prapambetura në vitin 2015, ato janë raportuar në tabelën e treguesve fiskalë në rubrikën e 

shpenzimeve, për të cilën është marrë borxh i ri për shlyerjen e tyre. Për detyrimet e rilindura 

në vitin 2017, të akumuluara nga institucionet buxhetore, nuk rezulton të jetë ndjekur i njëjti 

standart, sipas së cilit duhej të ishte marrë borxh për shlyerjen e tyre. Në këtë argument, vlera 

prej 19 miliard lekë përbën shtesë të borxhit të shtetit ndaj të tretëve, për shlyerjen e të cilit, 

megjithëse është konstatuar detyrimi nuk është marrë borxh. Nëse për financimin e këtyre 

pagesave do të ishte marrë borxh, stoku i borxhit publik të raportuar, nga 1,088 miliard lekë, 

do të ishte në rreth 1,107 miliard lekë, i cili  në raport me PBB do të jepte një tregues të 

borxhit në nivelin e 71%, ende shumë larg objektivave të vendosur dhe rekomandimeve të 

KLSH. Monitorimi i treguesit të borxhit është tepër i rëndësishëm që të kryhet duke marrë në 

konsideratë edhe implikimet buxhetore që lidhen me konçensionet. Referuar të dhënave 

aktuale në lidhje me 11 kontratat konçensionare rezulton se shpenzimet faktike nga buxheti i 

shteti rezultojnë në shumën 6,493 milion lekë për vitin 2017, ndërkohë që projeksionet në 
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lidhje me mbështetjen e nevojshme buxhetore të këtyre pagesave paraqesin një trend që 

dyfishohet deri në vitin 2021. Nga ana tjetër, duke marrë parasysh edhe projektet për të cilat 

është dhënë miratimi nga ana e MFE për mbështetjen buxhetore të nevojshme të cilat pritet të 

hyjnë në fuqi vitin e ardhshëm rezulton se këto pagesa  bashkë me dhënien e miratimit në 

parim nga ana e MFE për 4 kontrata të reja, parashikohet që të rezultojnë me flukse dalëse në 

shumën 18,115 milion lekë në vitin 2021. Këto konstatime nuk janë në përputhje me nenin 61 

dhe 4/1 të ligjit nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën 

e Shqipërisë”, i ndryshuar si dhe VKM nr.50 “Për shlyerjen dhe parandalimin e krijimit të 

detyrimeve të prapambetura 

 

Rekomandimi 10: Nga ana e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, të gjitha faturat të 

cilat përbëjnë detyrime të prapambetura të futen në ciklin e ekzekutimit të shpenzimit publik, 

në mënyrë që të financohen dhe të pasqyrohen në vlerë reale deficiti për të mundësuar kushtet 

e kreditimit të këtij deficiti. Gjithashtu, Ministria e Financave dhe Ekonomisë të identifikojë 

përgjegjësitë konkrete për krijimin e detyrimeve financiare të pa mbështetura në fonde 

buxhetore, dhe të zbatoj dispozitat e ligjit “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, kur 

e përshtatshme për rrethanat. Afati: Menjëherë  

Përgjigja e subjektit MFE: Rekomandimi nuk pranohet 

Gjendja: E pa pranuar. 

 

C. MASA ADMINISTRATIVE 
 

Rekomandimi 1 KLSH i rekomandon Nëpunësit të Parë Autorizues marrjen e masave në 

përputhje me kërkesat e nenit 5l "Menaxhimi i Angazhimeve" dhe nenit 7l "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, të 

reflektuara më hollësisht në Raportin Përfundimtar të Auditimit. 

Përgjigja e subjektit MFE: Ky rekomandim nuk është pranuar. 

Gjendja: E pa realizuar. 

 

D. MASA DISIPLINORE 
 

Mbështetur në nenet 57, 58 dhe 59 të ligjit nr. 153/2013 "Për nëpunësin civil", pasi të jenë 

identifikuar personat përgjegjës në lidhje me shkeljet e konstatuara e të trajtuara në Raportin 

Përfundimtar të Auditimit, i rekomandohet Titullarit të Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë, Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si dhe 

Komisionit Disiplinor përkatës për vlerësim dhe dhënie masash disiplinore nga "Vërejtje" 

deri në "Largim nga puna" sipas përgjegjësisë individuale të drejtuesve konkret.  

Për punonjësit e identifikuar me përgjegjësi për shkeljet e konstatuara Sekretari i 

Përgjithshëm i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, 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 zbatimin të nenit I l, të ligjit nr. 15212013 

"Për Nëpunësin Civil", i ndryshuar. 

Përgjigja e subjektit MFE: Ky rekomandim nuk është pranuar. 

Gjendja: E pa realizuar. 
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II. DREJTORIA E PËRGJITHSHME E THESARIT. 

 
Në zbatim të programit të auditimit pika 4 e tij, u kërkua informacion mbi statusin e   planit të 

masave për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në raportin përfundimtar për 

“Auditim përputhshmërie i Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit për vitin 2017” miratuar me 

vendimin e Kryetarit të Kontrollit të Lartë Shtetit, përcjellë me shkresën nr. 706/8, datë 

3.10.2018 (prot i MFE nr. 11445/9). 

-Në moszbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, në vijim të shkresës nr. 

535/12prot., datë 03.10.2018, Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka kthyer përgjigje në 

KLSH me shkresën nr. 8629/33, datë 23.10.2018, por konstatohet se kjo shkresë është 

protokolluar në KLSH me nr. 706/9pro., datë 28.12.2018, pra me mbi dy muaj vonesë nga 

marrja e saj. Me këtë shkresë KLSH vihet në dijeni mbi marrjen e masave për zbatimin e 

rekomandimeve, si dhe dërgohet plani i veprimeve, duke përcaktuar pranimin e 

rekomandimeve të KLSH-së.  

-Në zbatim të pikës 2, të nenit 30, të Ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin 

dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë  të Shtetit”, Ministria e Financave dhe Ekonomisë me 

shkresën nr. 8393, datë 07.05.2019, me subjekt “Raportim mbi ecurinë e zbatimit të 

rekomandimeve të dhëna në disa prej auditimeve të ushtruara gjatë vitit 2018, në Ministrinë e 

Financave dhe Ekonomisë”, ku raportohet në lidhje me ecurinë e punës së bërë nga ana e 

MFE për zbatimin e rekomandimeve. 

 

KLSH ka lënë gjithsej 10 rekomandime nga të cilat sipas llojit: 1 masë për përmirësim 

legjislacioni, 3 masa për eliminimin e efekteve negative në administrimin e fondeve publike, 

përfshi shpenzime të realizuara në kushte të paligjshmërisë procedurale 4 masa organizative, 

1 masë administrative dhe 1 masë disiplinore. Në përgjigjen e mbërritur nga subjekti me 

shkrese nr. Prot. 11445/9 subjekti i audituar Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit ka pranuar 

vetëm 6 rekomandime nga të cilat 3 rekomandime për masa për eliminimin e efekteve 

negative në administrimin e fondeve publike dhe 3 masa organizative. Nuk janë pranuar 1 

masë për përmirësim legjislacioni, 1 masë administrative, 1 masë disiplinore dhe 1 masë 

organizative. Më hollësisht statusi i rekomandimeve paraqitet si vijon:  

 

A. PROPOZIME PËR NDRYSHIME APO PËRMIRËSIME NË 

LEGJISLACIONIN NË FUQI. 

 

Gjetje 1: Nga auditimi mbi kuadrin rregullator dhe legjislacionit në fuqi është konstatuar se 

pavarsisht se nga  KLSH  është lënë detyra, për propozim për ndryshime ligjore ku 

specifikohet qartësisht që: Nga ana e DPTH në bashkëpunim me Ministrinë së Financave të 

punohet për hartimin e një projektligji për funksionimin e Sistemit të Thesarit në RSH. 

Projektligji të jetë rregullator i veprimtarisë së thesarit, të përcaktojë qartë objektin e 

veprimtarisë, të drejtat dhe detyrimet, kompetencat, marrëdhëniet me palët, si për 

institucionet buxhetore, me Bankat e nivelit të dytë dhe me Bankën e Shqipërisë. Me qëllim, 

rritjen e mbikëqyrjes së veprimeve që kalojnë përmes Sistemit të Thesarit, dhe funksionimin e 

një filtri në ekzekutimin e pagesave dhe transaksioneve që kryen nëpërmjet sistemit të tij, 

duke parandaluar dhe mos lejuar pagesa të cilat nuk janë të rregullta nga ana financiare apo 

në kundërshtim me kuadrin ligjor. 
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Nga Ministria e Financave është konsideruar i panevojshëm marrja e një hapi të tillë për 

përmirësimin ligjor dhe rregullator të veprimtarisë së Thesarit,  megjithëse DPTH ka draftuar 

një projekt ligj lidhur me sa është rekomanduar nga ana e KLSH-s, duke e lënë në po të 

njëjtën situatë veprimtarinë ligjore dhe rregullatore të Sistemit të Thesarit duke e lënë 

veprimtarinë e tij të bazohet në VKM nr.183, datë 16.04.1993 “Për organizimin dhe 

funksionimin e shërbimit të thesarit”, pavarësisht se kjo VKM e ka humbur koherencën 

rregullatore të saj, referuar ndryshimeve që ka pësuar ndër vite Sistemi i Thesarit.  

 

Rekomandimi:1  Me qëllim që e gjithë veprimtaria e Sistemit të Thesarit, të ketë një kornizë 

ligjore, bazuar në rregulla të qarta dhe pa interpretime, për shkak të natyrës specifike të tij 

dhe një procesi kompleks të financave të shtetit, qe mbart në vetvete të punohet për një 

kuadër të plotë rregullativ në përputhje dhe me kërkesat e rregulloret e Bashkimit Evropian, 

kjo edhe për të garantuar qëndrueshmërinë e këtij kuadri për një kohë të gjatë dhe të mos 

ndikohet nga situatat me të cilat ndeshet kjo drejtori në aktivitetin e përditshëm dhe 

problematik të realitetit shqiptar. Afati Menjëherë 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Ky rekomandim në përgjegjësinë e subjektit në 

bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, për të dytin vit radhazi nuk 

pranohet duke e konsideruar i panevojshëm marrja e një hapi të tillë për përmirësimin ligjor 

dhe rregullator të veprimtarisë së Thesarit citojmë “Parimet e funksionimit të Thesarit 

rregullohen me Ligjin Organik të Buxhetit të shtetit nr. 9936, datë 26.06.2008, të ndryshuar 

me ligjin nr. 57, datë 02.06.2016, akteve nënligjore të tij, si dhe marrëveshjeve të 

bashkëpunimit me institucionet respektive”,  duke e lënë në po të njëjtën situatë veprimtarinë 

ligjore dhe rregullatore të Sistemit të Thesarit duke e lënë veprimtarinë e tij të bazohet ende 

në VKM nr. 183, datë 16.04.1993 “Për organizimin dhe funksionimin e shërbimit të thesarit”, 

pavarësisht se kjo VKM e ka humbur koherencën rregullatore të saj, referuar ndryshimeve që 

ka pësuar ndër vite Sistemi i Thesari, automatizimit të proceseve në nivel njësie ekonomike 

dhe integrimi me sistemet e tjera të administrimit publik kërkon forcimin e rolit të kësaj 

Drejtorie, rritjen e mbikëqyrjes së veprimeve që kalojnë përmes Sistemit të Thesarit, dhe 

funksionimin e një filtri në ekzekutimin e pagesave dhe transaksioneve që kryen nëpërmjet 

sistemit të tij, duke parandaluar dhe mos lejuar pagesa të cilat nuk janë të rregullta nga ana 

financiare apo në kundërshtim me kuadrin ligjor. 

 

B. MASA ORGANIZATIVE 

 

Gjetje 1. Nga auditimi i dokumentimit të politikave dhe procedurave në lidhje me 

Teknologjinë e Informacionit u konstatua se Manuali i Teknologjisë së Informacionit i 

hartuar në vitin 2015 është ende i pa miratuar dhe i pa përditësuar. Nga ana tjetër konstatuam 

se nuk disponoheshin një sërë dokumentesh lidhur me procedura apo plane veprimi, të 

trajtuara më gjerësisht në Raportin Përfundimtar të auditimit. 

Mos hartim i politikave të mbështetura nga procedurat dhe proceset, të cilët përcaktojnë sesi 

do të realizohet dhe kontrollohet puna nga menaxhimi i lartë për përmbushjen e misionit të 

institucionit dhe në të njëjtën kohë në përputhje me kërkesat ligjore dhe rregullator. 

Nga auditimi u konstatua se burimet njerëzore në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit dhe 

Drejtorinë e Shërbimeve dhe Teknologjisë së Informacionit gjatë vitit 2017, kanë pësuar 

lëvizje të shpeshta, shoqëruar edhe me vende vakante të paplotësuara duke sjellë si pasojë 

risk të shtuar operacional në këto struktura të rëndësishme, për mirëfunksionimin dhe 

miradministrimin e sistemit të thesarit. Personel i munguar për Drejtorinë e Përgjithshme të 

Thesarit 12.5%, ndërsa trajnime të personelit në funksion të sistemit të Thesarit raportohen 

shumë pak. Në Drejtorinë e Shërbimeve dhe Teknologjisë së Informacionit konstatohet 
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rezulton personel i munguar 23%, ndarje formale të detyrave në nivel sektorial referuar 

përshkrimeve të punës, mos dokumentim dhe dobësi në identifikimin, planifikimin dhe 

zhvillimin e trajnimeve të personelit IT në mirëmbajtjen e sistemit SIFQ. Gjykojmë se kalimi 

i strukturave të TI-së të përqendruara për vitin 2018 e në vijim (tek AKSHI) mund të zgjidh 

problemet e mungesës në staf TI të vërejtura në DSIT, por krijon risk operacional për një 

menaxhimin të kujdesshëm të këtyre ndryshimeve, aspekt që nuk mund të vlerësohej gjatë 

këtij auditimi për shkak të shtrirjes në një periudhë përtej afatit të këtij auditimi. 

Nga auditimi u konstatua se DSHTI nuk janë marrë masa të mjaftueshme për identifikimin 

dhe minimizimin e risqeve të rrjedhura nga: Mungesa e suportit për sistemin SIFQ për 

periudhën deri në nëntor 2017; Prania e Qendrës DRC si mekanizëm për rimëkëmbjen nga 

katastrofat, vazhdimësinë dhe rikuperimin e Sistemit të Thesarit në raste fatkeqësish natyrore 

e cila ndodhet në të njëjtën godinë me site-in primar, në ambientet e Ministrisë së Financës 

dhe Ekonomisë. 

Në MFE nuk ekziston një procedurë e dokumentuar e identifikimit, trajtimit dhe raportimit të 

incidenteve sa i takon sistemit SIFQ dhe nuk ekzistojnë procedura dhe indikatorë të matjes së 

performancës për gabimet ose incidentet e ndodhura dhe masat reaguese ndaj tyre për të 

verifikuar efektivitetin e punës së kryer nga punonjësit.  

Referuar ligjit nr.10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i 

ndryshuar, konstatohen mangësi në administrimin e dokumentacionit të aktiviteteve të 

institucionit si parashikime, analiza, raportime dhe të dhëna të tjera të rëndësishme të cilat 

mbahen në file Excel dhe Word në kompjuterat e përdoruesve pa backup. 

Duke vlerësuar rëndësinë e kontrollit të shkallës së aksesit të përdoruesve në aplikacionin 

“Sistemi Informatik Financiar të Qeverisë (SIFQ)”, sigurisë së tij dhe rëndësinë e 

informacionit që rrjedh prej tij konstatohet se nuk ka një plan/manual për ndryshimin e 

fjalëkalimeve të përdorueseve me të drejta të plota sipas rregullit bazë. Mungesa e ndryshimit 

të kriterit ose standardeve të fjalëkalimeve, rrit riskun e zbulimit të fjalëkalimeve dhe 

vjedhjen e tyre nga individë të pa autorizuar, duke përfituar akses në sistemet e informacionit. 

Në lidhje me kontrollet e aksesit të përdoruesve në sistem konstatohet se praktikat e përcjella 

në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit nga Institucionet që kanë akses të drejtpërdrejtë në 

sistemin SIFQ apo nga drejtoritë nën strukturën e Ministrisë së Financave dhe Degëve të 

Thesareve në rrethe kane shpeshherë mungese dokumentacioni shoqërues. Mungesa e 

dokumentimit mbart riskun e dhënies së të drejtave përdoruesve dhe rrit mundësinë e 

aksesimit të aplikacionit nga përdoruesit me të drejta që nuk duhet t‟i përkasin. 

 

Rekomandim 1.1: Kërkohet plotësimi i bazës rregullative për një qeverisje të kujdesshme të 

sistemeve të TI  e cila në gjykimin tonë është një prioritet i lartë për sa kohë flitet për sisteme 

që kanë një rëndësi jetike për qeverisjen e vendit dhe shtetin në përgjithësi. Afati: Brenda 

datës 01.07.2019. 

Sipas AKSHI-t citojmë:“Plotësimi i bazës rregullative për një administrim të kujdesshëm të 

sistemeve të IT” 

 

Rekomandim 1.2: Miratimi i Manuali i Teknologjisë së Informacionit. Afati: Menjëherë 

Sipas AKSHI-t: Kryerja e ndryshimeve të nevojshme në emërtesa dhe miratimi i Manualit 

nga Titullari i institucionit. Si pasojë e ndryshimit të VKM Nr. 673 dt 22.11.2018, për kalimin 

e të gjitha njësive TIK në administrimin e AKSHI-T, nevojitet kryerja e disa ndryshimeve në 

emërtesat e Manualit 

 

Rekomandim 1.3: Plotësimi i vendeve vakant, si dhe krijimi i strukturave me një përbërje të 

përshtatshme referuar raportit drejtor/përgjegjës sektori/specialistë në përputhje me kriteret e 
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Këshillit të Ministrave. Afati: Menjëherë 

Sipas AKSHI-t: Është emergjent për vazhdimin normal të punës 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Nga përgjigjet e subjektit rezulton se asnjë nga 3 

rekomandimet e pranuara nga AKSHI nuk është zbatuar. 

 

Gjetje 2: Nga auditimi me teknikat CAAT i të dhënave të vëna në dispozicion nga MFE, me 

burim sistemin SIFQ, sa i takon plotësisë dhe saktësisë së paraqitjes së tyre në sistem, 

rezulton se nga 24080 kontrata unike të regjistruara gjatë periudhës 1.1.2017-31.12.2017, 

1546 kontrata konstatohen me mungesë të të dhënave të fushës “Përshkrimi” në sistem. Nga 

shqyrtimi i mbi 370 mijë pagesave të kryera gjatë vitit 2017, u përzgjodhën transaksione të 

llogarive 23 dhe 60 ku në fushën “përshkrimi” u konstatuan pasaktësi të datë së faturës, në 

176 raste me vlerë faturash 1.4 miliardë lekë. Në sistemin SIFQ nuk ka një mekanizëm 

kontrolli për plotësimin e të gjitha fushave të të dhënave, duke u lenë hapësirë institucioneve 

që popullojnë sistemin me të dhëna të anashkalojnë fusha të caktuara. Fusha “Përshkrimi” 

rezulton jo e detyrueshme për t‟u plotësuar. Mungesa e kontrolleve të duhura të të dhënave lë 

shkak për krijimin e raporteve të gabuara të menaxhimit dhe thyerje të besueshmërisë së të 

dhënave. 

Me qëllim verifikimin e gabimeve dhe mekanizmave të menaxhimit të tyre në sistemin SIFQ 

u përzgjodhën për tu verifikuar, memo- kreditë lidhur me derdhjet e gjendjes së arkës, 

regjistrimi i transaksioneve dhe periudha e kontabilizimit të faturës nga ku rezultoi se në 

sistemin SIFQ kryhen sistemime manuale. Lidhur me memo- kreditë konstatohet se kryhen 

sistemime me ditarë manuale në Librin e Madh nga përgjegjësia e Konsolidimit Accrual në 

sistemin SIFQ.  

Pjesa më e madhe janë sistemime për gjendjen e arkës, me kërkesë të institucioneve 

buxhetore për të pasur zero gjendjen e arkës në fund të vitit buxhetor. Konstatohet se për vitin 

2017 kemi 1 426 raste të gabimeve në regjistrimin e transaksioneve nga degët e thesarit me 

vlerë 823,830 mijë lekë. 

Nga auditimi për regjistrimin e shpenzimeve në llogaritë e Thesarit konstatohet se janë kryer 

sistemime veprimi ndërmjet periudhave kur fatura është kontabilizuar gabimisht në një 

periudhë jo të duhur të LM gjithsej në 88 raste, ku pjesën më të madhe të tyre e zë Drejtoria e 

Thesarit Sarandë me 20 raste. 

Nuk ka masa konkrete të marra që problematikat e evidentuara gjatë viteve me të cilat 

ndeshen përdoruesit e sistemit kërkojnë të sistemohen. Mos zgjidhja e këtyre problemeve 

mbart riskun e veprimeve të gabuara në sistem nga ndërhyrja manuale e përdoruesve të tij. 

 

Rekomandim 2.1: Të merret në analizë dhe të nxirren konkluzionet dhe arsyet e gabimeve 

sistematike në regjistrimin e shpenzimeve për çdo degë thesari dhe në veçanti për degët e 

thesarit me më shumë problematika. Të sistemohen të gjitha gabimet e konstatuara Brenda 

një periudhë kohore të arsyeshme. Afati: Brenda datës 01.07.2019  

Sipas DPTH: Sqarojmë se SIFQ nuk të lejon modifikimin e fushës “Përshkrimi” pas 

miratimit të faturës dhe specialisti i DTH nuk mund të ndërhyjë që të vendosi datën e saktë të 

faturës në fushën “përshkrimi” kur e ka konstatuar se është regjistruar gabim. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Rekomandimi nuk është pranuar. Pavarësisht pamundësisë 

së korrigjimit pas faktit të gabimeve, numri i lartë i sistemimeve kërkon vëmendjen e 

strukturave të DPTH në lidhje me njohjen e plotë të procedurave, funksioneve të sistemit dhe 

dokumentacionit për të gjetur shkaqet pertej gabimeve njerëzore. 

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

kërkesat e nenit 51 “Menaxhimi i Angazhimeve” dhe nenit 71 “Kundërvajtjet administrative” 

të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit Buxhetor në Republikën e 



 

41 
 

RAPORT PËRFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN  E ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE TË 

LËNA NË AUDITIMET E MËPARSHME NË 8 SUBJEKTE”. 

 
Shqipërisë”, të ndryshuar, si dhe akteve nënligjore në fuqi, ndaj Nëpunësve Autorizues dhe 

Zbatues në entet publike, duke analizuar rast pas rasti gjetjet e mësipërme, të reflektuara më 

hollësisht në Raportin Përfundimtar të Auditimit. 

 

C. MASA PËR ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE NË ADMINISTRIMIN E 

FONDEVE PUBLIKE, PËRFSHI SHPENZIME TË REALIZUARA NË 

KUSHTE TË PALIGJSHMËRISË PROCEDURIALE. 

 

Nga 3 rekomandime të lëna janë pranuar 3 të cilat rezultojnë të pazbatuara, 

argumentuar më hollësisht në vijim: 

Gjetje 1.1: Mbi kontratat SWAP, si mjet i zgjedhur nga MFE për menaxhimin e likuiditetit të 

pashoqëruara me analiza për humbjet financiare që vazhdon të gjenerojë, ku për vitin 2017 

rezulton 567 milion lekë. Ashtu si dhe një vit më parë ku kosto e kontratave SWAP arriti mbi 

1,553 milion lekë, vetëm nga përdorimi i këtij instrumenti, ky shpenzim  mbetet i pa 

analizuar dhe i rishqyrtuar për efikasitetin dhe eficensën e tij, KLSH konstaton se jemi në të 

njëjtën situatë, ku kontrata SWAP është një konvertim i thjeshtë nga valutë e huaj në 

monedhën vendase pa realizuar qëllimin e saj me qëllim menaxhimin e likuiditetit në valutë 

dhe flukseve të shërbimit të borxhit të jashtëm. Edhe për këtë vit, menaxhimi i likuiditetit 

ndërmjet monedhave specifike dhe përcaktimi i nevojave për konvertime paraqitet me 

menaxhim të dobët ku si pasojë e konvertimeve nëpërmjet përdorimit të instrumentit Swap 

me Bankën e Shqipërisë janë akumuluar interesa nga diferenca e kurseve të ofruar në 

maturim të kontratës Spot-Forward në shumën 567 milion lekë. Kjo edhe për faktin se ky 

shpenzim vazhdon të mos raportohet si një zë më vete dhe vazhdon të kontabilizohet në 

llogarinë 766 në formën e një të ardhure negative, duke denatyruar natyrën dhe koston e 

këtyre transaksioneve. Ajo që kërkohet është që kostoja e përdorimit të këtij instrumenti 

duhet të dali qartë në treguesit fiskalë dhe për sa kohë është një instrument i cili ka një 

përdorim të vijueshëm duhet edhe të jetë i programuar me kujdes dhe i monitoruar. Mungesës 

së analizave dhe arsyetimit të nevojës së përdorimit të këtij instrumenti i shtohet dhe mungesa 

e transparencës së kostos së përdorimit të tij.  Postimet kontabël në SIFQ nuk shpjegojnë ose 

evidentojnë kursin (çmimin) e kontratës në maturim dhe marzhin e fitimit të BSH. Duhet të 

sjellim në vëmendje se kosto e përdorimit të këtij instrumenti shton koston e borxhit të 

jashtëm, nga pikëpamja e shërbimit të borxhit. Kuantifikimi i kësaj kostoje, kryerja e një 

analize të kujdesshme të përfitimeve në përdorimin e SËAP-it, krahasuar me kostot e tij, në 

kushtet e riemetimit të borxhit të jashtëm bëhet imediate dhe duhet të merret parasysh në 

skenarët e riinvestimit në tregjet e huaja për sa kohë kostoja e lartë e këtij instrumenti afekton 

edhe deficitin dhe financat publike në përgjithësi. 

 

Gjetje 1.2: KLSH konstaton se regjistrimet e urdhër–prokurimeve në SIFQ janë formale pasi 

në mbi 80% të  rasteve ato janë regjistruar pas firmosjes së kontratës, pra urdhër-prokurimi 

është regjistruar formalisht vetëm për efekt të plotësimit të fushave që lejojnë më pas krijimin 

e dokumentit kontratë dhe faturave respektive. Urdhër-prokurimet regjistrohen vetëm nga BI-

online ndërsa për institucionet pa akses në SIFQ Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit nuk ka 

informacion edhe pse ka detyrimin ligjor për raportimin mujor te Drejtoria e Buxhetit, të 

gjithë urdhër-prokurimeve brenda 10 ditëve të muajit pasardhës. 

Kështu,  nga të dhënat e auditimit me burim sistemin SIFQ, rezultojnë 1164 rekorde urdhër-

prokurimesh, nga të cilat 876 të regjistruara me numër unik transaksioni në vlerën prej 28,602 

milion lekë nga të cilat vetëm 725 rekorde urdhër-prokurimesh ose 692 urdhër prokurime 

unike rezultojnë të lidhura me një numër kontrate në vlerën 23,573 milion lekë. Në totalin e 

24080 kontratave të regjistruara ky numër urdhër-prokurimesh zë vetëm 3% të totalit të 
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kontratave të regjistruara gjatë vitit 2017.  Kjo për arsye se Urdhër –prokurimet regjistrohen 

vetëm nga institucionet me akses direkt në SIFQ (BI-online). Për sa i përket institucioneve pa 

akses në SIFQ, për çdo rast prokurimit institucioni paraqitet në Degën e Thesarit për të 

konfirmuar fondet disponibël e konfirmuar kjo me vulosjen e dokumentacionit. Ky veprim 

nuk regjistrohet, nuk lë gjurmë në SIFQ dhe Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit argumenton 

mungesën e fushës (kontrollit) në sistem me përgjegjësinë e APP për të mos pranuar 

dokumentacion për fillim prokurimi pa marrë paraprakisht vulën e Thesarit. Nga shqyrtimi I 

kampionit të urdhër-prokurimeve të regjistruara KLSH konstaton 565 urdhër-prokurime në 

shumën 15.4 miliard lekë me data regjistrimi  1- 3480 ditë më të vonshme se data e lidhjes së 

kontratës, 14 urdhër-prokurime rezultojnë të regjistruara në të njëjtën ditë me firmosjen e 

kontratës në shumën 65 milion lekë. Këto regjistrime janë kryer nga 13 institucione me akses 

direkt në SIFQ (BI-online) ku veçojmë: Bashkia Tiranë 284 raste dhe AKSHI 123 raste. 

Mungesa e kontrollit të aplikacionit në këtë faze të procedurës së prokurimit rrit rrezikun e 

fillimit të procedurave të prokurimit pa fonde buxhetore disponibël, krijimin e detyrimeve të 

prapambetura. 

 

Gjetje 1.3: Legjitimimi me AN2 dhe AN3 të projekteve pa fonde në 90 raste me vlerë rreth 

0.7 miliard lekë : Nga analiza e raporteve të monitorimit të kontratave shumë vjeçare u 

konstatuan dhe raste të kryerjes së pagesave për projekte të cilat nuk kanë patur çelje me 

Ligjin e Buxhetit për vitin 2017. Të gjitha rastet e analizuara individualisht janë konfirmuar 

me databazën e pagesave të vitit 2017 me burim sistemin SIFQ. Të gjitha këto raste i janë 

vënë në dispozicion strukturave përgjegjëse në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë: 

Drejtorisë së Buxhetit dhe Thesarit me e-mail dhe më pas janë dërguar me Akt-konstatimin e 

datës 15.8.2018. Për çdo rast është kërkuar shpjegim dhe dokumentacion mbështetës për 

urdhërimin e pagesave pasi ato mund të jenë në shkelje të ligjit nr.9936 dt.26.6.2008 “Mbi 

zbatimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”. Nga përgjigja me e-mail Drejtoria 

e Thesarit argumenton kjo drejtori përgjigjet për buxhetin faktik ndërsa nga Drejtoria e 

Buxhetit u dërguan 7 shkresa të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë ku urdhërohet 

transferimi i fondeve për projektet në analizë, si shembull i argumentimit të çeljeve buxhetore 

në Muajin Maj-Qershor. Pavarësisht nga kjo, këto çelje buxhetore janë përfshirë në Aktin-

normativ nr.2 ose nr.3. Në gjykimin tonë nëse këto transferime do të ishin brenda kriterit: i 

njëjti projekt, i njëjti institucion, nuk do të paraqiteshin në AN2 apo AN3 si rishpërndarje apo 

çelje buxhetore për projekte të reja. Gjithashtu, nga shqyrtimi i projekteve me çelje buxhetore 

sipas AN2 dhe AN3 përkundrejt pagesave të kryera në SIFQ, konstatohet se konstatohen 

çelje buxhetore me vlera të barabarta me detyrimet e prapambetura të projekteve të mbartura 

nga vitet e mëparshme. P.sh: 6 projekte të Autoritetit Rrugor Shqiptar (M063550 , M063553 

M063554 , M063556 , M063557 , M063558) në total çelje buxhetore prej 185 milion lekë; 1 

projekt i Ministrisë së Mjedisit: M120730 në total 167 milion lekë, korrespondojnë 

ekzaktësisht me vlerat e faturave të paguara të cilat mbajnë data më të hershme se data e 

miratimit të fondit buxhetor. 

 

Gjetje 1.4: Kontrata të lidhura pas datës 15 Tetor; 206 prokurime me vlerë 6.3 miliardë lekë 

Nga analiza e urdhër prokurimeve të regjistruara në SIFQ u konstatuan 206 prokurime në 

vlerë 6.3 miliard lekë të ndërmarra pas datës 15.10.2017 në shkelje të nenit 51 të Ligjit të 

Buxhetit pavarësisht se me nenin 2 të VKM nr. 807 datë 16.11.2016 “Për disiplinimin e 

angazhimeve buxhetore” mund të fillojnë/vazhdojnë vetëm për ato projekte që janë pjesë e 

buxhetit tre-vjeçar. Në kushtet kur nuk regjistrohet PBA dhe plani i pagesave në vite në SIFQ 

(nuk të japim siguri nëse këto prokurime janë në përputhje me VKM apo në shkelje të LOB. 
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Prokurimet janë kryer nga të gjithë institucionet qendrore ku veçojmë: AKSH-i, Bashkia 

Tiranë dhe ARRSH.  

 

Gjetje 1.5: Gjatë auditimit KLSH me qëllim testimin e mëtejshëm të plotësisë dhe saktësisë 

së të dhënave mbi angazhimet jo vetëm në lidhje me zbatimin e afateve të regjistrimit por 

edhe të saktësisë së vlerave dhe plotësisë së raportimit në SIFQ e të gjitha angazhimeve të 

prokuruar gjatë vitit 2017 u kërkua te APP dhe na u vu në dispozicion lista e prokurimeve të 

mbyllura dhe kontratat respektive të nënshkruara gjatë vitit 2017. Nga lista e urdhër 

prokurimeve u përzgjodh një kampion prej 41 prokurimesh ku rezultoi se në: 

 21 raste data e urdhër prokurimit në SIFQ është më e vonshme se data e publikuar në APP, 

17 raste rezultojnë me urdhër- prokurimet janë të regjistruara në vitin 2017 në APP ndërsa në 

SIFQ janë regjistruar në vitin 2018 me vlerë 3.2 miliard lekë;   

8 (tetë) raste  datat e kontratës në SIFQ nuk korrespondojnë me ato të APP;   

në 100% të kampionit të zgjedhur (41 rastet) ditë-vonesat në regjistrimin e kontratës në SIFQ 

nga momenti i nënshkrimit të kontratës varion nga 79-320 ditë vonesa, dhe ajo që është më e 

rëndësishme konstatohen diferenca në vlerat e kontratave. Kështu në 

9 raste vlera e kontratës e regjistruar në APP është e ndryshme nga ajo e regjistruar në SIFQ 

me një diferencë prej 2.3 miliardë lekë (më pak) dhe më konkretisht: Bashkia Tiranë 6 raste 

me diferencë ne vlera të regjistruara rreth 1.9 miliardë lekë; FSHZH në 2 raste me diferenca 

në vlerë të regjistruar 229 milion lekë dhe QSUT me një rast me diferencë në vlerë prej 124 

milion lekë. Këto konstatime konfirmojnë shkeljet e procedurës së përcaktuar në Udhëzimin 

nr.2 për konfirmimin në Thesar të fondeve disponibël përpara shpalljes së procedurës së 

prokurimit si dhe regjistrimet e pasakta në SIFQ të urdhër-prokurimeve me vlera të barabarta 

me çeljet buxhetore dhe jo me vlerën e plotë të prokuruar.  

Nga investigimi i mëtejshëm me qëllim identifikimin e shkakut të regjistrimit të kontratës jo 

në vlerën e saj të plotë u morën të dhëna mbi fondin buxhetor të flokuar në SIFQ në 

momentin e fillimit të prokurimit. Nga ky investigim rezultoi se vlerat e kontratave të lidhura 

në 6 raste të kampionit prej 41 prokurime ishte rreth 1.3 miliardë lekë më i lartë se çelja 

buxhetore ku vetëm Bashkia Tiranë ka 5 raste me vlerë 0.667 milionë lekë. 

 

Gjetje 1.6: Në përputhje me Ligjin nr.9936 dt.26.6.2008 “Mbi zbatimin e sistemit buxhetor 

në Republikën e Shqipërisë”, neni 149 i tij, çdo institucion shpenzues duhet të paraqitet në 

Degën e Thesarit për të marrë vulën e konfirmimit të fondeve disponibël përpara se të fillojë 

procesin e prokurimit. Për institucionet pa akses direkt në SIFQ ky proces nuk 

dokumentohet pasi nuk ekziston mundësia (fusha) për regjistrimin e këtij dokumenti, 

rrjedhimisht nuk ka informacion nëse çdo prokurim ka filluar pasi janë konfirmuar fondet 

disponibël në Thesar, gjë do të shmangte marrjen e angazhimeve pa fonde buxhetore dhe 

rrjedhimisht krijimin e stokut të faturave të prapambetura. Sipas drejtimit të DPTH, kjo 

procedurë është nën kontrollin e APP në momentin e kontrollit të dokumentacionit për 

fillimin e procedurave të prokurimit dhe është përgjegjësia është e APP për të mos pranuar 

urdhër-prokurime pa vulën e thesarit. Vetë Drejtoria e Thesarit nuk ka kontroll, informacion 

për prokurimet e shpallura dhe kontratat e pritshme, gjë që duhej paraqitur në raportimet 

faktike të planit buxhetit, në pasqyrat financiare të konsoliduar si angazhime të pritshme dhe 

duhej të monitorohej në bashkëpunim të ngushtë me Drejtorinë e Buxhetit me qëllim 

planifikimin koherent të programeve buxhetore të ardhshme, shmangien e rishpërndarjeve 

buxhetore të shumta si  dhe menaxhimin e likuiditetit.  

 

Gjetje 1.7: Angazhime kontraktuale të regjistruara në sifq të pashoqëruara me planin e 

pagesave dhe jo në vlerën e  plotë të angazhimit sipas pba-së, në 90% të projekteve të 
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listuara në raportin periodik të mfe. nga konsolidimi i tabelave për investimet publike të 

publikuara nga mfe nuk ka informacion nëse këto projekte janë të përfunduara apo në 

vazhdim pasi informacioni për planin e pagesave 3-vjeçar 2017-2019, në 90% të rasteve 

është i paplotësuar. në vitin 2016 me lindjen e detyrimit të të gjithë njësive për 

regjistrimin e kontratës në sifq, çdo kontratë duhej të regjistrohej  në sifq për vitin korrent 

2016 me vlerën e barabartë me çeljen buxhetore vjetore dhe planin e pagesave sipas pba. 

nëse projekti nuk kishte plan buxhetor të miratuar diferenca regjistrohej në vitin 2017 me 

qëllim mospërfshirjen në treguesit fiskal. kjo praktikë pune kërkoi pastrimin e balancave 

të kontratave shumë vjecare të lidhura para vitit 2016. për këtë qëllim u bënë rakordimet 

me degët e thesarit me qëllim rakordimin me vlerat e mbetura të secilës kontratë në 

vazhdim. nga investigimi i balancave hapëse për disa projekte dhe i pagesave të kryera 

më pas përgjatë vitit 2017 rezultoi se praktika e rregjistrimit dhe pagesave ishte e tillë që  

me ardhjen e një fature të re të autorizuar për pagesë apo me deklarimin e një fature të 

prapambetur azhornohet dhe vlera totale e angazhimit. pra rakordimi i fillim vitit 2017 

nuk ishte në të vërtetë rregjistrim i vlerave reale të mbetura sipas kontratës fizike. në të 

vërtëtë ai është i bazuar në rregjistrimin/deklarimin e pjesës së zbatuar të projekteve 

(fatura të paguara+fatura të papaguar) dhe jo në rregjistrimin e vlerës totale të marrë nga 

kontratat fizike të depozituara në degët e thesarit. ky fenomen u konstatua kryesisht për 

projektet e ndërtimit të rrugëve me institucion kontraktor: autoritetin rrugor shqiptar,  

fondi i zhvillimit shqiptar dhe shumë bashki. nga një vështrim i kujdesshëm i veprimeve 

për pagesat e lidhura me këto kontrata dhe vlerat e rregjistruara konstatohet se në më të 

shumtën e rasteve ato identifikohen apo mbarten vetëm në momentin e rregjistr imit të 

faturës në sistemin sifq. kjo pasi sistemi kërkon që cdo urdhër-shpenzim (faturë) të mund 

të rregjistrohet vetëm pasi është rregjistruar më parë kontrata (urdher-blerja). pra vlera e 

angazhimeve të raportuara nga SIFQ nuk paraqet vlerën e plotë dhe të saktë të 

angazhimeve në rang sistemi buxhetor.  

Pasaktësitë në regjistrimin e angazhimeve në vlerë dhe afate regjistrimi nga përdoruesit e 

autorizuar të sistemit: si për BI online - NZ dhe NA respektive, për BI offline - Degët e 

Thesarit si dhe me një mungesë totale të kontrolleve dhe monitorimit pas faktit nga ana e 

Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit, janë në shkelje të Udhëzimit nr. 2 dt. 6.2.2012, pikës 

176 dhe 178.  

 

Gjetje 1.8: Në zbatim të Udhëzimit nr.8 datë 13.01.2017, neni 37, kontratat për investime 

duhet të regjistrohet për vlerën e saj të plotë dhe e shoqëruar me planin e pagesave në vite 

(angazhimet për 3 vite sipas PBA). Aktualisht ky kontroll nuk ushtrohet dhe informacioni për 

shpërndarjen në vite të kontratës plotësohet në mënyrë rastësore dhe i jo i detyrueshëm. 

DPTH ka udhëzuar Degët e Thesarit dhe institucionet me akses direkt në SIFQ për të 

anashkaluar detyrimin e regjistrimit të planit të pagesave, pra regjistrimin e vlerës së 

kontratës në tejkalim të fondeve të buxhetuara për vitin korrent s i “rezervë” në vitin 2020 

(2021). Në këtë mënyrë çdo institucion regjistron kontratat vetëm kur ka fonde të 

disponueshme dhe vetëm për vlerën disponibël, dhe jo për vlerën e plotë të angazhimit. Në 

konkluzion Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit me udhëzimin e dhënë Degëve të Thesarit për 

prekje të periudhave të ardhshme jashtë raportimit të treguesve fiskal (viti 2020 apo 2021) ka 

krijuar një artificë ku jep mundësinë institucioneve (BI- online) dhe Degëve të Thesarit për 

regjistrimin jo korrekt të angazhimit ndër-vite. Shumat e regjistruara dhe raportuara si 

angazhime (commitment)  për vitin 2020 dhe 2021 arrijnë në rreth 17.8 miliard lekë ku vetëm  

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës (ARRSH) ka 1099 projekte me vlerë rreth 13.3 

miliard lekë dhe Fondi i Zhvillimit Shqiptar 266 projekte me vlerë rreth 3 miliardë lekë.   
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Gjetje 1.9: Në zbatim të pikës 17 të Udhëzimit specifik nr.26 dt. 20/11/2012 “Pas miratimit 

nga nëpunësi zbatues dhe nëpunësi autorizues i njësisë brenda pesë ditëve pune nga 

nënshkrimi i tyre, dokumentacioni fizik si me sipër paraqitet në gjuhën shqipe (në rastin e 

kontratave të lidhura në gjuhë të huaj) bashkë me njoftimin përfundimtar zyrtar për shpalljen 

e fituesit, në strukturën përgjegjëse për thesarin në degë”, Në vijim janë analizuar dhe 

grupuar data të kontratave të regjistruara me datën e krijimit në sistem ku rezultojnë gjithsej 

16795 raste ose 72% e gjithë kontratave të regjistruara gjatë vitit 2017 në shkelje të afateve të 

përcaktuara me vlerë 62.9 miliardë lekë në udhëzimin e sipërcituar. Edhe pse në këtë numër 

nuk përfshihen kontratat e regjistruara mbi 360 ditë pasi ato janë prezumuar si kontrata 

shumë vjeçare, përsëri numri i rasteve të shkeljes së afateve mbetet tepër i lartë me impakt në 

raportimin e angazhimeve, parashikimit të likuiditetit dhe limitit mujor të pagesave, krijimit 

të faturave të prapambetura dhe kostot shtesë lidhur me to
.
 Sipas institucioneve rastet e 

shkeljeve të afateve paraqiten si më poshtë ku numri më i lartë të shkeljeve konstatohet në 

njësitë e qeverisjes vendore mbi 5000 raste në vlerë 19 miliardë lekë, Ministria e 

Shëndetësisë me rreth 3000 raste në vlerë 6.3 miliardë lekë.  

 

Gjetje 1.10: Nga auditimi i të dhënave të angazhimeve, kontratave dhe pagesave respektive 

KLSH ka investiguar në sistemin SIFQ disa transaksione me qëllim verifikimin e saktësisë së 

të dhënave në zbatim të kuadrit rregullativ si dhe në vijimësi të parregullsive të konstatuara 

në afate të regjistrimit të transaksioneve dhe mungesës së kontrollove dhe menaxhimit të 

risqeve nga Drejtoria e Thesarit. Praktika që konstatohet është regjistrimi i kontratave në të 

njëjtën ditë me regjistrimin e faturës së parë. Pra institucionet me akses apo jo në SIFQ edhe 

pse në dijeni të afateve ligjore për regjistrimin e çdo dokumenti për investim  nga urdhër-

prokurime deri te fatura nuk i zbaton këto afate. Për më tepër konstatohen raste të regjistrimit 

të kontratës me vlera të barabarta me faturën dhe jo me vlerën reale të prokuruar dhe 

kontraktuar p.sh rasti i Bashkisë Tiranë në tre kontrata të investiguara në total vlera e 

kontratës në APP 2.37 miliardë lekë në SIFQ rezultojnë më vlerë totale 0.85 miliardë lekë. 

Rasti i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë: Projekti M064079 “Impianti i prodhimit të 

energjisë nga mbetjet, Fier” Realisht kontrata figuron e regjistruar në SIFQ 2 herë 

përkatësisht me vlera 108,382,960 lekë- datë 18/12/2017 dhe 55,000,000 lekë-datë 

29/12/2017, ndërkohë që vlera reale e plotë e kontratës 2,258,316,000 lekë regjistruar 

28/4/2018. Pra jemi përsëri në rastin kur regjistrimi i kontratës copëzohet me shuma të 

barabarta sa vlera e faturave për t‟u paguar dhe ekzaktësisht të barabarta me fondin buxhetor 

disponibël: të alokuar me AN3 në total 163,382,960 lekë, cka nënkupton që NZ ka bërë 

regjistrimet e mësipërme për qëllim vetëm plotësimin e fushave në SIFQ që lejojnë vijimin e 

pagesës dhe jo regjistrimin me vlerën e plotë të kontratës.  

Diferenca në vlerat e kontratave të regjistruara konstatohet edhe kundrejt shumës së çeljes 

buxhetore: në 5 kontrata të Bashkisë Tiranë diferenca e konstatuar është 667 milionë lekë 

kundrejt vlerës së kontratës; 1 rast i FSHZH me një diferencë në vlerë me çeljen buxhetore 

prej 713 milion lekë, 1, rast i ARRSH regjistrohen fatura të reja në total 137 milion lekë 

ndërkohë që fondi disponibël është vetëm 50 milion dhe paguhen vetëm 42 milion lekë. Në 

një rast të vetëm konstatojmë: regjistrimin e copëzuar të kontratës, ndryshime të vlerave të 

angazhimit nga 0.94 miliardë në 1.003 miliardë në 0.95 miliardë e në fund të dhjetorit 1.04 

miliardë lekë, fatura të prapambetura pa fonde buxhetore 95 milion, shkurtim të fondeve 

buxhetore me AN3 ndërkohë që projekti mbart detyrime, mos regjistrim të planit të pagesave 

për 2017-2019.  

 

Gjetje 1.11: Nga auditimi i databazës së kontratave dhe faturave të regjistruara në SIFQ 

konstatohen urdhër-prokurime dhe kontrata të regjistruara në të njëjtën ditë dhe raste 



 

46 
 

RAPORT PËRFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN  E ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE TË 

LËNA NË AUDITIMET E MËPARSHME NË 8 SUBJEKTE”. 

 
të regjistrimit të kontratës dhe faturës së parë në të njëjtën ditë. Duke vlerësuar shkallën 

e lartë të rëndësisë së këtij informacioni, kemi analizuar disa raste për të kuptuar dhe 

konstatuar tipologjinë e rasteve dhe rrjedhimisht shkeljeve nga ana e njësive shpenzuese dhe 

mungesës së kontrolleve dhe menaxhimit të risqeve nga Drejtoria e Thesarit. Kështu në 3 

raste të urdhër-prokurimeve dhe kontratave të regjistruara nga Bashkia Tiranë në vlerë 1,479 

milion lekë; 1 rast i Fondit të Zhvillimit Shqiptar kontratë me vlerë 924 milion lekë dhe 1 rast 

i Drejtorisë së Shërbimeve Qeveritare në vlerë 2.9 milion lekë konstatohet që këto regjistrime 

janë kryer në një interval kohor 1-2 ditë nga data e faturës së parë.  

Në të gjithë këtë rastet rezulton se urdhër-prokurimi është regjistruar vetëm për efekt të 

regjistrimit të kontratës dhe nuk ka informacion se kur është nxjerrë ky urdhër dhe koha e 

realizimit të procedurës së tenderimit, pra sistemi SIFQ lejon regjistrime të tilla pa kontrolle 

minimale të datave të transaksioneve.  
 

Gjetje 1.12: Mos regjistrimi i faturave brenda afateve ligjore konstatuar rreth 24 mijë raste 

me vlerë 29,1 miliardë lekë. Ligji Nr.48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet 

konraktore e tregtare” neni 7, parashikon që kalimi i likuiditetit tek kreditori duhet të bëhet 

brenda 60 ditëve kalendarike, duke parashikuar dhe 30 ditë për procedurat e aprovimit në 

njësinë shpenzuese dhe 30 ditë për procedurat e miratimit dhe procesimit të pagesës në degën 

e thesarit. Nga auditimi i të dhënave të transaksioneve të procesuara në sistemin SIFQ u 

konstatuan tejkalime të këtyre afateve si nga ana e njësive shpenzuese ashtu edhe nga Degët 

e Thesarit. Nga një total prej 181 mijë pagesa të rregjistruara gjatë vitit 2017 vetëm për 

investime dhe mallra rezultojnë rreth 23,701 urdhër-blerje me vlerë 29.1 miliardë lekë  të 

dorëzuara në Thesar jashtë afatit 30 ditor. Nga analiza e rasteve në shkelje të afatit 30 ditor 

vërehet se ky fenomen është më i përhapur në Institucionet vendore me një numër prej 11,550 

transaksionesh në vlerën 9,830,649 mijë lekë , ku vetëm Bashkia Tiranë 1564 raste  e ndjekur 

nga Autoriteti Rrugor Shqiptar me 904 raste. Ky fenomen vazhdon të vihet re edhe gjatë vitit 

2018. Nga analiza e databazës së pagesave të kryera në SIFQ gjatë 8-mujorit të parë të vitit 

2018 rastet e dërgimit të faturave me vonesë në Thesar rezultojnë në një numër shumë të lartë 

prej rreth 21 mijë raste ku  përsëri Njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë numrin më të lartë të 

rasteve të dërgimit të faturave përtej afateve ligjore me rreth 11 mijë raste ose 52% i gjithë 

rasteve në shkelje të afateve: 

 

Gjetje 1.13: Referuar, Ligjit Nr.48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet konraktore e 

tregtare” neni 7, afatet për autoritet publike, pika a)  parashikon që kalimi i likuiditetit tek 

kreditori duhet të bëhet brenda 60 ditëve kalendarike, duke parashikuar dhe 30 ditë për 

procedurat e aprovimit në njësinë shpenzuese dhe 30 ditë për procedurat e miratimit dhe 

procesimit të pagesës në degën e thesarit. Nga auditimi i të dhënave të transaksioneve të 

procesuara në sistemin SIFQ u konstatuan tejkalime të këtyre afateve si nga ana e njësive 

shpenzuese ashtu edhe nga Degët e Thesarit. Nga një total prej 375 mijë transaksione 

pagesash të rregjistruara dhe paguara gjatë vitit 2017 rezultojnë 393 raste me vlerë 514,616 

mijë lekë me tejkalim të afatit 30 ditor të kryerjes së pagesës nga momenti i regjistrimit në 

sistemin e thesarit. Dega e Thesarit Tiranë  dhe Mirditë përbëjnë 59% të totalit të shkeljeve 

me përkatësisht 108 dhe 124 raste nga 393 gjithsej të identifikuara. Ky fenomen përsëritet 

edhe në 8 mujorin e parë të vitit 2018 ku rezultojne 243 raste me vlerë 317 milion lekë pagesa 

të procesuara me vonesë nga Degët e Thesarit nga një total prej rreth 220 mijë transaksione 

ku përsëri Dega e Thesarit Tiranë ka numrin më të madh të rasteve (43%). 

 

Gjetje 1.14: Një tjetër fenomen i konstatuar është rasti i pagesave pjesore me qëllim 

përputhjen e fondeve buxhetore disponibël dhe mbartjen e detyrimit të mbetur në vitin 

pasardhës. Kështu në të dhënat e pagesave nga SIFQ, për Bashkinë Gjirokastër e cila nuk ka 
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akses në SIFQ (BI-Offline) veprimet janë kryer fizikisht nga Dega e Thesarit Gjirokastër ku 

me paraqitjen e faturës regjistrimi është bërë pjesor dhe rrjedhimisht dhe pagesa me vlerë të 

barabartë me fondin disponibël: 

Kështu rasti i projektit të investimit me kod M991358 Rikonstruksion i "Blv. 18 Shtatori dhe 

degëzimeve të rrugëve Rexhep Qosja dhe Gole Gushi” I programit “Infrastruktura vendore 

dhe Rajonale”  rezulton të jetë çelur dhe realizuar në të njëjtën vlerë për  93,200 mijë  lekë. 

Nga auditimi i të dhënave të SIFQ-së u konstatua se, në vitin 2017 Bashkia Gjirokastër ka 

likuiduar me datë 12.12.2017, faturën nr. 34, datë 30.05.2017 në vlerën 93,200 mijë lekë. 

Nga auditimi u konstatua se kjo faturë është likujduar edhe në vitin 2018 konkretisht në datën 

08.05.2018 për vlerën 22,651 mijë lekë. Pra referuar sa më lart konstatohet se ky investim ka 

qënë një investim në proces dhe si i tillë  nuk është respektuar Udhëzimin nr. 2, datë 

06.02.2012 “Për procedurat standarde në zbatimin e buxhetit” neni 65 citohet: “Plani i 

investimeve i detajuar nga njësitë e qeverisjes qendrore në nivel projekti mban parasysh këtë 

radhë prioritare: a- investimet në proces nga viti i kaluar. 

 

Gjetje 1.15: Nga analiza e faturave të ekzekutuara gjatë vitit 2017, konstatohet se janë 

likuiduar me një urdhër shpenzim disa fatura njëkohësisht, kur duhet që çdo faturë të 

regjistrohet në sistem në periudhën përkatëse, në mënyrë që shpenzimi të njihet në periudhën 

në të cilën ai është kryer dhe lind detyrimi. Kështu nga fusha “Përshkrimi” janë konstatuar 

202 raste të likujdimit të disa faturave njëkohësisht në një urdhër shpenzim në vlerën 1.4 

miliardë lekë. Nga analiza e faturave të likujduara me një urdhër shpenzim konstatohet se 

vetëm zërin e shpenzimeve për AQT (230 dhe 231) janë bërë pagesa në grup në 40 raste me 

vlerë 1 miliardë lekë ku vetëm ARRSH zë 976 milion lekë. Nuk ka informacion për raste në 

të cilat Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit ka identifikuar dhe tërhequr vëmendjen për këtë 

parregullsi. Kjo krijon mundësinë e mos identifikimit të qartë dhe unik të një fature/detyrimi, 

kohën kur ka ndodhur shpenzimi dhe nuk lejon monitorim të progresit të realizimit 

kontratave në mënyrë korrente. Gjithashtu kjo mund të shkaktojë keq klasifikime të llojit të 

shpenzimit të kryer duke prekur llogari ekonomike të gabuara. 

 

Gjetje 1.16: Sipas Udhëzimit të përhershëm nr.2 dt. 6.2.2012, pika 166 “Në fillim të çdo dite 

struktura përgjegjëse për thesarin procedon me vendosjen e limitit ditor të pagesave në 

funksion të menaxhimit efektiv dhe transparent të likuiditeteve të llogarisë së unifikuar të 

thesarit në Bankën e Shqipërisë dhe pika 167: “Me pas, struktura përgjegjëse për thesarin 

vijon me procedurën e grupimit të kërkesave për pagesë sipas rregullit të regjistrimit 

kronologjik të urdhër-shpenzimeve në sistemin informatik financiar (hyrje e parë - dalje e 

parë)”. Referuar rregullit kush hyn i pari (regjistrohet) në sistemin e pagesave likuidohet i 

pari, nga grupi i auditimit u morën me përzgjedhje një tremujor pagesash (Tetor –Dhjetor 

2017) dhe nga një total prej 107,791 transaksione u përzgjodhën 3,733 transaksione (vetëm 

duke marrë parasysh llogarinë 231, 602-llogaritë shpenzime për mallra dhe shërbime), ku u 

konstatuan ekzekutime të pagesave të faturave të regjistruara në data të mëvonshme ndërkohë 

që në sistem janë të regjistruara fatura në data më të hershme. Ky fenomen vihet re qartazi në 

rastin e Bashkisë Rrëshen ku  rregullisht çdo muaj ka shtyrje në kohë të pagesave 30-90 ditë. 

 

Gjetje 1.17: Mbi rregjistrimin dhe raportimin e stokut të faturave të prapambetura. 

Niveli i stokut i konstatuar në fund të vitin 2017 është raportuar nga MFE 16,4 miliardë por 

sipas procedurave të testimit rezulton të jetë të paktën në vlerën 19 miliardë lekë. Në fillim të 

vitit 2017, i është urdhëruar institucioneve shpenzuese dërgimi i informacionit të faturave të 

prapambetura pranë Degëve të Thesarit si pjesë e strategjisë për menaxhimin e faturave të 

prapambetura. Për këtë qëllim, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit ka përpiluar një Manual 
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udhёzues pёrdorimi pёrfundimtar “Mbi regjistrimin, ngarkimin dhe postimin në sistem të 

detyrimeve të prapambetura”, sipas të cilit institucionet rregjistrojnë faturat në Thesar ku ky i 

fundit i kontabilizon ato jo mbi bazë trasaksioni por si balanca kontabël në një llogari të 

hapur enkas për këto fatura; grupi 486, llogaria 4864 “shpenzime të periudhave të ardhshme-

fatura të prapambetura”. Kjo balancë paraqitet në pasqyrat financiare të konsoliduara më 

31.12.2017, klasa 4 në shumën 16.4 miliard lekë. Sipas DPTH raportimi është kompetencë e 

titullarëve të institucioneve dhe DPTH nuk mund të garantojnë nëse kjo balancë është 

përfaqësuese e plotë e gjithë detyrimeve të prapambetura në rang sektori publik dhe nuk jepet 

garanci nëse njësitë ekonomike kanë deklaruar në Thesar të gjithë faturat e prapambetura dhe 

ato të krijuara rishtas deri në datën e raportimit. Ndërkohë u analizuan pagesat e kryera gjatë 

7-mujorin 2018 ne zërin shpenzime kapitale ku rezulton se pagesat të lidhura me fatura që 

mbajnë datë 2017 janë në vlerë 11.5 miliard lekë, duke treguar që gjatë vitit 2017 detyrimet e 

prapambetura janë rritur. Për më tepër, duke qënë se vlera e raportuar si e paguar është 9 

miliardë lekë ndërkohë që vetëm faturat për shpenzime për investime (llogaritë 230 dhe 231) 

kjo balancë duhej të ishte raportuar të paktën 19 miliard lekë. Nisur nga analiza e kontratave 

dhe urdhër-prokurimeve të rregjistruara, vonesat në rregjistrim, mbartja e angazhimeve 

ekzistuese shumëvjecare jo në fillim të vitit por vetem nëse projektit i konstatohet një faturë e 

cila dërgohet për pagesë mund të themi me siguri të arsyeshme se edhe pse balanca e faturave 

të prapambetura në Qershor të vitit 2018 është shumë më i ulët, risku i krijimit të detyrimeve 

të reja është i lartë. Sipas të dhënave të llogarisë 4864 kemi një shtesë prej 1 miliardë lekë 

detyrime të reja të rregjistruara gjatë vitit 2018. Përsëri, procesi dhe niveli i monitorimit 

nga Drejtoria e Thesarit është minimal dhe nuk garanton se kjo shtesë detyrimesh është e 

plotë krahasuar kjo dhe me stokun e angazhimeve të kontratave për investime publike të 

monitoruara dhe publikuara nga Drejtoria e Raportimit financiar pranë Drejtorisë së 

Përgjithshme të Thesari.   

 

Gjetje 1.18: Pagesa të kryera në muajin Shkurt 2018 për llogari të vitit 2017, veprim ky 

në kundërshtim më Ligjin e Buxhetit 9936 dt. 26.6.2008, në total 42 raste me 26 milion 

lekë. 

Në zbatim të ligjit për menaxhimin e sistemit buxhetor nr. 9936 dt.26.6.2008 çdo vit Drejtoria 

e Thesarit, Buxhetit dhe e Harmonizimit përpilojnë një Udhëzim për procedurat e mbylljes së 

llogarive vjetore të buxhetit të shtetit. Për vitin 2017 ky udhëzim është udhëzimi nr.23 

dt.22.12.2017 ku në nenit 24 të tij përcaktohen afatet e rakordimeve për cdo shpenzim të 

kryer dhe të ardhura (23.1.2018), publikimi i shpenzimeve faktike për çdo njësi (26.1.2018) 

dhe gjenerimit të informacionit financiar disponibël/ pasqyrat financiare vjetore për njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme(31.1.2018). Nga analiza e të dhënave të kërkuara dhe të vëna në 

dispozicion rezulton se janë kryer regjistrime dhe pagesa përtej këtyre afateve me qëllim 

përdorimin e fondeve buxhetore të vitit 2017. Me një urdhër të Ministrit të Financave dhe 

Ekonomisë nr.17/1 dt.20.1.2018, pika 1 “Mbi afatin e mbylljes së llogarive vjetore të vitit 

2017 është shtyrë afati i përcaktuar në nenin 24 të Udhëzimit nr. 23 dt.22/1/2017. Ky urdhër 

ka lejuar regjistrimin e transaksioneve deri në dt.1.2.2018 kjo në kundërshtim me Ligjin për 

buxhetin nr.9936 dt.26.6.2008 neni 521 në total 42 raste në vlerë 26 milion lekë. Këtu 

përmendim: Ministrinë e Mbrojtjes total pagesa 7.9 milion lekë, Agjensia Kombëtare e 

Bregdetit 4.5 milion lekë, Bashkia Belsh 6.8 milion lekë, DPD 2.9 milionë lekë. 

 

Gjetje 1.19: Mosmarrja e masave administrative, të vlerësuara nga KLSH në të paktën 

7 miliardë lekë, nga NPA për shkeljet e ligjit në menaxhimin e sistemit buxhetor dhe 

akteve ligjore për parandalimin e detyrimeve të prapambetura, kur jemi në situatën ku 
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konstatohen vetëm 173 shkresa “tërheqje vëmendje” të dërguara nga NPA kundrejt 

23,701 raste të faturave të dorëzuara me vonesë.  
Në rastet e këtyre shkeljeve të: afatit 5 ditor të regjistrimit të kontratës nga data e shpalljes së 

fituesit si dhe të afateve të dorëzimit të faturave brenda afatit 30 ditor, Degët e Thesarit 

njoftojnë Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit e cila më pas përpilon një shkresë drejtuar 

institucionit përgjegjës për tërheqje vëmendje të parregullsisë dhe shkeljes së konstatuar duke 

cituar dhe bazën ligjore të saj, shkresë kjo e firmosur nga Nëpunësi i Parë Autorizues. Nga 

informacioni, në asnjë rast nuk rezulton të jetë marrë nga NPA ndonjë masë për institucionet 

me raste përsëritje apo me kontrata me vlera të mëdha dhe impakt të konsiderueshëm në 

raportimin e buxhetit faktit dhe krijimin e detyrimeve të prapambetura. Konsideruar faktin se 

këto shifër mbeten tepër të larta edhe gjatë vitit 2018, i bën këto shkresa formale dhe 

ngarkesë pune ineficente për sektorin që i përpilon duke neglizhuar faktin se mosrespektimi i 

afateve ndikon në sigurimin e likuiditetit të nevojshëm për kryerjen e pagesave përkatëse, 

krijon detyrime për të cilat do të paguhen kamatëvonesa në zbatim të ligjit 48/2014 “Për 

pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore dhe tregtare”. 

Numri i rasteve të raportuara nga DPTH për evidentimin e problemit me qëllim marrjen e  

masave disiplinore dhe administrative nga NPA, është tepër minimal nëse i referohemi 

impaktit që kanë 23701 raste të vonesave të faturave dhe 16795 raste të kontratave të 

regjistruara me vonesë. Si dy tregues të matjes së performancës së njësive publike dhe 

përgjegjësive që rrjedhin për Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit për monitorimin e 

indikatorëve të performancës, të miratuara me Urdhërin e Ministrit të Financave nr.89 dt. 

28.12.2015, KLSH konstaton se nuk raportohen informacione mbi asnjë masë të marrë 

kundrejt NA-ve të institucioneve që pengojnë dërgimin e faturave në thesar dhe nuk zbatojnë 

afatet e regjistrimit të kontratave të angazhimeve brenda afatit ligjor. Shkresat pasi dërgohen 

nuk monitorohen dhe për më tepër kjo detyrë konsiderohet si kompetencë dhe përgjegjësi e 

Drejtorisë së Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, Neni 71, gërma (f 

dhe gj) e Ligjit nr.9936, datë 26.6.2008 „Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë„, i ndryshuar, parashikon  gjobë nga nëpunësi i parë autorizues, në masën nga 1 

deri në 3 paga mujore (për regjistrimin me vonesë të kontratave) dhe 3 deri 7 paga për 

moszbatim të afateve të dorëzimit të urdhër-shpenzim. Kështu, gjoba të përllogaritura për 

çdo vonesë në dorëzim të faturës në Thesar vlerësohet të ishin minimalisht rreth 7 

miliard lekë (23,701*100,000leke*3paga).   

 

Gjetje 1.20: Mbi çlirimin e garancisë së punimeve 5% para afatit ligjor në total 47 raste 

me vlerë 782 milion lekë në kundërshtim me kërkesat ligjore. Nga analiza e të dhënave të 

pagesave të kryera në vitin 2017, me burim sistemin SIFQ dhe analizimit të fushës 

“Përshkrimi” të pagesave konstatohen 89 raste me vlerë 842,851 mijë lekë të çlirimit të 

garancisë së punimeve (5%) nga llogaria 466 “Garanci të punimeve” në një afat të shkurtër 

kohor, menjëherë ose në një periudhë kohore në me pak se 1 vit pasi është kryer marrja në 

dorëzim e punimeve, në kundërshtim me legjislacionin për punimet e ndërtimit. Referuar këtij 

legjislacioni garancia e punimeve çlirohet mbas një viti apo dy viteve në rastin e punimeve në 

segmente rrugore, nga momenti i marrjes së certifikatës së defekteve gjatë periudhës së 

garancisë lëshuar nga institucioni përkatës.  Nga analizimi i të dhënave numrin më të madh të 

rasteve të çlirimit të garancisë së punimeve (5%) nga llogaria 466 “Garanci të punimeve” në 

një afat të shkurtër kohor pas marrjes në dorëzim të punimeve e zë Autoriteti Rrugor 

Shqiptar me 16 raste me vlerë 643,118 mijë lekë. 

 

Rekomandim 1.1:  Të merren masa për eliminimin e problematikave të konstatuara më sipër 

përmes vënies në funksionalitet të plotë të sistemeve të kontrollit të brendshëm jo vetëm si 
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kontrolle detektuese por kryesisht si parandalues të situatave që krijojnë paligjshmëri në 

përdorimin e fondeve publike. Afati: Menjëherë. 

Sipas DPTH integrimi midis SIFQ dhe sistemit të APP do të automatizojë procesin manual të 

konfirmimit nga degët e Thesarit (DTH) për në APP të ekzistencës së fondeve buxhetore 

(autorizimi i urdhrave të prokurimit-UP) dhe do të parandalojë prokurimin e kontratave pa 

fonde buxhetore disponibël ose pa fonde të mjaftueshme për shmangien e detyrimeve të 

prapambetura (“arrears”). Kur njësia shpenzuese (BI) të aplikojë në APP, atëherë sistemi i 

APP do të “pyesë” automatikisht SIFQ për vlefshmërinë e fondeve (ekzistencën e një 

transaksioni UP).  

Qëndrimi i grupit të auditimit: Pavarësisht se DPTH shprehet se ka përfunduar dizenjimi i 

procesit të automatizimit, kjo procedure deri në përfundim të këtij auditimi nuk është ende 

funksionale dhe sipas DPTH parashikohet të jetë live në varësi të përfundimit të projektit 

AFMIS dhe  plotësimit të kapaciteteve. Rekomandimi konsiderohet i pranuar dhe në proces 

zbatimi. 

 

Rekomandim 2.1:  Të merren në analizë dhe të vendosen në kontroll të plotë të gjitha 

operacionet të cilat kryhen nga BI-online dhe që kanë shkaktuar pjesën më të madhe të 

problematikave të konstatuara, analizë që në gjykimin tonë duhet të konkludojë me një qasje 

më afër realitet shqiptar lidhur me këtë hapje të sistemit të thesarit. Afati: Menjëherë. 

Sipas DPTH parashikohet forcimi i kontrollit paraprak të UP me parashikimet e regjistrit të 

prokurimeve nga DTH (aktualisht kryhet manualisht) në zbatim të komponentit të AFMIS për 

regjistrimin e kodit të Output-it/Projektit edhe për shpenzimet operative duke mundësuar 

kontrollin me planit buxhtor të regjistruar në SIFQ. Monitorimi periodik (jo vetëm vjetor) i 

treguesve të performancës së BI për parashikimet e likuiditetit dhe dokumentacionin e 

parregullt të shpenzimeve sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi në mënyrë që të 

sigurohet informacion i saktë për përgatitjen e rishikimeve të buxhetit gjatë vitit. Shkeljet e 

konstatuara i janë njoftuar dhe do t’i njoftohen menjëherë sekretarit të përgjithshëm për 

marrje masë disiplinore. Forcimi i kontrollit nga DTH në momentin e paraqitjes së 

dokumentacionit të angazhimeve dhe detyrimeve financiare për miratim në SIFQ në 

bashkëpunim me strukturën përgjegjëse për Buxhetin në drejtimet e mëposhtme: 

- BI “online” me SIFQ të regjistrojnë detajimin e PBA në tre vitet e ardhshme për të 

mundësuar regjistrimin e vlerës së plotë të kontratës kundrejt fondeve disponibël në SIFQ. 

- Monitorimi në kohë nga DTH për mbartjen nga BI e të gjitha projekteve të angazhimeve 

nga viti i mëparshëm për të bllokuar fondet buxhetore të çelura, duke respektuar ndjekjen e 

prioritetit të procesimit sipas rendit kronologjik dhe më pas regjistrimin e angazhimeve të 

reja. Kjo kërkon bashkëpunim me Buxhetin për regjistrimin në kohë të planit fillestar të 

miratuar në SIFQ.  

Qëndrimi i grupit të auditimit: Citimi i kontrolleve që faktikisht duhet të kryej DPTH dhe/ 

ose në bashkëpunim me Drejtorinë e Buxhetit janë të aplikueshme sipas legjislacionit në fuqi 

si në kushtet kur kontrollet janë të parashikuara të kryhen manualisht apo në mënyrë të 

automatizuar. Nga auditimi i aktivitetit të vitit 2018 thyerjet e sistemit dhe procedurave 

ligjore të miratimit dhe ndërmarrjes së angazhimeve buxhetore janë të pranishme dhe të 

përhapura siç edhe janë përshkruar në këtë raport auditimi. Gjithashtu nga auditimi 

konstatohet se edhe këtë vit DPTH dhe NPA është mjaftuar me disa njoftime për “tërheqje 

vëmendje” të NA-ve të njësive ekonomike për dërgimin e faturave dhe kontratave me vonesë 

por në asnjë rast nuk është marrë nga NPA asnjë masë e vetme në zbatim të neneve 71 dhe 72 

të Ligjit për menaxhimin e buxhetit. Ndërkohë nuk konstatohen hapa apo veprime konkrete të 

ndërmarra për të realizuar bashkëpunimin me Drejtorinë e Përgjithshme të Buxhetit në lidhje 
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me regjistrimet në kohë të planit fillestar të miratuar në SIFQ. Në këto kushte rekomandimi 

konsiderohet i pranuar por i pazbatuar. 

 

Rekomandim 3.1:  SIFQ duhet të shërbejë si një sistemi themelor bazë për një programim sa 

më real dhe kredibël të buxhetit të shtetit si dhe si i vetmi sistem që raporton treguesit fiskal 

në vend, dhe për të arritur në këtë pikë strukturat përgjegjëse në Ministrinë e Financave dhe 

Ekonomisë për hartimin e buxhetit duhet të orientohen nga analiza e të dhënave që prodhon 

ky sistem dhe jo të dhënat e mbajtura jashtë këtij sistemi që nuk ofrojnë siguri dhe 

transparencë të kërkuar në menaxhimin e financave publike. Përgjegjëse: Drejtoria e 

Përgjithshme e Buxhetit për të dhënat e planit buxhetor; Afati: Menjëherë. 

Sipas DPTH Në zbatim të këtij rekomandimi për të gjeneruar të dhënat e programimit 

buxhetor nga SIFQ (aktualisht raportohen me excel) me kërkesë të Drejtorisë së 

Përgjithshme të Buxhetit (DPB), Drejtoria e Procesimit të Biznesit ofroi mbështetjen 

funksionale me qëllim rakordimin e të dhënave të Buxhetit Operativ dhe Buxhetit Fillestar në 

raportin e tabelës së treguesve fiskalë të konsoliduar  prodhuar nga SIFQ me të dhënat në 

tabelat e excel-it të disponuara nga DPB.Treguesit fiskal të prodhuar nga SIFQ, referuar 

realizimit faktik të zërave të buxhetit të konsoliduar gjatë vitit korent, kanë qenë dhe janë 

referenca e vetme mbi të cilën bazohen zyrtarisht analizat, vlerësimet dhe raportimet e 

njësive përgjegjëse në MFE, finalizuar më tej me procesin e planifikimit buxhetor për vitin 

pasardhës. Në këtë këndvështrim, rekomandimi është i pabazuar. Ndërkohë, përsa i përket 

treguesve fiskal të prodhuar nga SIFQ referuar planit me ndryshime të zërave gjatë vitit 

korent, theksojmë se edhe në këtë rast analizat, vlerësimet, rakordimet dhe raportimet e 

njësive përgjegjëse në MFE bazohen në listën e raporteve të tjera, të gjeneruara po nga SIFQ 

për këtë qëllim. Rekomandimi mund të vlejë vetëm për një raport integral, atë të tabelës 

fiskale, i cili për efekt të bashkërendimit mes ngarkimeve tabelare të të dhënave në SIFQ, pati 

nevojë për një rifreskim të formulave të përdorura për gjenerimin e konsoliduar. Kjo u 

realizua në vitin 2018 dhe reflektohet edhe në procesimin e vitit 2019 në SIFQ. Megjithatë, 

ritheksojmë këtu se, në asnjë rast, njësitë përgjegjëse në MFE nuk kanë përdorur rekorde apo 

database të mbajtura jashtë SIFQ, siç citohet në rekomandim, por i janë referuar gjithnjë 

serisë së raporteve të konfiguruara dhe të gjeneruara nga SIFQ. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Nisur nga mangësitë e konstatuar në këtë auditim për 

aktivitetin e vitit 2018, ky rekomandim konsiderohet i pa zbatuar. Problematika të cituara në 

gjetjet e këtij raporti si lista e investimeve me reflektime jo të sakta të çeljeve fillestare për 

disa projekte, regjistrime të rishikimeve buxhetore dhe korrigjimeve me data retrospektive 

tregon që në SIFQ veprimet nuk hidhen gjithmonë në momentin e miratimit. Ecuria e 

investimeve si i vetmi raport që vërtetë gjenerohet nga SIFQ por nuk bëhet asnjë verifikim, 

rakordim a përpunim i informacionit që ky raport paraqet me qëllim identifikimin e 

projekteve të përfunduara, të pezulluara për shkak të mungesës së fondeve etj. 

 

D. MASA ADMINISTRATIVE. 

 

Sipas DPTH: Në lidhje me masat e ndërmarra sqarojmë se në zbatim të udhëzimit të 

kontabilizimit të detyrimeve të prapambetura sipas zërave analitikë (nr. 8, datë 09.08.2018, 

“Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në 

njësitë e qeverisjes së përgjithshme”) struktura përgjegjëse e Thesarit në degë rakordon çdo 

muaj me njësitë shpenzuese të qeverisjes qendrore dhe vendore, duke siguruar gjurmë 

elektronike për marrjen e masave në përputhje me kërkesat e nenit 51 “Menaxhimi i 

angazhimeve” dhe nenit 71 “Kundravajtje administrative” të ligjit nr. 9936, datë 

26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. 
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DTH ka kryer kontrollin e dokumentacionit justifikues. Specialisti i DTH ka vendosur datën 

gabim në fushën e përshkrimit të faturës në të cilën nuk mund të ndërhyhet për ta korrigjuar. 

Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit ka kërkuar nga përgjegjësit e DTH që të propozojnë 

masa disiplinore sipas legjislacionit në fuqi mbi specialistët përgjegjës për gabimet.  Për 

vitin 2017 nuk ka patur propozime të tilla pasi nuk kanë qenë gabime të përsëritura. 

 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Rekomandimi nuk është pranuar, megjithatë nisur edhe nga 

shkeljet, parregullsitë e konstatuara si dhe përhapja e tyre edhe gjatë vitit 2018, KLSH 

rikërkon zbatimin e këtij rekomandimi i cili nuk konsiston në marrjen e masave ndaj 

specialisteve të Degëve të Thesarit për gabimet në regjistrim por për NA e institucioneve për 

autorizim të transaksioneve në thyerje të afateve ligjore. 

 

E. MASA DISIPLINORE 

 

Mbështetur në nenet 57, 58 dhe 59 të ligjit nr. 153/2013 “Për nëpunësin civil”, pasi të jenë 

identifikuar përgjegjësitë në lidhje me shkeljet e konstatuara e të trajtuara në Raportin 

Përfundimtar të Auditimit, i rekomandohet Titullarit të Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë, si dhe Komisionit Disiplinor përkatës për vlerësim dhe dhënie masash disiplinore 

nga “Vërejtje”, “Ulje në detyrë” deri në “Largim nga puna” sipas përgjegjësisë individuale të 

drejtuesve konkret. Për Drejtorin e Përgjithshëm të Thesarit, z. L S, të merret masë 

disiplinore nga “Ulje në detyrë” deri në “Largim nga puna”. 

 

Për punonjësit e identifikuar me përgjegjësi për shkeljet e konstatuara,  Sekretari i 

Përgjithshëm i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, 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. 

 

 

III. DREJTORIA E PËRGJITHSHME TË HARMONIZIMIT TË MENAXHIMIT 

FINANCIAR PUBLIK. 

 

1. Hartimi i programit (Plan veprimit) dhe respektimi i afatit prej 20 ditë për kthimin e 

përgjigjes për zbatimin e rekomandimeve, siç është përcaktuar në nenin 15 shkronja (j) 

të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2914 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të 

Lartë të Shtetit”. 

Nga verifikimi rezulton se KLSH  ka dërguar në Drejtorinë e Harmonizimit të Kontrollit të 

Brendshëm Financiar Publik rekomandimet  e auditimit  me shkresën e saj nr. 301/8,  prot., 

datë 07.08.2018, ndërsa nga DH/KBFP për zbatim e rekomandimeve të KLSH është kthyer 

përgjigje me shkresën me shkresën nr.4816/16, datë 22.08.2018, pra 14 ditë pas datës 

08.08.2018, (afati ligjor prej  20 ditësh ose brenda datës 30.08.2018), në zbatim me kërkesat e  

ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të Lartë 

të Shtetit”, nenin 15 shkronja (j) të drejtat e KLSH, ku përcaktohet se: KLSH, ka të drejtë të 

vendosë një afat kohor për zbatimin e rekomandimeve dhe të informohet nga subjektet e audituara 
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ose institucionet më të larta rreth programeve të tyre, për të zbatuar rekomandimet e bëra sipas 

paragrafëve të mësipërm, brenda 20 ditëve nga data e marrjes së kërkesës. 

 

2. Respektimi i afatit ligjor prej 6 muajsh nga data e marrjes së njoftimit të raportit të 

auditimit, për raportimin në KLSH, të ecurisë së zbatimit të rekomandimeve të lëna nga 

auditimi i mëparshëm (pika 2 e nenit 30 të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”. 

Nga verifikimi rezulton se përfundimet e auditimit, janë dërguar nga KLSH me shkresën e saj 

nr. 301/8  prot., datë 07.08.2018, ndërsa nga Drejtoria e Harmonizimit të Kontrollit të 

Brendshëm Financiar Publik për zbatim e rekomandimeve të KLSH është kthyer përgjigje me 

shkresën nr. 16755/2 prot., datë 31.01.2019, e cila është brenda afatit kohor, përcaktuar me 

ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014“Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë 

të Shtetit”, neni 30“Rekomandimet e KLSH-së dhe ecuria e zbatimit”, pika 2, ku përcaktohet se: 

Subjekti i audituar, brenda 6 muajve nga data e njoftimit të raportit të auditimit, i raporton 

Kontrollit të Lartë të Shtetit mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të dhëna. Zbatuar 

 

Niveli i pranimit dhe zbatimit të rekomandimeve të lëna nga KLSh, paraqitet: 

a) Janë rekomanduar 2 propozime për ndryshime apo përmirësime në legjislacionin në 

fuqi, të cilat nuk janë pranuar.  

b) Janë rekomanduar 25 masa organizative, nga të cilat 12 rekomandime nuk janë pranuar, 

1 masë është pranuar pjesërisht dhe janë pranuar 12 masa, nga të cilat janë në proces 

zbatimi 4 masa organizative, 1 masë e zbatuar pjesërisht dhe 7 masa janë zbatuar.   

c) Është rekomanduar 1 masë disiplinore, e cila nuk është pranuar.  

 

A. PROPOZIME PËR NDRYSHIME APO PËRMIRËSIME NË LEGJISLACIONIN 

NË FUQI 
 

Nga KLSH  janë rekomanduar 2 propozime për ndryshime apo përmirësime në legjislacionin 

në fuqi, ku rezultoi se ato nuk janë pranuar nga DH/KBFP. 

Në mënyrë të detajuar realizimi i rekomandimeve për përmirësime ligjore paraqitet si më 

poshtë: 

 

1.Gjetje nga auditimi:Si një tregues tepër i rëndësishëm i cilësisë së auditimit dhe eficensës 

së struktures së AB, gjatë auditimit është shqyrtuar Ligji nr. 114/2015 “Për Auditin e 

Brendshëm në sektorin publik" dhe Ligji nr.10296 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin" 

si dhe përmirësimet që këto ligje kanë pësuar me ndryshimet e bëra gjatë vitit 2015. 

Ndryshimet dhe përmirësimet ligjore kanë forcuar dhe theksuar kompetencat e titullarëve për 

shërbimin e auditimit të brendshëm por nuk sigurojnë pavarësinë, cilësinë e auditimit 

rrjedhimisht ngritjen e një strukture eficente dhe efektive në shërbim të mirëmenaxhit të 

fondeve publike.  

Shkrirja e një strukture të përgjithshme si Komiteti AB dhe krijimi i një Bordi “Bordi i 

Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik” sipas nenit 28 të Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, 

i ndryshuar me Ligjin nr. 110/2015, datë 15.10.2015 “Për menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin” me funksion “Në Ministrinë e Financave ngrihet Bordi i KBFP, me detyrën e 

mbikëqyrjes së çështjeve që lidhen me menaxhimin financiar dhe kontrollin, kontabilitetin 

dhe auditimin e brendshëm, në sektorin publik”, ndërkohë që konstatohet një aktivitet 

minimal (2 mbledhje), me struktura në vetevete me konflikte të funksioneve operacionale dhe 

mbikqyrëse nuk siguron mbikqyrjen e strukturave AB. 
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Nga shqyrtimi i bazës ligjore konstatohet se, as në ligjin nr. 114/2015, datë 22.10.2015 dhe as 

në VKM nr. 160, datë 02.03.2016, nuk janë përcaktuar kritere të qarta dhe të matshme për 

krijimin e Komiteteve të Auditimit,duke e lënë në vullnetin e titullarëve të institucioneve, si 

dhe nuk cilësohet detyrimi i tyre për të raportuar në DH/AB në Ministrinë e Financave dhe 

Ekonomisë. Megjithëse në auditimin e mëparshëm, u kërkua që DH/AB të kishte një rol aktiv 

në ngritjen dhe mirëfunksionimin e Komiteteve të Auditimit si një instrument që do të 

siguronte pavarësinë e strukturave dhe aktivitetit të audituesve të brendshëm, konstatohet se 

nuk ka hapa apo masa konkrete. Gjykojmë se DH/AB nuk ka arritur të kuptojë drejt rolin e 

saj udhëheqës dhe monitorues së këtij sistemi të rëndësishëm. Për rrjedhojë megjithëse kanë 

kaluar mbi tre vite nga miratimi i ligjit të ri, janë krijuar vetëm 8 Komitete Auditimi, nga të 

cilat 5 prej tyre kanë raportuar në DH/AB. Ministria e Financave dhe Ekonomisë nuk ka 

arritur ta vendosi në funksionim Komitetin e Auditimit. Raporti vjetor i përgatitur nga 

DH/AB nuk ka një analizë të plotë, referuar aktivitetit të Komiteteve të Auditimit, fakt që 

reflekton mungesën e vëmendjes së DH/AB referuar këtyre instrumentave, për të cilat u 

gjykua se do të ndikonin shumë në rritjen e pavarësisë së strukturave AB dhe për më tepër në 

garantimin e cilësisë së punës audituese. 

Këshilli i Ministrave me propozim të Ministrit të Financave, bazuar në në nenet 10 e 26 të 

LAB, ka nxjerrë VKM nr. 83, datë 03.02.2016 për miratimin e kritereve të krijimit të njësive 

të auditimit të brendshëm ku përcaktohen kriteret e krijimit të NJAB, organizimi e 

funksionimi i tyre dhe mënyra e sigurimit të shërbimit të auditimit nga njësitë publike që nuk 

i kanë ngritur këto struktura. Në fjalinë e dytë të pikës 3, të këtij vendimi është përcaktuar se: 

“Në strukturën e njësisë së auditimit të brendshëm mund të punësohen deri në 1/3 e 

punonjësve të pacertifikuar si auditues të brendshëm në sektorin publik.”, çka do të thotë se, 

në çdo kohë në strukturat e auditimit të brendshëm në shkallë sistemi, mund të punësohen 

mbi 143 auditues të brendshëm të paçertifikuar ose në 3 auditues njëri mund të punësohet i 

pacertifikuar. Ky përcaktim bie në kundërshtim me germën “ç”, të nenit 11, të ligjit nr. 

114/2015 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik”, dhe tejkalon kompetencat e 

Këshillit të Ministrave i cili sipas nenit 26, të këtij ligji, detyrohet të miratojë aktet nënligjore, 

në zbatim të neneve 10, 13, dhe 22, por jo në zbatim të nenit 11, ku përcaktohet punësimi i 

audituesit të brendshëm. Në rang kombëtar, sipas evidencave të vëna në dispozicion nga 

DH/AB rezulton se me rritjen e numrit të njësive AB të ngritura në sektorin publik, niveli i 

audituesve të çertifikuar në këto struktura, ka rënë nga 90% në 77% në dy vitet e fundit. 

Aktualisht në sistem ka 92 punonjës të pacertifikuar që janë punësuar në këto struktura (nga 

400 auditues në gjithë sistemin), pra 23% të strukturave të auditit të brendshëm në nivel 

kombëtar. 

 

1.1- Rekomandimi: Kjo situatë kërkon vëmëndjen e menjëhershme të Bordit dhe Drejtorisë 

së Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, për të bërë analizë të thellë dhe 

propozime konkrete për përmirësime ligjore në funksion të shndërrimin të sistemit AB në një 

vlerë e shtuar për sektorin publik dhe jo për tja lënë në dorë çdo gjë ndërgjëgjësimit të 

titullarëve nëpërmjet trajnimeve. Këto përmirësime duhet të prekin komponentët: 

- Rikonceptimi i Bordit të KBFP (në strukturë dhe në përmbajtje) dhe vetë Drejtorisë së 

Harmonizimit të AB për një monitorim me impakt real në zhvillimin dhe administrimin e 

strategjive të sistemit AB në përputhje me kërkesat ligjore dhe strategjinë e Menaxhimit të 

Financave Publike. 

- Përcaktimin e qartë të kërkesave ligjore për ngritjen e Komiteteve të Auditimit, afatet e 

ngritjes, kompetencat e tyre dhe mënyrën e raportimit, duke u larguar nga praktika e 

deritanishme që imponon kërkesa të larta të kulturës menaxheriale. Duhet të sanksionohen në 

ligj, kriteret e personave që përfshihen në Komitetet e Auditimit, si dhe mënyra e 
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përzgjedhjes së tyre duke ju referuar procedurave konkuruese, transparente dhe që realizohen 

nga struktura që nuk varen nga institucioni ku ato do të kontribojnë. 

- Cilësime të përgjegjësisë së titullarit për mbulimin me auditim të brendshëm në përputhje të 

plotë me kërkesat ligjore. Të përcaktohen qartë modalitetet e mbulimit me auditim të 

brendshëm të njësive të qeverisjes vendore, të cilat në shumë raste janë në kushtet e 

pamundësisë për të ngritur NjAB me tre punonjës, duke kërkuar bashkimin dhe krijimi i 

njësive të AB në rang qarku me staf të mjaftueshëm dhe hierarkik që siguron pavarësinë, 

objektivitetin dhe cilësinë e auditimit.  

- Kriteret të forta punësimi në këto struktura duke ndryshuar (ulur) raportin 1/3 të audituesve 

të pacertifikuar për të shmangur emërime të AB pa eksperiencën e duhur, shpesh vetëm për 

qëllim të plotësimit të kriterit për të marrë çertifikatën e AB apo të emërimeve formale "me 

komandim" për një periudhë të përkohshme, si dhe duke rritur kriterin e eksperiencës në 

punë, masa këto të domosdoshme për të garantuar profesionalizimin e strukturave, faktor që 

shoqërohet gjithmonë me pavarësi audituese. 

- Parashikimin e dispozitave shtrënguese si masa disiplinore dhe organizative në funksion të 

zbatimit të Ligjit 114/2015 dhe Ligjit 10296 datë 8.7.2010 i ndryshuar me Ligjin nr. 

110/2015 datë 22.10.2015. Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 

Nga verifikimi rezultoi se: Ky rekomandim rezulton i papranuar nga Drejtoria e 

Harmonizimit. I pa pranuar 

 

2.Gjetje nga auditimi:  Në Udhëzimin nr.23 datë 22.12.2017 “Për mbylljen e llogarive 

vjetore të buxhetit të shtetit për vitin 2017”, konstatohet vetëm një ndryshim krahasuar me 

Udhëzimin e një viti më parë, respektivisht në Nenin 27 ku shtohet “Për të gjitha Ministritë 

dhe institucionet për të cilat gjatë vitit 2017 ndryshuan fushat e mbulimit dhe përgjegjësitë në 

zbatim të VKM-ve përkatëse, gjë që u reflektua edhe në ndryshimet e programeve buxhetore 

në Aktin Normativ nr.3, datë 06.11.2017, rakordimi i planit për buxhetin e vitit 2017 me 

Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë do të bëhet me ministritë dhe institucionet që i 

administrojnë këto fonde aktualisht”. Përvec formalitetit të konstatuar, theksojmë se 

Udhëzimi rregullon rakordimin e planit buxhetor por jo kontabilitetin.Nisur nga fakti se 

Drejtoria e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik nuk ka hartuar ndonjë 

udhëzim tjetër të posaçëm për të trajtuar çështjen e ndryshimeve strukturore para mbylljes së 

vitit fiskal, gjykojmë se e ka gjykuar të mjaftueshëm se me përcaktimin se kush rakordon 

planin buxhetor kjo do të mbulonte dhe rregullimin kontabël të përthithjes dhe konsolidimit 

të pasqyrave financiare 11-mujore të Ministrive dhe programeve që pushuan së ekzistuari pas 

Nëndorit 2017. Konstatohet se nuk kanë gjetur rregullim çështje si:  

Kush do të mbyllte pasqyrat financiare 11-mujore?! Afatin e dorëzimit të tyre, nëse duhej të 

përcaktohej një periudhë tranzicioni për përpunimin e të pasqyrave, për transferimin kontabël 

dhe fizik të inventarëve dhe aktive të qëndrueshme. Kush do të ishte personi përgjegjës për 

përgatitjen dhe miratimin e tyre?! Si veprohet me punonjësit e larguar apo të transferuar në 

Ministrinë e re me një detyrë dhe tagër tjetër?!  

Këto aspekte kanë qene objekt i auditimit financiar të KLSH në aparatin e MFE gjatë 

periudhës shkurt-maj 2018, duke evidentuar mos adresim të çështjeve të mësipërme dhe 

përgjegjësinë e DH/MFK sipas Ligjit 10296 datë 08.07.2010 “Për Menaxhimi Financiar dhe 

Kontrollin”, i ndryshuar. 

Udhëzimi nr.8 datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme" është iniciuar me  

ngritjen e grupit të punës me Urdhrin nr. 142 dt. 17.11.2017 “Për ngritjen e grupit të punës 

për hartimin e bazës rregullatore të kontabilitetit publik për një periudhë tranzitore, deri në 

zbatimin e standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit të sektorit publik (IPSAS)”. Nga 
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shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion: dosje e çështjeve të ndjekura në lidhje 

me kontabilitetin dhe përmirësime të tjera ligjore; nuk rezulton të jetë e plotësuar me minutat 

mbledhjeve të grupeve të punës apo relacione “dhënie mendim” apo versione finale të 

miratuara të udhëzimeve të përpiluara apo të analizës të sipërpërmëndur. Në kushtet kur prej 

disa vitesh është shtruar cështja se sistemit publik shqiptar i mungojnë standardet e 

kontabilitet të miratuara, nuk disponojmë nga DH/MFK ndonjë mbledhje të dedikuar të 

Bordit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, për propozimin e hartimit të një 

dokumenti të tillë tranzitor, duke përcaktuar çfarë konkretisht rregullon ai, cfarë ndryshimesh 

sjell?! Pika 2 thotë “rivënie në zbatim të rregullave në fushën e kontabiliteti publik”, 

ndërkohë që ngrihen çështjet: A kanë qënë të përpiluara dhe të detyrueshme për zbatim më 

parë këto rregulla dhe kur pushuan së zbatuari?! Cila është përcaktuar si periudhë 

tranzitore?! Cilat IPSA janë përshtatur/adaptuar?!  

Në këtë Udhëzim, pika 8 thuhet se “Metoda e njohjes së shpenzimeve dhe të ardhurave në 

sektorin publik ka të bëjë me: njohjen e shpenzimeve të vitit buxhetor në çastin e ndodhjes së 

tyre, pavarësisht nga data e pagesës; si dhe njohjen e të ardhurave në çastin e arkëtimit të 

tyre. Pra kemi të bëjmë me një “cash basis” të modifikuar.Nëse ky udhëzim sjell ndryshime 

në njohjen trajtimin dhe mënyrën e kontabilizimit të transaksioneve të caktuara atëherë 

Udhëzimit i duhej të plotësoj me parashikim të një periudhë tranzicioni si cdo praktikë 

ndërkombëtare e Bordeve rregulluese dhe mbikqyrëse që nxjerr një standard apo letër pune 

shpjeguese për të shmangur konfuzion në interpretim dhe për një paraqitje të drejtë të 

pasqyrave financiare të njësive të qeverisjes së përgjithshme brenda një viti ushtrimor. 

Gjithashtu, në Udhëzimin nr.23 datë 22.12.2017 pika 30, konfirmohet se baza ligjore, 

rregullatore për përgatitjen e pasqyrave financiare është Udhëzimi nr. 14 datë 2006, i 

rishikuar 2007, 2008, i Ministrit të Financave “Mbi përgatitjen dhe publikimin e Pasqyrave 

Financiare Vjetore për institucionet qëndrore, vendore dhe njësitë e zbatimit të projekteve për 

marrëveshjet me donatorët e huaj”. Nga shqyrtimi i ndryshimeve të vitit 2007 dhe 2008 në 

Udhëzimin nr. 14 datë 28.12.2006, konstatuam se ndryshimet e vitit 2008 shfuqizuan pikat 8 

dhe 9 e rubrikës I-rë, përkatësisht: “Drejtoria e Kontabilitetit në Ministrine e Financave, mbi 

bazën e informacionit të depozituar, harton brenda datës 15 Qershor 2007 përmbledhëset e 

llogarive vjetore 2006 në keto nivele; Për Ministritë dhe Institucionet e tjera qëndrore; Për 

ISSH dhe ISKSH  Për njësite e menaxhimit / zbatimit të projekteve e marrveshjeve me 

donatorë të huaj; Për organet e Qeverisjes Vendore”, dhe “Drejtoria e Kontabilitetit në 

Ministrinë e Financave mbi bazën e të gjithë informacionit të hartuar e depozituar bën 

konsolidimin e pasqyrave financiare të vitit 2006 në nivel qëndror e lokal dhe i raporton ato 

brenda datës 15 Korrik 2007”. Udhëzimi nr.14 i datës 28.12.2006 i ndryshuar me Udhëzimin 

nr. 10 datë 27.2.2008, nuk parashikon një pikë se kush bën konsolidimin e pasqyrave 

financiar duke mbetur përsëri me Udhëzimet e përvitshme për mbyllje të llogarive të buxhetit 

nga Thesari. Një tjetër sqarim që nuk parashikohet nga DH/MFK është raporti/lidhja midis 

Udhëzimi nr. 14 datë 28.12.2006 dhe Udhëzimi nr. 8 datë 9.3.2018. A janë ata plotësues të 

njëri tjetrit apo ai më i hershmi shfuqizohet.  

Lidhur me parimin e njohjes dhe rregjistrimit të shpenzimit. Udhëzimi nr.23 datë 22.12.2017, 

në pikën pikën 1/b përcakton “Në pasqyrën vjetore të konsoliduar të shpenzimeve dhe të 

ardhurave të qeverisjes së përgjithshme përfshihen: Të gjitha shpenzimet publike të ndodhura 

(të dokumentuara) nga data 01.01.2017 deri më 31.12.2017 të njohura brenda kufirit të 

fondeve buxhetore disponibël dhe të rregjistruara në SIFQ për llogari të vitit 2017, 

pavarësisht nga data e kryerjes së pagesave (accrual basis)”. Udhëzimi nr.8 datë 

09.03.2018, në pikën 37, përcakton “Njёsitё e qeverisjes sё pёrgjithshme, para përgatitjes 

dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore tё vitit ushtrimor, janё tё detyruara tё 

rakordojnë, vetëm për të dhënat mbi bazë cash (cash basis), me degёn e thesarit tё 
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juridiksionit qё i mbulon. Sipas procedurave tё sistemit tё thesarit, ato rakordojnё tё 

ardhurat dhe shpenzimet e periudhës ushtrimore, duke nёnshkruar nё dokumentin e akt-

rakordimit apo situacionin e tё ardhurave e shpenzimeve pёr vitin qё raportohet. Rakordimi 

me sistemin e thesarit ёshtё i detyrueshëm pёr tё dy palёt”.Ndërkohë në pikën 42, gjejmë të 

cilësuar "Të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme duhet të evidentojnë veçmas në 

pasqyrat financiare vjetore dhe zërin e detyrimeve të prapambetura të tyre ndaj të tretëve, 

për shpenzime, shërbime apo investime të kryera e të pafinancuara (commitment), për shkak 

të mungesës së fondeve. Për të evidentuar këto detyrime, do të përdoren llogari specifike të 

kontabilitetit të llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme”, në varësi të natyrës së 

tyre".  

Këto cilësime i gjejmë në shkelje të Ligjit për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë, neni 61 ku thuhet se shpenzimi njihet në momentin e ndodhjes pra 

jo të pagesës. Fakti që nuk ka fonde disponibël për pagesë nuk është arsye që këto shpenzime 

të njihen si shpenzime të periudhave të ardhshme pasi ato në të vërtetë kanë ndodhur.  

 

2.1 Rekomandimi: Drejtoria e Harmonizimit, të rishikojë menjëherë Udhëzimin nr.8 datë 

09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 

vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” me qëllim jo vetëm harmonizimin e tij me 

ligjin për menaxhimin e sistemin buxhetor dhe udhëzime të tjera në fushën e kontabilitetit, 

por edhe për të prerë rrugën e praktikave që sjellin ligjërimin e krijimit të detyrimeve të 

prapambetura. Afati: Menjëherë  

Nga verifikimi rezultoi se: Ky rekomandim rezulton i papranuar nga Drejtoria e 

Harmonizimit.I pa pranuar 

 

2.2 Rekomandimi: Ministri i Financave dhe Ekonomisë në cilësinë e Kryetarit të Bordit të 

KBFP, të analizojë përgjegjësinë individuale për përfshirjen në Udhëzimin nr.8 të cilësimeve 

që konstatohen në kundërshtim me kërkesat e Ligjit për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë. Afati: Menjëherë 

Nga verifikimi rezultoi se:Ky rekomandim rezulton i papranuar nga Drejtoria e 

Harmonizimit.  I pa pranuar 

 

B. MASA ORGANIZATIVE 

 

Nga KLSH  janë rekomanduar 25 masa organizative, nga të cilat 12 masa nuk janë pranuar, 

1 masë është pranuar pjesërisht dhe janë pranuar 12 masa, nga të cilat janë në proces 

zbatimi 5 masa organizative, 1 masë e zbatuar pjesërisht dhe 6 masa janë zbatuar.  Në 

mënyrë të detajuar realizimi i masave organizative paraqitet si më poshtë: 
 

1.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi për organizimin dhe funksionimin e DH/AB, 

konstatohet se, nuk ka një analizë të plotë në sektorin publik nga ana e DH/AB për njësitë të 

cilat plotësojnë kushtet e nevojshme për ngritjen e njësive të auditimit në nivel qendror, njësi 

të vetëqeverisjes vendore, institucione të pavarura dhe shoqëri aksionare, me qëllim që të 

paraqesin drejtë nivelin e shtrirjes së këtij shërbimi dhe cilësinë e tij në rang kombëtar. 

Raporti i pasqyruar nga DH/AB mbi sistemin dhe mbulimin me auditim për të gjitha njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme është bazuarvetëm në 119 njësi (entitete publike) dhe pa patur një 

analizë për një mbulim të plotë lidhur me këtë funksion. Në këtë raport, nuk përcaktohen 

kapacitetet audituese dhe mbulimi me auditim në shkallë sistemi, me njërën nga format e 

përcaktuara në nenin 10 “Organizimi i shërbimit të Auditimit të Brendshëm” të Ligjit 

114/2015 “Për Auditimin e Brendshëm në sektorin publik” dhe në VKM nr. 83, datë 

03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të njësive të Auditimit të Brendshëm në 
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Sektorin Publik”, i ndryshuar pikat 1 dhe 7, ku përcaktohet se “Njësitë publike brenda 6 

muajve nga data e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, të bëjnë organizimin e njësive të  auditimit 

të brendshëm”, kështu nuk arrijmë të shprehemi me bindje sa % të njësive që duhet të 

mbulohen me shërbim auditimi të brendshëm përfaqësohen nga numri 119 mbi të cilën 

përgatitet raporti vjetor.  

Në kampionin prej 106 njësish që financohen nga Buxheti i Shtetit ku përfshihen Ministritë, 

Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore dhe Institucionet e Pavarura të ngritura me ligj, u konstatua 

se në 24 prej tyre nuk ka mbulim me shërbimin e auditimit të brendshëm në njërën nga 

format e përcaktuara nga ligji. Kështu në Bashki si Poliçan, Has, Pukë, Konispol, Rrogozhinë 

Pustec dhe Delvinë nuk ka struktura të AB ndërsa në Bashkitë Cërrik, Belsh dhe Kurbin, 

është miratuar ngritja e strukturës AB, por nuk ka filluar plotësimi i strukturës përkatëse me 

auditues, fakt që tregon se 18% të njësive të pushtetit vendor nuk kanë mbulim me shërbim 

AB, ky tregues është më i lartë 30% nëse do të merrnim në konsideratë njësitë e qarkut dhe të 

prefekturës (12 njësi) të cilat nuk realizojnë mbulimin me auditim me një nga mënyrat e 

përcaktuara në ligj. Gjithashtu, konstatohet se në 15 Institucione të Pavarura, nuk realizohet 

mbulimi me shërbimin e auditimit të brendshëm sipas njërës nga format e parashikuara në 

ligj. Sa  më  sipër  trajtuar  më  hollësisht  në faqet   numër 9-10  të  Raportit Përfundimtar  të 

Auditimit, rekomandojmë: 

 

1.1 Rekomandimi:DH/AB në funksion të përgjegjësive të saj, të analizojë mbulimin me 

auditim të brendshëm për të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme me njërën nga format e 

përcaktuara në bazën ligjore. Transparenca e një analize të tillë jo vetëm do të ndërgjegjësojë 

aktorët dhe faktorët që garantojnë shtrirjen e plotë të auditimit të brendshëm në sektorin 

publik, por do të krijojë premisat për rritjen e rolit të këtyre strukturave për një menaxhim 

financiar sipas kërkesave të kohës. Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 

Nga verifikimi rezultoi se:Ky rekomandim është në proces zbatimi. Nga Drejtoria e 

Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm janë ndërmarrë masa, nëpërmjet analizimit të 

gjendjes së sistemit të auditimit të brendshëm për të gjitha njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme, përfshirë edhe njësitë e qeverisjes vendore. Në këtë kuadër, për vitin 2019 janë 

programuar të kryhen: 

-vlerësime të jashtme të cilësisë të veprimtarisë së 15 njësive të auditimit të brendshëm, 

(midis tyre janë përzgjedhur 7 njësi të auditimit të brendshëm që funksionojnë në pushtetin 

vendor); 

-monitorimi i realizimit të shërbimit të auditimit të brendshëm në institucionet e pavarura 

(përgatitja e shkresës së Ministrit të Financave dhe Ekonomisë); 

-monitorimi i realizimit të shërbimit të auditimit të brendshëm në pushtetin vendor (përgatitja 

e shkresës së Ministrit të Financave dhe Ekonomisë); 

-monitorimi i funksionimit të njësive të auditimit të brendshëm me 1 ose 2 auditues të 

brendshëm (përgatitja e shkresës së Ministrit të Financave dhe Ekonomisë); 

-monitorimi i realizimit të shërbimit të auditimit të brendshëm në qendrat spitalore (përgatitja 

e shkresës së Ministrit të Financave dhe Ekonomisë). Në proces zbatimi 

 

2.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi është konstatuar se gjatë vitit 2017, 38 njësi të auditimit 

të brendshëm, nga njësitë e sektorit publik që financohen nga buxheti i shtetit dhe që 

raportojnë pranë DH/AB ose 32% e totalit të njësive, e zhvillojnë veprimtarinë e tyre me më 

pak se tre auditues, situatë në kundërshtim me pikën 3 të VKM nr. 83 datë 03.02.2016 “Për 

miratimin e kritereve të krijimit të njësive të auditit të brendshëm në sektoin publik”, ku 

përcaktohet se: “Njësia e AB përbëhet nga jo më pak se tre punonjës përfshirë dhe drejtuesin 

e njësisë”. Po ashtu, konstatohen 7 njësi të auditit të brendshëm me drejtues të paçertifikuar 
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dhe 24 njësi të auditit të brendshëm me 1/3 ose më shumë të punonjësve të pacertifikuar. Pra 

konstatohet se në një masë prej 45%, strukturat e auditimit të brendshëm edhe aty ku janë 

ngritur, nuk garantohen nga kapacitete njerëzore dhe profesionale. Kjo situatë (e pranishme 

më shumë në organet e pushtetit vendor dhe njësitë e varësisë) mund të cënojë arritjen e 

objektivave dhe përmbushjen e misionit të auditimit të brendshëm në shkallë sistemi.  

Nga të dhënat e konsoliduara deri në fund të vitit 2017, referuar 119 njësive të qeverisjes 

qendrore, pushtet vendor, institucione të pavarura dhe shoqëri publike që raportojnë pranë 

DH/AB, veprimtaria mbulohet nga 400 auditues ose 93% e numrit të planifikuar. Nga këta të 

çertifikuar janë 308 auditues ose 77% e numrit të punonjësve të përfshirë në këto struktura 

dhe 92 auditues të pa çertifikuar ose 23%. Detajuar si 36 punonjës në proçes çertifikimi dhe 

56 punonjës që nuk e zotërojnë këtë çertifikatë, por që duhet të ndjekin procesin e 

çertifikimit. Në rang kombëtar, sipas evidencave të vëna në dispozicion nga DH/AB rezulton 

se me rritjen e numrit të njësive AB të ngritura në sektorin publik, niveli i audituesve të 

çertifikuar në këto struktura, ka rënë nga 90% në 77% në dy vitet e fundit. Jashtë sektorit 

publik janë aktualisht rreth 1600 auditues të çertifikuar (1911
2
 auditues të çertifikuar nga të 

cilët vetëm 308 të punësuar në sektorin publik). Kjo flet për qarkullim të shpeshtë të stafit të 

AB, punësimin vetëm për efekt të plotësimit të kriterit të çertifikimit apo emërimeve dhe 

largimeve politike. 

Në raportin vjetor të KBFP për njësitë e qeverisjes së përgjithshme gjejmë të cituar faktin se 

10 njësi kanë drejtues të paçertifikuar por asnjë iniciativë apo tërheqje vëmëndje për titullarët 

e njësive përkatëse, ndërkohë që duhet theksuar se nga evidencat del se ky numër është 15 

njësi, përfshi këtu dhe njësitë e krijuara me 1 auditues në strukturë, apo 2 specialistë + 1 

përgjegjës apo 1 specialist + 1 përgjegjës ku asnjë auditues i punësuar nuk është i çertifikuar: 

Të gjitha këto njësi janë në shkelje të Ligjit nr.114/2015 "Për auditimin e brendshëm në 

sektorin publik", neni 11 pika b
3
.  

Nga ana tjetër, analiza e të dhënave të raportuara nga strukturat audituese, rezulton se, nga 

këta 400 auditues, 162 kanë eksperiencë pune në auditim deri në 5 vjet dhe 238 mbi 5 vjet 

punë si auditues ose 59 % e audituesve (238/400). Fakti që raportohet i grupuar numri i 

audituesve deri në 5 vjet, nuk jep informacion të saktë të punonjësve të përfshirë në këto 

struktura me vjetërsi nën 3 vite pune, për të gjykuar nivelin profesional real të rekrutimit dhe 

zbatimin e kriterit të punësimit në strukturat e AB. 

Në raportin vjetor të sistemit KBFP për vitin 2017 DH/AB konkludon me opinionin se:" 

…Vihet re interesi në rritje i punonjësve të rinj për t’u punësuar në strukturat audituese. Kjo 

shihet si një frymë e re, e përshtatur me zhvillimet teknologjike dhe energjinë që karakterizon 

brezat e rinj. Ata janë një gjeneratë e re që në bashkëpunim me audituesit me përvojë do të 

realizojnë në të ardhmen nivel gjithnjë e në rritje të cilësisë së punës së audituesve", opinion 

që në gjykimin tonënuk është i saktë dhe serioz. Në vend të vënies së theksit në çështjen e 

ekzistences së strukturave të ngritura në shkelje të ligjit, të punësimit formal apo në shkelje të 

ligjit dhe me tregues performance shumë të dobët, flitet për të si një çështje politikash 

punësimi për brezat e rinj. 

 

2.1 Rekomandimi: Analiza dhe raporti vjetor për sistemin KBFP, duhet të bazohen në një 

lexim real të të dhënave që raportohen nga strukturat e AB, duke qënë gjithmonë të qartë për 

të sjellë në vëmendje të Qeverisë dhe Kuvendit të rasteve ku strukturat janë ngritur në shkelje 

të ligjit, bëjnë punësime formale apo në shkelje të ligjit (me persona të pacertifikuar dhe që 

                                                           
2Sipas regjistrit të Audituesve të Certifikuar të publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë 
3 Ligji nr.114/2015, neni 11, pika 2.b) drejtuesi i njësisë së auditimit të brendshëm duhet të jetë i certifikuar si 

“Auditues i brendshëm” dhe të ketë përvojë pune 5 vjet si auditues i brendshëm ose i jashtëm;  
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nuk plotësojnë kriteret për realizimin e këtyre funksioneve) dhe me tregues performance 

shumë të dobët. Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 

Nga verifikimi rezultoi se: Ky rekomandim rezulton i papranuar nga Drejtoria e 

Harmonizimit. I pa pranuar 

 

2.2 Rekomandimi:Raporti i shkeljeve të konstatuara pranë Ministrit të Financave dhe 

Ekonomisë të bëhet për cdo rast duke rekomanduar edhe tërheqjen e vëmendjes për Titullarët 

ku evidentihen këto shkelje. Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 

Nga verifikimi rezultoi se: Ky rekomandim rezulton i paparanuar nga Drejtoria e 

Harmonizimit. I pa pranuar 

 

3.Gjetje nga auditimi Nga auditimi i Planeve Strategjike të Auditit të Brendshëm të 

Institucioneve Qendrore u konstatua se në 12 (dymbëdhjetë) prej tyre kishte mospërputhje në 

numrin e subjekteve për tu audituar mes planeve strategjike individuale të njësive dhe atij të 

konsoliduar, si p.sh Ministria e Punëve të Jashtme (tani Ministria për Europën dhe Punët e 

Jashtme), Ministria e Drejtësisë, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministria e 

Integrimit Evropian, Ministira e Arsimit dhe Sportit, Ministria e Kulturës, Ministria e 

Energjitikës dhe Industrisë, Ministira e Mirqënies Sociale dhe Rinisë, Ministira e Mjedisist, 

Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Zhvillimit Urban, Ministria e Punëve te Brëndshme. Nga 

auditimi i Planeve Strategjike të auditit të brendshëm të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore, u 

konstatua se në 10 (dhjetë) prej tyre kishte mospërputhje me numrin e subjekteve për tu 

audituar, përkatësisht Bashkia Gramsh, Bashkia Mat, Bashkia Gjirokastër, Bashkia Elbasan, 

Bashkia Tepelenë, Bashkia Divjakë, Bashkia Skrapar, Bashkia Lushnje, Bashkia Durrës, 

Bashkia Berat.  

Nga auditimi me zgjedhje u konstatua se, 19 njësi të auditit të brendshëm (nga 90 të 

kampionuara), nuk kanë zbatuar afatin e dërgimit të planeve me një diapazon nga 1 ditë në 4 

muaj (rasti i Albkontrollit). Me vonesë janë paraqitur planet nga njësitë e auditimit të DPD, 

Shoqëria e parë financiar e zhvillimit, DPT, Posta Shqiptare, etj. 

Gjithashtu, gjatë auditimit u konstatua se, ka subjekte të cilat gjatë vitit kryejnë rishikim të 

planeve strategjike dhe vjetore të auditimit të brendshëm. Nga auditimi i dosjeve të NJAB që 

kanë bërë ndryshime të planeve vjetore u konstatua se, problematika më e madhe qëndronte 

në paraqitjen e këtyre ndryshimeve, konkretisht nga 18 institucione 8 prej tyre nuk kishin 

bashkangjitur memon argumentuese mbi ndryshimet e ndodhura ndërsa në pjesën tjetër u 

konstatuan raste të detajimit të planit fillestar si dhe raste të tjera të mosdetajimit të këtij plani 

dhe nuk është i qartë shkaku për ndryshimin e planit vjetor të miratuar. Manuali i Auditit të 

Brendshëm, pika 3.5 “Rishikimi i planeve strategjikë dhe vjetor të auditimit të brendshëm” ka 

parashikuar mënyrën se si duhet të operohet në rastet e ndryshimeve në plane, konkretisht: 

Ndryshimet në planin vjetor të Auditimit të Brendshëm duhet të arsyetohen me shkrim nga 

drejtuesi i NjAB, ndryshime të cilat miratohen nga titullari i njësisë, pasi të jetë marrë edhe 

mendimi i Komitetit të Auditimit, (atje ku krijohet). Të gjithë planet vjetorë dhe strategjikë të 

rishikuar të auditimit të brendshëm duhet t’i dërgohen strukturës përgjegjëse të harmonizimit 

për AB-në, së bashku me shpjegimet e ndryshimeve të bëra. Nga të dhënat e auditimit të 

realizuar në subjektin ISSH, konstatuam pasaktësi lidhur me të dhënat e raportuara nga 

DH/AB, referuar ndryshimeve strukturore të ndodhura si dhe ndryshimit të planeve si pasojë 

e këtyre ndryshimeve. Po kështu konstatohet se subjekti FSDKSH, ka raportuar  19 auditime 

të realizuara ndërkohë që në evidencat e DH/AB ky subjekt raportohet me realizim të 22 

auditimeve. Pra të dhënat e konsolidura dhe të pasqyruara nga ana e DH/AB në raportin 

vjetor, përmbajnë pasaktësi dhe mbartin gabime si të strukturave të auditimit që raportojnë 

edhe të gabimeve njerëzore gjatë përpunimit dhe konsolidimit. 
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3.1 Rekomandimi: DH/AB në funksion të përgjegjësive të saj, të rishikojë dhe të unifikojë 

formatin e shkresave shoqëruese të raportimit të ndryshimit të planit vjetor pranë DH/AB për 

gjatë vitit raportues, duke kërkuar cilësimin në numër dhe në përmbajtje të auditimeve që 

ndryshojnë dhe argumentimin e ndryshimit. Afati:  Menjëherë dhe në vijimësi 

Nga verifikimi rezultoi se:Ky rekomandim rezulton i papranuar nga Drejtoria e 

Harmonizimit. I pa pranuar 

 

4. Gjetje nga auditimi: DH/AB shprehet raport se "...Përveç vlerësimit të jashtëm të cilësisë, 

vlerësimet e brendshme janë një element shumë i rëndësishëm i cili siguron monitorimin dhe 

mbikëqyrjen e punës së audituesve në vijimësi. DH evidenton: se 40 njësi AB ose 30% e 

sistemit AB nuk garantojnë sigurojnë kontrollin e vlerësimin e cilësisë". Nga shqyrtimi i 

evidencave të vëna në dispozicion rezultojnë 22 njësi me 1 auditues dhe 26 njësi me 2 

auditues pra gjithsej 48 njësi ose 40% e sistemit AB janë në shkelje të Ligjit nr.114/2015 dhe 

nuk garantojnë kontrollin e brendshëm të cilësisë. Në vijim, grupi i auditimit ka shqyrtuar 

evidencat duke marrë në konsideratë dhe faktorin "aftësi dhe kapacitete profesionale" ku 

evidentojmë se për 15 njësi që vërtetë plotësojnë kriterin ligjor 2+1 të audituesve të punësuar 

por raporti: auditues të paçertifikuar kundrejt numrit total audituesish është mbi 1/3 sipas 

kriterit ligjor. Këto njësi jo vetëm që janë në shkelje të VKM nr.83 dt.3.2.2016 "Për 

miratimin e kritereve të krijimit të njësive të auditimit të brendshëm në sektorin publik", por 

duhen të merren në konsideratë kur flasim për vlerësim të cilësisë së auditimit dhe efiçensën 

e tij. 

Kemi konstatuar se 15 njësi AB, raportojnë një realizim plani 100-200% por me tregues 

performance shumë të dobët si psh: përqindja mesatare e zbatimit të rekomandimeve prej 

36% dhe gjetje në vlerë prej 17 milion lekë në total. Raste të tilla si: 

1) K.sha me asnjë gjetje në vlerë nga auditi i brendshëm ndërkohë që nga raporti i auditimit të 

KLSH vetëm vlera e një gjetje me dëm ekonomik në një marrëdhënie kontraktore është 41.5 

milion lekë,  

2)  Bashkia Kuçovë, Vorë me zero rekomandime në dy vjet, 

3) Bashkia Kolonjë, me realizim 200% të planit të auditimit por vetem me 11 rekomandime 

që do të thotë që ka patur dhe auditime me as edhe 1 (një) gjetje dhe rekomandim. Fakti që 

kjo njësi ka kryer 28 auditime në 12 muaj koha mesatare për një auditim ka qënë 0.4 muaj pra 

në më pak se 10 ditë lind pyetja a kanë qënë këto angazhime auditimi apo inspektime? 

4)  Bashkia Dibër me 0% rekomandime të zbatuara, 

5)Bashkia Malësia e Madhe në 14 auditime (175% realizimi plani) ka dhënë gjithsej 13 

rekomandime pra më pak se 1 (një) rekomandim për auditim dhe për më tepër raporton vetëm  

1 (një) të zbatuar. 

Këto fakte, duhet të silleshin në vëmendje në Raportin vjetor të KBFP  dhe të paraqiteshin në 

analizë dhe opinion me profesionalizëm dhe transparencën e duhur në funksion të zbatimit të  

përgjegjësisë ligjore që kjo drejtori ka për përpilimin e këtij raporti. 

Nëse këto 15 njësi, ku efiçensa shumë e ulët është evidente, i shtohen numrit të njësive të 

raportuara më lart si njësi që nuk garantojnë sigurimin e cilësisë së auditimit e çojnë në 

63njësi apo 53% të sistemit të AB ku sistemi i sigurimit të cilësisë mungon ose nuk 

funksion, rrjedhimisht ky sistem është ineficent. E llogaritur mbi bazën e kostos mesatare 

për një auditues sipas Planit Strategjik 2017-2020: 1300.6 lekë, totali i kostos së auditimeve 

të kryera nga njësitë e mësipërme është  26,012 mijë lekë dhe treguesi i dobishmërisë së 

auditimit do të ishtë 0.18 lekë/1 lekë të shpenzuar (duke supozuar se dëmet e vlerësuara 

janë të arkëtueshme).  
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Gjithashtu ineficencë totale konstatohet në 10 njësi AB të cilat nuk kanë raportuar asnjë 

aktivitet si psh: Universiteti i Tiranës, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Bashkia Klos, Prrenjas, 

Tropojë etj të cilat kanë kryer zero aktivitet përgjatë vitit 2017, njësi këto me një numër 

punonjësish prej 12 auditues (paga vjetore e përllogaritur 16,380 mijë lekë). 

 

4.1 Rekomandimi:DH/AB në mënyrë të menjëhershme duhet të analizojë me 

profesionalizëm dhe në thellësi çështjen e efektivitetit dhe eficensës së njësive AB dhe të 

reflektojë këtë analizë dhe rezultatet e saj në opinionet e dhëna në raportin vjetor të KBFP. 

Afati:  Menjëherë dhe në vijimësi 

Nga verifikimi rezultoi se:Për sa i përket këtij rekomandimi, DH/KBFP është shprehur se 

raporti vjetor i Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, në lidhje me funksionimin e 

strukturave të njësive të auditimit të brendshëm, analizon në mënyrë të detajuar, përcakton 

problematikat, kufizimet dhe prioritetet për të ardhmen në lidhje me efektivitetin dhe 

efiçencën e veprimtarisë së auditimit të brendshëm në sektorin publik. Pjesë e këtij raporti 

bëhen edhe konkluzionet që dalin nga vlerësimet e jashtme të cilësisë që kryhen çdo vit nga 

Drejtoria e Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm, megjithatë grupi i auditimit vlerëson se 

konkluzionet e raportuara në këtë Raport, nuk janë gjithëpërfshirëse së gjetjes dhe 

rekomandimit të sipërcituar. Rekomandimi rezulton i pranuar pjesërisht 

 

5. Gjetje nga auditimi: Bazuar në të dhënat e raportuara pranë DH/AB për vitin 2017, 

strukturat e 119 njësive të auditimit të brendshëm përmes 400 audituesve që ushtrojnë 

funksionet në to, kanë konstatuar një nivel dëmi ekonomik në shkallë sitemi prej 7,848,500 

mijë lekë, vlerë që krahasuar me vitin 2016, është 3.7 herë më e lartë. Megjithatë, analiza 

tregon se në këtë vlerë shuma prej 6,029,000 mijë lekë i përket një auditimi të kryer nga 

NJAB e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë në auditimin e ushtruar në Autoritetin 

Rrugor Shqiptar, fakt që tregon se në shkallë sistemi niveli i shkeljeve të konstatuara vetëm 

1,819,500 mijë lekëdhe më i ulët se viti 2016 ose më i ulti në 5 vitet e fundit. Edhe në numër 

6.286 rastet e konstatuara për gjatë vitit 2017, janë më të ulta se numri prej 9.421 rastet e 

raportuara për vitin 2016. 
 

Tabela.1  Vlera e dëmit në nivel total për një periudhë 5 vjeçare, shprehur në 000/lekë me ARRSH. 

Gjetjet 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Totali (në vlerë) 3.199.964 4.321.991 20.138.457 68.789.045 2.111.308 7.848.500 

Totali  (në numër) 4.698 3.556 4.441 4.186 9.421 6.286 

Numri i audituesve 391 387 351 352 386 400 

      Burimi i të dhënave: DH/AB përpunuar grupi i auditimit 

 

      Tabela.2 Vlera e dëmit në nivel total për një periudhë 5 vjeçare, shprehur në 000/lekë pa ARRSH. 

Gjetjet 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Totali (në vlerë) 3.199.964 4.321.991 20.138.457 68.789.045 2.111.308 1.819.500 

Totali  (në numër) 4.698 3.556 4.441 4.186 9.421 6.286 

Numri i audituesve 391 387 351 352 386 400 

 

NJAB e MIE përbëhet nga 8 auditues e cila ka konstatuar 6,029,000 mijë lekë gjetje me dëm 

ekonomik në gjithsej 38 auditime të realizuara gjatë vitit 2017, ndërsa pjesa tjetër e gjetjeve 

me dëm ekonomik prej 1,819,500 mijë lekë i përket 118 NJAB të tjera që në përbërje të tyre 

kanë 392 auditues dhe kanë realizuar 1322 auditime. Vlera e dëmeve të konstatuara nga 

strukturat e auditimit të brendshëm nuk është tregues domethënës për efiçencën e sistemit, 

kjo referuar literaturës apo praktikave ndërkombëtare. Megjithatë, në kushtet e Shqipërisë 

duhet të lexohet si ineficencë dhe varësi e plotë e këtyre strukturave nga titullarët e 

institucioneve, nëse i referohemi gjetjeve me dëme ekonomik të konstatuara nga audituesit e 

jashtëm shtetëror (KLSH), në po të njëjtat subjekte. 



 

63 
 

RAPORT PËRFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN  E ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE TË 

LËNA NË AUDITIMET E MËPARSHME NË 8 SUBJEKTE”. 

 
Gjatë këtij viti nga audituesit e brendshëm janë konstatuar 18 raste për investigim të 

mëtejshëm nga njësi të specializuara, kryesisht strukturat e Ministrisë së Energjisë dhe 

Infrastrukturës, Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Ministrisë 

së Mbrojtjes, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, AKU, Shërbimi Kombëtar i Punësimit, 

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, P.Sh sha, Albpetrol, Drejtoria e Përgjithshme e 

Transportit Rrugor dhe Bashkia Kukës. Pesë prej këtyre rasteve i janë drejtuar për investigim 

të mëtejshëm Drejtorisë së Inspektimit Financiar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, 

pesë raste prokurorive të rretheve përkatëse, rastet e tjera i janë drejtuar titullarëve të njësive 

publike, Agjensisë së Prokurimit dhe Drejtorive të Policisë së Qarqeve  përkatëse.   

Në konkluzion, opinioni i dhënë në Raportin vjetor të KBFP nga DH/AB: “Gjetjet me dëm 

ekonomik kanë një rritje të konsiderueshme krahasuar me gjetjet e vitit të mëparshëm. Kjo si 

pasojë e frymës Qeverisëse për të luftuar korrupsionin. Gjithashtu, ndikim ka patur dhe rritja 

e aftësisë profesionale të audituesve të brendshëm, thellimi i njohurive në fushat specifike, 

ashtu edhe në aksesin e pakufizuar në përdorimin e dokumentacioneve dhe informcaioneve në 

subjektet e audituara” nuk qëndron dhe është i bazuar mbi një analizë sipërfaqësore duke 

lënë të patrajtuar çështjen eficencës dhe perfomancës së njësive sipas karakteristikave të tyre 

(njësi qëndrore, vendore apo të pavaruara) bazuar në numër gjetjesh kundrejt problematikave 

të ngritura nga auditimi i jashtëm (KLSH).  Kjo do të shërbente si një instrument sinjalizues 

për mungesën e theksuar të pavarësisë dhe kompetencën e NjAB-ve dhe rrjedhimisht dhënien 

e rekomandimeve relevante për përmirësimin e sistemit të kontrollit të brendshëm financiar 

në zbatim të ligjit të MFK neni 18, pika 3. 

 

5.1 Rekomandimi: DH/AB të bëjë një analizë të drejtë dhe të plotë të nivelit dhe llojit të 

gjetjeve në raport me shtrirjen e strukturës AB në sektorin publik dhe në reflektim të 

rekomandimeve të KLSH si auditues i jashtëm. Të raportojë drejt pranë Ministrit të 

Financave dhe Ekonomisë nivelin e performancës së strukturave AB dhe eficençës së punës 

së tyre. Plotësia dhe saktësia e raportimit mbi këtë sistem është jo vetëm obligim ligjor por 

edhe përgjegjshmëri ndaj funksioneve që kryhen. Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 

Nga verifikimi rezultoi se: Ky rekomandim rezulton i papranuar nga Drejtoria e 

Harmonizimit. I pa pranuar 

 

6.Gjetje nga auditimi: Konstatohet se në Manualin e Auditit të Brendshëm, publikuar në 

vitin 2016, nuk është përcaktuar qartë çështja e zbatimit të rekomandimeve e as mënyra e 

raportimit të tyre. Ndjekja në dinamikë e zbatimit të rekomandimeve është një nga treguesit 

thelbësor të performancës dhe eficensës së auditimit të brendshëm për përmirësimin e 

veprimtarisë dhe efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm në njësitë e sektorit publik. 

Kjo mangësi zbeh rolin e auditimit të brendshëm si mbështetës i titullarit të institucionit në 

arritjen e objektivave të njësisë dhe bie ndesh me kërkesat e Ligjit nr. 114/2015, datë 

22.10.2015 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin publik”, nenit 6, “Roli i auditimit të 

brendshëm”, gërma “ç”, ku përcaktohet “ç) duke ndjekur zbatimin e rekomandimeve të 

dhëna”, nenit 14, “Përgjegjësitë e drejtuesit të njësisë së auditimit të brendshëm” gërma “iv”, 

ku përcaktohet, “iv) veprimet e ndërmarra nga titullari i njësisë publike për zbatimin e 

rekomandimeve, si dhe çdo rekomandim të pazbatuar;”, si dhe nenit 24 “Përgjegjësitë e 

strukturës përgjegjëse për harmonizimin e auditimit të brendshëm”, gërma “ë”, ku 

përcaktohet se: “ë) analizon rekomandimet e dhëna në raportet vjetore të njësive të auditimit 

të brendshëm”. 

Nga auditimi u konstatua se, në formularin nr. 4, “Rekomandimet e dhëna nga NJAB për 

periudhën (...)”, pasqyrohen të dhënat për rekomandimet e pranuara dhe të zbatuara gjithsej, 

sipas prioriteteve, por nuk pasqyrohen të dhënat për rekomandimet e papranuara dhe 
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arsyet se pse. Po ashtu nga auditimi i dosjeve u konstatua se, pjesa më e madhe e njësive 

publike totalin e rekomandimeve të dhëna në vitin paraprak nuk janë hedhur fare ose janë të 

pasakta. 

 

6.1 Rekomandimi: Drejtoria DH/AB të shprehet qartë me anë të një udhëzuesi mbi 

domosdoshmërinë e një auditimi vjetor për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimet 

e mëparshme, auditim i cili duhet të analizojë statusin e rekomandimeve, shkaqet dhe 

përgjegjësitë e moszbatimit të tyre. Ky instrument shikohet nga ne, si një mënyrë për të 

ndërgjegjësuar strukturat drejtuese lidhur me rëndësinë e cilësisë së rekomandimeve të AB 

dhe shkallën e zbatimit të tyre si vlerë e shtuar në arritjen e objektivave të institucionit dhe si 

tregues i matjes së eficienses së funksionit AB. Afati: Menjëherë  

Nga verifikimi rezultoi se:Ky rekomandim rezulton i papranuar nga Drejtoria e 

Harmonizimit. I pa pranuar 

 

7.Gjetje nga auditimi: Struktura përgjegjëse për harmonizimin e auditimit të brendshëm 

DH/AB, është organi përgjegjës për monitorimin dhe vlerësimin në mënyrë periodike të 

veprimtarisë së njësive të auditimit të brendshëm. Për vitin 2017, janë kryer 5 vlerësime të 

cilësisë, nga kjo strukturë në bashkëpunim me ekspertë të SIGMAS-s, në Ministrinë e 

Shëndetësisë, në Ministrinë e Zhvillimit Urban, në Autoritetin Rrugor Shqiptar dhe në 

bashkitë Berat dhe Fier. Sipas intervistave përzgjedhja është bazuar në metodologji por nuk 

specifikohen kriteret e përzgjedhjes. Gjatë auditimit, u shqyrtuan të gjitha dosjet e vlerësimit 

të jashtëm të cilësisë, dhe u konstatua se kishte mungesë në inventarin e letrave të punës. 

Duke qenë se rezultatet e vlerësimit janë opinione që kanë të bëjnë me zbatueshmërinë e 

standarteve, ligjit dhe praktikave më të mira profesionale dhe zbatueshmerinë e përgjegjësive 

nga ana e titullarit mbi kryerjen e shërbimit të AB-së është e nevojshme që këto dokumente, 

të jenë pjesë e dosjeve në mënyrë që të arrihet dhënia e sigurisë së arsyeshme mbi punën e 

kryer. 

Po ashtu theksojmë nevojën e pranisë së të gjithë dokumentave zyrtare të auditimit në dosje, 

si projekt raporte dhe raporte finale. Gjithashtu nevojën e unifikimit të opinionit të dhënë në 

fund, duke shmangur në këto kushte situatën e konstatuar me ARRSH-në, ku në dy projekt- 

raporte janë dy rezultate të ndryshme, njëherë me ngjyrë të verdhë e cila vlerëson përputhjen 

e pjesshme me kriterin, por përmirësim të nevojshëm në fusha të caktuara dhe herën tjetër 

ngjyrë portokalli që vlerëson përputhjen në disa fusha që kërkojnë përmirësime kritike (të 

domosdoshme) duke mos formalizuar një opinion përfundimtar zyrtar për vlerësimin e kryer.  

Bazuar në pikën 7.2.1 të Manualit të Auditimit të Brendshëm publik “Vlerësimi i jashtëm i 

cilësisë i kryer nga struktura përgjegjëse për harmonizimin e AB”, ku përcaktohet se 

“Sruktura përgjegjëse për harmonizimin e auditimit të brendshëm duhet të vlerësojë NJAB, si 

më poshtë: - të paktën një herë në 5 vjet; .....” DH/AB si organi përgjegjës për monitorimin 

dhe vlerësimin në mënyrë periodike të veprimtarisë së NJAB në përputhje me standardet 

ndërkombëtare të miratuara gjatë vitit 2017 duhej të kishte vlerësuar jo më pak se 23 NJAB 

(119:5). Fakti që, gjatë këtij viti nga DH/AB, janë kryer vetëm 5 kontrolle të cilësisë ose rreth 

22% e detyrimit të përcaktuar sipas manualit, tregon se kjo strukturë me kapacitetet që ka e 

ka të pamundur të arrijë përmbushjen e objektivit prej 23 vlerësime të jashtëme të cilësisë.  

Nga auditimi konstatohet, DH/AB nuk ka hartuar programin vjetor për vlerësimin e jashtëm 

të cilësisë për periudhën deri në dhjetor 2017 pasi deri në përfundim të këtij auditimi nuk na u 

paraqit një dokument i tillë, çka bën të mos japim siguri mbi metodën e përdorur për kryerjen 

e misioneve dhe përputhshmërinë me Manualin përkatës.  

Po ashtu DH/AB ka për detyrë krijimin dhe përditësimin çdo vit të regjistrit të vlerësimit të 

jashtëm të cilësisë së NJAB-ve, ku duhet të përfshihen të dhënat lidhur me: 
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- numrin e subjekteve,- statusin organizativ të NjAB,- nivelin e riskut,- frekuencën e kryerjes 

së vlerësimeve të jashtme,- nivelin e kualifikimit të stafeve të NJAB-ve,- numrin e 

rekomandimeve të dhëna NJAB-ve për përmirësim,- vlerësimet e jashtme kryer nga KLSH 

apo vlerësues të kualifikuar të pavarur. Grupit të auditimit ky regjistër iu dërgua 

elektronikisht por u konstatua se nuk arrijmë të marrim informacion mbi totalin e njësive 

publike që kanë ngritur strukturën AB, për frekuencën e kryerjes së vlerësimeve të tyre apo 

riskun. Më shumë ky regjistër vjen në formën e një database me institucionet ku është kryer 

vlerësimi. Nga ana e grupit të auditimit, gjykojmë të arsyeshme se DH/AB duhet të ketë një 

pasqyrë të përditësuar të të gjitha njësive publike lidhur me vlerësimin e cilësisë dhe 

planifikimin e saj, në zbatim të gërmës a, të nenit 24 “Përgjegjësitë e DH/AB” me qëllim 

realizimin e monitorimit të veprimtarisë në nivel kombëtar. 

 

7.1 Rekomandimi: DH/AB si organi përgjegjës për monitorimin dhe vlerësimin në mënyrë 

periodike të veprimtarisë së NJAB të studiojë me përgjegjësi kapacitetet audituese që ka dhe 

duhet të ketë për mbulimin e detyrave funksionale që rrjedhin nga zbatimi i Ligjit nr. 

114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” dhe t‟i propozojë Ministrit të 

Financave dhe Ekonomisë, gjetjen e rrugëve efektive për realizimin e objektivit për 23 

vlerësime të jashtme të cilësisë çdo vit. Afati: Menjëherë 

Nga verifikimi rezultoi se: Në kuadër të përmirësimit të proceseve monitoruese dhe 

vlerësuese për veprimtarinë e strukturave të auditimit të brendshëm, të ngritura në njësitë 

publike, nga DH/KBFP është vlerësuar se do të mbahet në konsideratë çështja e kapaciteteve 

të burimeve njerëzore të Drejtorisë së Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm, në fokus të 

gjetjes së mundësive reale dhe në koordinim edhe me objektivat e Ministrisë së Financave 

dhe Ekonomisë për të shtuar përbërjen e personelit të drejtorisë. Aktualisht, siç është 

përmendur edhe në rekomandimin e mësipërm, Drejtoria e Harmonizimit të Auditimit të 

Brendshëm ka planifikuar një numër më të madh të njësive të auditimit të brendshëm të cilat 

do t’i nënshtrohen procesit të vlerësimit të jashtëm për këtë vit (nga 10 subjekte në 15 

subjekte), duke ju përafruar objektivit për të kryer mesatarisht 23 vlerësime çdo vit, 

megjithëse ekzistojnë vende vakante në këtë strukturë. Në proces zbatimi 

 

8. Gjetje nga auditimi: auditimi në lidhje me çertifikimin e audituesve të brendshëm publik, 

u konstatua se DH/AB ka zbatuar kërkesat e përcaktuara në rregulloren e miratuar me 

Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 37, datë 16.03.2016. Nga auditimi u konstatua se i gjithë 

dokumentacioni që lidhet me mbledhjet e Komisionit të Kualifikimit të Audituesve të 

Brendshëm dhe dokumentacioni që lidhet me zhvillimin e procesit të certifikimit të 

Audituesve të Brendshëm sikundër përcaktohet në nenet 6 dhe 8 të Urdhërit të Ministrit të 

Financave nr. 37, datë 10.03.2016 “Për miratimin e Rregullores për procedurat e certifikimit 

të Audituesve të Brendshëm në sektorin publik”, i ndryshuar, është inventarizuar por nuk 

është dorëzuar në Arkivin e Ministrisë nga Sekretari i KKAB dhe nga nëpunësi përgjegjës 

për procesin e certifikimit të Audituesve të Brendshëm, në kundërshtim me pikën 5, të nenit 

6, ku përcaktohet se Sekretari i KKAB është përgjegjës për: “Arkivimin në fund të çdo 

procesi certifikimi të të gjithë dokumenatve që lidhen më zhvillimin e mbledhjeve të 

Komisionit” dhe me pikën 10 të nenit 8, ku përcaktohet se, nëpunësi përgjegjës për procesin e 

certifikimit të AB, është përgjegjës për: “Dorëzimin në përfundim të çdo procesi certifikimi të 

dokumenteve në arkivin e Ministrisë së Financave, në përputhje me ligjet në fuqi”.  

Nga auditimi konstatohet se, në zbatim të nenit 23 të Rregullores nr. 37, datë 10.03.2016, 

është përcaktuar se: me shkresën nr.13169, datë 26.09.2017 të Drejtorit të Përgjithshëm të 

DH/AB&MFK është caktuar Komisionin i asgjësimit të fletoreve të testeve paraprake, të 

provimit dhe riprovimit, i ndryshuar me shkresën nr.13199/1 datë 29.09.2017 (është 
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ndryshuar njëri prej anëtarëve të këtij komisioni), i përbërë prej z.B. L Drejtor i DH/AB, S. B, 

specialist në DH/AB dhe D. E, specialist në sektorin e Shërbimeve. Ky komision ka mbajtur 

procesverbalin e datës 23.10.2017 mbi procesin e asgjësimit të materialeve dhe fletoreve të 

procesit të certifikimit për sezonin 2016-2017, ku ka cilësuar numrin e fletoreve për secilin 

test paraprak, për provimin dhe riprovimin me shkrim dhe për modulin specifik. Në këtë 

procesverbal cilësohet se ky Komision ka bërë numërimin e fletoreve dhe më pas asgjësimin 

e tyre nëpërmjet procesit të grisjes. I gjithë ky proces është dokumentuar vetëm nëpërmjet 

një procesverbali në trajtë narrative, pa prova të tjera justifikuese mbështetëse dhe të 

besueshme, si fotografi apo video të këtij procesi, për të garantuar siguri dhe besueshmëri. 

Konstatohet se, në nenin 23 të rregullores nr. 37, datë 10.03.2016, është përcaktuar se: 

“Dokumentet zyrtare që përgatiten lidhur me procesin e çertifikimit dorëzohen dhe ruhen në 

protokollin e Ministrisë së Financave në përputhje me legjislacionin në fuqi, me përjashtim të 

fletoreve të provimeve dhe riprovimeve të kandidatëve pjesëmarrës, të cilat ruhen jo më 

shumë se 3 muaj nga data e dhënies së provimit/riprovimit. Asgjësimi i tyre bëhet nga një 

komision prej tre anëtarësh, të caktuar me urdhër nga struktura përgjegjëse për kualifikimin 

në përbërje të të cilit janë dy punonjës të strukturës përkatëse për kualifikimin dhe një 

punonjës i strukturës përgjegjëse për shërbimet në Ministrinë e Financave. Deri në 

asgjësimin e tyre, fletoret administrohen nga struktura përgjegjëse për kualifikimin”.  

Ky përcaktim nuk është në përputhje me Kreun II-E “Ekspertiza e vlerës së ruajtjes së 

dokumenteve të Normave tekniko profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në 

Republikën e Shqipërisë” të miratuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave në zbatim të 

nenit 15 të Ligjit nr. 9154 datë 06.11.2003 “Për Arkivat”, nenet 32-35, ku përcaktohen 

detyrimet e subjekteve shtetërore të cilat hartojnë listën konkrete të dokumenteve të tyre me 

rëndësi historike dhe me afat ruajtje të përkohshme, si dhe përcaktojnë afatet e ruajtjes për 

këto të fundit sipas modelit nr. 11, si dhe mënyra e asgjësimit të dokumenteve sipas listës së 

veçimit. Mënyra e asgjësimit e përcaktuar në këtë Rregullore është e gabuar dhe në 

kundërshtim me kriteret e përcaktuara në nenin 35 të “Normave tekniko profesionale dhe 

metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”, ku përcaktohet se, asgjësimi 

i dosjeve të përfshira në listën e veçimit, bëhet nga arkivi, apo sekretari-arkivi i subjektit 

shtetëror apo jo shtetëror .... dhe për asgjësimin e tyre mbahet procesverbal sipas modelit.12. 

të përcaktuar në këto norma. Asgjësimi brenda 3 muajve pas përfundimit nuk lejon të kryhet 

auditim përputhshmërie mbi mënyrën se si është kryer procesi.  

 

8.1 Rekomandimi: DH/AB të marrë masa të menjëhershme për arkivimin e dokumentacionit 

që lidhet me veprimtarinë e  Komisionit të Kualifikimit të Audituesve të Brendshëm dhe me 

dokumentimin e procesit të certifikimit të Audituesve të Brendshëm. Afati: Menjëherë dhe 

në vijimësi 

Nga verifikimi rezultoi se:Për sa i përket këtij rekomandimi, në bashkëpunim me Sektorin e 

Arkiv Protokollit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është kryer inventarizimi dhe 

arkivimi konform kuadrit ligjor në fuqi, për të gjithë dokumentacionin shkresor që lidhet me 

veprimtarinë e Komisionit të Kualifikimit të Auditimit të Brendshëm, si më poshtë:  

-Procesi i certifikimit për “Auditues të Brendshëm në sektorin publik për sezonin 2016-

2017”;  

-Procesi i certifikimit për “Auditues të Brendshëm në sektorin publik për sezonin 2017-

2018”;  

-Procesi i Trajnimit të vijueshëm Profesional të auditues të brendshëm në sektorin publik për 

vitin 2016;  

-Procesi i Trajnimit të vijueshëm Profesional të auditues të brendshëm në sektorin publik për 

vitin 2017. I zbatuar 
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8.2 Rekomandimi: Ministri i Financave dhe Ekonomisë në cilësinë e përgjegjësit për 

bashkërendimin e përgjithshëm, harmonizimin dhe monitorimin e veprimtarisë së AB të 

shfuqizojë nenin 23 të rregullores nr. 37, datë 10.03.2016 i cili specifikon se “Dokumentet 

zyrtare që përgatiten lidhur me procesin e certifikimit dorëzohen dhe ruhen në protokollin e 

Ministrisë së Financave në përputhje me legjislacionin në fuqi, me përjashtim të fletoreve të 

provimeve dhe riprovimeve të kandidatëve pjesëmarrës, të cilat ruhen jo më shumë se 3 muaj 

nga data e dhënies së provimit/riprovimit si dhe të urdhërojë veçimin dhe asgjësimin e 

dokumentacionit të përkohshëm në përputhje me normat tekniko profesionale dhe 

metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë. Afati: Menjëherë 

Nga verifikimi rezultoi se:Për sa i përket këtij rekomandimi, Drejtoria e Harmonizimit të 

Auditimit të Brendshëm i është drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave me shkresën 

nr.16755, datë 18.09.2018 “Kërkesë për interpretim të vlerës së ruajtjes të dokumentave”, në 

të cilën ka kërkuar interpretimin nëse tipologjia e dokumentit “fletore provimi dhe riprovimi” 

mund të përfshihet në listën e dokumentave që duhet të vlerësohen nga Komisionet e 

Ekspertizës së institucionit shtetëror në dokumenta me afat ruajtje të përkohshme. 

Për sa më sipër, në shkresën e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave nr.8766/1, datë 

25.09.2018 argumentohet se ky lloj dokumenti nuk përfshihet në listën “tip” me afatet e 

ruajtjes së dokumenteve me “Rëndësi Historike Kombëtare”, pasi janë dokumenta masive 

dhe ruhen në sektorët përkatës të subjektit shtetëror, si dhe në momentin që humbasin vlerën 

operative të ruajtjes, nxirren për asgjësim sipas rregullave të vetë sektorit që i disponon. Për 

këtë çështje Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave na sugjeron që afati i ruajtjes së këtij lloji 

dokumenti të jetë jo më shumë se gjashtë muaj nga data e dhënies së provimit/riprovimit, pasi 

sipas normave tekniko-profesionale brenda gjashtë mujorit të parë të vitit pasardhës, 

sekretaria apo arkivi mbyll dosjet e hapura sipas pasqyrës emërtuese të çeljes së tyre dhe bën 

dorëzimin në arkiv. Prandaj, si rezultat i këtij interpretimi ligjor dhe profesional të mësipërm, 

nuk është parë e arsyeshme për të ndryshuar nenin 23 të rregullores, mbi procedurën e 

asgjësimit të materialeve të provimeve, por grupi i auditimit vlerëson se në zbatim edhe të 

sygjerimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivvave, afati prej 3 muajsh duhet të rishikohet 

në rregullore, duke u përcaktuar minimalisht 6 muaj. I zbatuar 

 

9. Gjetje nga auditimi Nga auditimi për ushtrimin e funksioneve të DH/AB lidhur me 

hartimin dhe përditësimin e Regjistrit Kombëtar të Audituesve të Brendshëm të çertifikuar 

konstatohet se: DH/AB mban regjistrin për audituesit e brendshëm që certifikohen si 

“Auditues i Brendshëm në Sektorin Publik”, të emërtuar “Regjistri Themeltar i Audituesve të 

Brendshëm për çdo vit akademik” në të cilin përshkruhen: Numri rendor që fillon me numrin 

1, numri i amzës që fillon me numrin 0001, periudha e trajnimit, emri atësia mbiemri, 

modulet e trajnimit nga 1 në 5 (6 deri vitin e kaluar), data e lëshimit të certifikatës, vlerësimi 

dhe nënshkrimi i audituesit. Nga auditimi u konstatua se forma dhe përmbajtja e Regjistrit të 

Audituesve të Brendshëm përmban informacion të limituar. Regjistri duhet të emërtohet 

“Regjistri Kombëtar i Audituesve të Brendshëm të Certifikuar”, për periudhën ....,  ashtu siç 

është përcaktuar në ligj, dhe të përmbajë informacion agregat në vite. Kjo do të mundësojë 

një pamje më të përgjithshme dhe me detaje të nevojshme për çdo person të përfshirë në 

sistemin e certifikimit të audituesve të brendshëm publik në Shqipëri, si dhe do ta bëjë këtë 

regjistër më të sigurt dhe më pak të cenueshëm prej manipulimit, apo ndërhyrjeve abuzive. 

Përcaktimi i vlerës dhe i afatit të ruajtjes të Regjistri Kombëtar të Audituesve të Brendshëm 

të Çertifikuar, si një dokument zyrtar i cili duhet të pasqyrojë të dhënat kryesore që përmban 

çertifikata me të cilën pajisen audituesit e çertifikuar si emrin atësinë mbiemrin, numrin e 

amzës, datën e lëshimit të certifikatës, vlerësimin e komisionit dhe nënshkrimin e audituesit 
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të certifikuar dhe i shërben poseduesit të saj për të gjithë kohën që ai është i punësuar duhet të 

bëhet në përputhje me pikën 1, të nenit 7, të ligjit nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për Arkivat”.  Ky 

regjistër, krahas publikimit në faqen zyrtare të internetit në rubrikën përkatëse të Ministrisë së 

Financave dhe Ekonomisë duke ruajtur të dhënat personale të personave, duhet të 

protokollohet dhe të ruhet në arkivë, si dokument i ruajtjes së përhershme dhe të shtohet me 

listën e audituesve të çertifikuar çdo vit. 

Nga auditimi u konstatua se regjistri sipas të cilit DH/AB kryen administrimin e të dhënave të 

audituesve që kanë ndjekur trajnimin e vijueshëm profesional, nuk rezulton të garantojë 

saktësi të plotë të të dhënave, e reflektuar kjo në pamundësinë e DH/AB për identifikimin e 

personave që nuk kanë mundur të plotësojnë detyrimin për kryerjen e 80 orëve trajnim në dy 

vite, krahasuar me vitin e pjesëmarrësve në vitin e mëparshëm (grupi i auditimit identifikoi 6 

raste, për të cilat nuk kishte të dhëna mbi mos kryerjen e trajnimit në programin e 

mëparshëm, për të plotësuar 80 orë trajnimi në dy vite), jo në përputhje të plotë me nenin 3, 

5, 7, 11 dhe 14 të Rregullores së Trajnimit të Vijueshëm Profesional të Audituesve të 

Brendshëm në Sektorin Publik, miratuar sipas Urdhrit nr. 3, datë 08.01.2016 të Ministrit të 

Financave. 

 

9.1 Rekomandimi: Me qëllim që të përmirësohet mbajtja e Regjistrit Kombëtar të 

Audituesve të Brendshëm të çertifikuar dhe të përmbajë një informacion të plotë dhe të pa 

cënueshëm nga manipulimet apo ndërhyrjet, DH/AB të rishikojë formatin e këtij regjistri dhe 

ta paraqesë për miratim tek Ministri i Financave dhe Ekonomisë, si një dokument të ruajtjes 

së përhershme. Afati: Menjëherë 

Nga verifikimi rezultoi se: Për sa i përket këtij rekomandimi mbi përmirësimin e mbajtjes 

dhe formës që duhet të përmbajë regjistri kombëtar i audituesve të brendshëm, informojmë se 

regjistri i sezonit të fundit të certifikimit është përmirësuar dhe përmban këto të dhëna: niveli 

diplomës universitare, përvoja e punës në profesion dhe përvoja në njësinë e auditimit të 

brendshëm, modulet e trajtuara, periudha e trajnimit, vlerësimi i dhënë nga Komisioni i 

Kualifikimit të Audituesve të Brendshëm (rezultatet e provimit me shkrim dhe me gojë) dhe 

data e lëshimit të certifikatës. Ky regjistër nënshkruhet nga anëtarët e Komisionit e 

Kualifikimit të Audituesve të Brendshëm pas përfundimit të procesit të certifikimit të radhës. 

Pas shpërndarjes së certifikatave ky regjistër depozitohet në arkivën e Ministrisë së 

Financave dhe Ekonomisë. (Bashkëlidhur kopje të dokumenteve). I zbatuar 

 

9.2 Rekomandimi:DH/AB të dorëzojë në Arkivin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë 

Regjistrin Kombëtar të Audituesve të Brendshëm të Çertifikuar të përditësuar deri në sezonin 

e fundit të çertifikimit. Afati: Menjëherë 

Nga verifikimi rezultoi se:Për sa i përket këtij rekomandimi, regjistri është përditësuar, dorëzuar 

në arkivë dhe publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë: 

ẁẁẁ.financa.gov.al; linku: http://financa.gov.al/certifikimi-i-audituesve-te-brendshem-ne-

sektorin-publik/. I zbatuar 

 

9.3 Rekomandimi:DH/AB të marrë masat për përditësimin e të dhënave të Regjistrit 

Kombëtar të Audituesve të Brendshëm të Çertifikuar me audituesit e larguar, si dhe audituesit 

që nuk përmbushin detyrimin për kryerjen e 80 orëve trajnim në dy vite, sipas nenit 5 të 

Rregullores së Trajnimit të Vijueshëm Profesional të Audituesve të Brendshëm në Sektorin 

Publik, duke saktësuar në bazën rregullative edhe statusin e tyre. Afati: Menjëherë dhe në 

vijimësi 
 

Nga verifikimi rezultoi se:Për sa i përket rekomandimit, Regjistri i audituesve të brendshëm 

të certifikuar është i plotë për çdo sezon dhe për sezonin 2017-2018 ky regjistër ka reflektuar 

http://financa.gov.al/certifikimi-i-audituesve-te-brendshem-ne-sektorin-publik/
http://financa.gov.al/certifikimi-i-audituesve-te-brendshem-ne-sektorin-publik/
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sugjerimet e dhëna nga audituesit e jashtëm. Për sa i përket trajnimit të vijueshëm 

profesional, nga Drejtoria e Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm, administrohet një 

regjistër i veçantë, i cili përfshin orët e trajnimit përgjatë dy viteve për çdo auditues të 

brendshëm të punësuar në sektorin publik, në kuadër të përmbushjes së detyrimit ligjor për 

kryerjen e 80 orëve trajnim në dy vite. Në zbatim të rekomandimit të Kontrollit të Lartë të 

Shtetit është hartuar një bazë e plotë të dhënash për trajnimet e kryera nga viti 2016 e në 

vijim.  I zbatuar 

 

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se në Programin e Trajnimit të Vijueshëm 

Profesional, janë përzgjedhur për kryerjen e trajnimeve edhe punonjës të DH/KBFP dhe/ose 

anëtarë të KKAB, pozicione këto që kanë si përgjegjësi edhe administrimin e të dhënave të 

audituesve, vlerësimin e jashtëm të këtyre strukturave,  mbikëqyrjen dhe ekzekutimin e 

vendimeve lidhur me audituesit e brendshëm në sektorin publik. Gjithashtu, referuar 

kapaciteteve të Drejtorisë së Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, evidentohet nevoja 

për kryerjen e një planifikimi të ngarkesës që këto struktura kërkojnë, në mënyrë që 

pjesëmarrja në to të punonjësve të drejtorisë, të mos ndikojnë në kryerjen e detyrimeve 

kryesore të DH/KBFP. 

 

10.1 Rekomandimi. Ministria e Financave dhe Ekonomisë, gjatë përzgjedhjes së trajnerëve 

dhe anëtarëve të KKAB, të marrë masat për identifikimin e saktë të kapaciteteve dhe  

ngarkesës që kërkon angazhimi në këto struktura duke marrë në konsideratë përmbushjen e 

detyrave funksionale kryesore që këta punonjës kanë, si dhe gjithashtu garantimin e ndarjes 

së përgjegjësive adminstrative,  vlerësuese mbikëqyrëse dhe vendimmarrëse të anëtarëve të 

tyre,  mbi audituesit në sektorin publik. Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 

Nga verifikimi rezultoi se:Ky rekomandim rezulton i papranuar nga Drejtoria e 

Harmonizimit. I pa pranuar 

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se në kundërshtim me planin e 

aktiviteteve në kuadër të shtyllës 5 të Strategjisë së Menaxhimit të Financave Publike 2014-

2020, Drejtoria e Harmonizimit nuk ka mundur të kryejë implementimin e sistemit të MFK 

në asnjë nga njësitë e përzgjedhura pilot për vitin 2017, edhe pas ndryshimeve të kryera në 

numrin dhe llojin e tyre, duke mos përgatitur relacione shpjeguese dhe duke mos e prezantuar 

këtë çështje si mosrealizim objektivi në Raportin Vjetor 2017. Mosrealizimi i një nga 

aktiviteteve kryesore të DH/MFK, evidenton mangësitë që ekzistojnë në planifikimet e kësaj 

drejtorie, të cilat ndikojnë edhe në progresin e pritshëm të objektivave të strategjisë së 

Menaxhimit Te Financave Publike 2014-2020. Konstatojmë gjithashtu  mungesë të analizës 

dhe evidencave të zbatimit të kritereve në përzgjedhje të njësive “pilot”. Kështu, përzgjedhja 

e Autoritetit Rrugor Shqiptar dhe Ministrisë së Brendshme, të cilat janë institucione të cilat 

kanë qenë pjesë e dy projekteve të mëparshme si njësi pilot të realizuara me ekspertë të huaj, 

evidenton formalizmin në proces dhe lë të paqartë arsyet pse këto njësi klasifikohen si njësi 

pa sistem modern të MFK, edhe pse renditja e tyre në rankimet e pyetësorëve të 

vetëvlerësimit është e kënaqshme. 

 

11.1 Rekomandim: Drejtoria e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit të 

marrë masat për kryerjen dhe dokumentimin  në përputhje me Manualin e Menaxhimit 

Financiar dhe Kontrollit të planifikimit dhe implementimit të sistemeve të MFK në 

institucionet pilot, në mënyrë që të realizohen pritshmëritë e Strategjisë së Menaxhimit të 

Financave Publike në fushën e sistemeve të kontrollit të brendshëm financiar publik. Afati: 

Menjëherë dhe në vijimësi 
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Nga verifikimi rezultoi se:Lidhur me këtë rekomandim, Drejtoria e Harmonizimit të 

Menaxhimit Financiar, Kontrollit dhe Kontabilitetit bazuar në planin operacional të punës të 

miratuar ka realizuar aktivitetet e parashikuara për implementimin e sistemeve të 

menaxhimit financiar dhe kontrollit në disa nga institucione pilot të përzgjedhur. Theksojmë 

se procesi i ofrimit të asistencës teknike pranë këtyre institucioneve është dokumentuar 

nëpërmjet komunikimit zyrtar (shkresa) ndërmjet institucioneve. Për sa i përket procesit të 

ofrimit të asistencës në Ministrinë e Brendshme dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe 

Energjisë, evidentojmë se ndryshimet e shpeshta strukturore dhe mosangazhimi i duhur i 

nivelit drejtues kanë sjellë ndërprerjen e realizimit të aktiviteteve në këto institucione. Në 

proces zbatimi 

 

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se në kundërshtim me manualin e MFK i 

cili udhëzon “Llogaritjen e numrit të njësive publike që do të monitorohen nga çdo punonjës 

i DH/MFK duke ndarë ditët e punës në dispozicion për një vit të caktuar që DH/MFK ka 

planifikuar të shpenzojë për vizitat në terren, si dhe duke u nisur nga kohëzgjatja e një vizite 

në terren.”, dhe sipas përqindjes: 50% njësi publike nga grupi “i performuesve të dobët”, 

25% nga “performuesit mesatar|, 25% nga “performuesit e mire” DH/MFK nuk rezulton të 

ketë kryer dhe dokumentuar një analizë e tillë për përzgjedhjen e njësive që janë  monitoruar. 

Gjithashtu, u konstatua se në përzgjedhjen e njësive për monitorim, nuk janë marrë në 

konsideratë: rezultatet e pyetësorëve të institucioneve varësi të Kryeministrisë ( grupi 87), 

rezultatet e pyetësorëve të Këshillave të Qarkut, njësitë shpenzuese të mëdha; institucione 

këto që janë përfshirë sipas grupeve përkatëse,  në raportin vjetor të KBFP. 

Nga auditimi u konstatua se në kundërshtim me aneksin 9, pika 2 e Manualit të MFK ku 

citohet se: “Dy javë para datës së vizitës në terren, DH/MFK, i dërgon shkresë kreut të 

subjektit me kërkesën për të përgatitur dokumentet përkatëse dhe të caktojë një person 

kontakti në njësi për të ndihmuar ekspertin e DH/MFK, për shembull të sigurojë dokumentet 

për ekspertin, të organizojë takime dhe kështu me radhë.”, shkresat për njoftimin e kryerjes 

së vizitës në terren janë dërguar nga DH/ MFK, në të njëjtën date, ku konkretisht për 

Bashkinë Elbasan, Peqin, Cërrik, MFE, Ministrinë e Mjedisit dhe Turizmit, njoftimi është 

dërguar 5 ditë përpara fillimit të punës në terren, ndërsa për Bashkinë Durrës- Shijak; Kamëz- 

Krujë, Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Avokatin e Popullit, më shumë se 1 muaj 

përpara fillimit të punës në terren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Nga auditimi u konstatua se në kundërshtim me manualin e Menaxhimit Financiar i cili citon 

“Në përfundim të vizitës në terren punonjësi i DH/MFK kryen një vlerësim të përgjithshëm 

mbi besueshmërinë e procesit të vetë vlerësimit të njësisë publike: 100-75%- Vetëvlerësim i 

besueshëm dhe 74%-0%- Vetëvlerësim jo i besueshëm, i cili përfshihet në raportin vjetor të 

KBFP", këto konkluzione të monitorimit mbi besueshmërinë e pyetësorëve nuk janë bërë 

pjesë e raportit të KBFP. Gjithashtu, vizitat në terren nuk janë shoqëruar me letrat e punës 

dhe dokumentime të tjera, në kundërshtim me aneksit 9 “Metodologjia dhe lista e kontrollit 

për vizitat në terren”, pika 3. 

Nga auditimi u konstatua se në kundërshtim me pikën 2.2.2 të Manualit të Menaxhimi 

Financiar, monitorimet e njësive publike nga Dh/MFK kryen në një periudhë shumë të 

reduktuar kohore( mars-maj) periudhë kjo kur duhet bërë dhe konsolidimi i rezultateve me 

qëllim rankimin e njësive dhe paraqitjen e tyre në Raportin Vjetor të KBFP. Pra monitorimet 

kryhen vetëm për efekt të raportit vjetor, dhe jo si një monitorim i vazhdueshëm nga ana e 

DH/MFK me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të metodologjisë, standardeve dhe 

udhëzimeve, i cili është një nga detyrimet kryesore të kësaj drejtorie, cituar në manual. 

Nga auditimi u konstatua se në kundërshtim me manualin e MFK i cili citon se: “Në 

përfundim të vizitës në terren, hartimin nga punonjësit e DH/MFK të raportit për njësinë 
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publike përkatëse, në të cilin krahas vlerësimit do të specifikohen edhe rekomandime 

konkrete për zhvillimin e mëtejshëm të sistemit të MFK. Ky raport i dërgohet zyrtarisht 

njësisë publike, e cila përgatit planin e veprimit për zbatimin e rekomandimeve të dhëna, të 

miratuar nga NA e njësisë publike. Një përmbledhëse e raporteve të vizitave në terren, bëhet 

pjesë e raportit vjetor të KBFP, në një kapitull të veçantë”, DH/MFK pas përfundimit të 

monitorimeve në terren, rezultatet e tyre publikohen në raportin vjetor të KBFP, dhe më pas 

raportet i dërgohen njësive të monitoruara së bashku me pasqyrat e planit të tyre për zbatimin 

e rekomandimeve dhe implementimet në zbatim të përmirësimit të sistemeve të MFK. Në 

monitorimet e vitit 2016, raportet u janë dërguar njësive në nëntor të vitit 2017,  dhe në këto 

raporte, jo në të gjitha rastet ishte vendosur niveli i besueshmërisë pas monitorimit; nuk ishin 

plotësuar pasqyrat sipas së cilave punonjësit përgjegjës për monitorimin duhet të bëjnë 

dokumentim të krahasimeve të pyetësorëve të dorëzuar nga njësia me situatën reale; por ishin 

bashkëlidhur vetëm rekomandimet e lëna për njësinë. Konstatojmë se edhe për monitorimet e 

kryera për pyetësorët e vitit 2017, u ndoq e njëjta praktikë. Raportet në përfundim të 

monitorimeve nuk u dërguan në njësitë e monitoruara, nuk u protokolluan dhe nuk ju vunë në 

dispozicion grupit të auditimit deri në fund të këtij auditimi edhe pse rezultatet e këtyre 

monitorimeve janë përfshirë në Raportin vjetor të KBFP për vitin 2017. Në këtë raport nuk 

shohim që DH të shprehet për raste kur vlerësimi i tyre ishte korrigjues nga ai i 

vetëvlerësimit. 

Nga auditimi u konstatua se manuali i Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit udhëzon se 

ndjekja e rekomandimeve do të kryhet në monitorimin e ardhshëm të institucioneve, por 

referuar numrit të monitorimeve të kryera gjatë një viti, si dhe metodologjisë sipas së cilës 

kjo përzgjedhje kryhet, ndjekja e rekomandimeve do të mund të realizohet disa vite më vonë 

(mesatarisht 115 njësi publike që dorëzojnë pyetësorë/mesatarisht 15 monitorime në vit = 7 

vjet. Pra ndjekja e rekomandimeve do të kryhet pas më shumë se 5 vitesh). 

 

12.1 Rekomandim: Drejtoria e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit të 

marrë masat për kryerjen e monitorimeve duke ju referuar plotësisht kuadrit ligjor dhe 

rregullator përkatës, me qëllim raportimin sa më të plotë dhe të saktë të nivelit të 

besueshmërisë dhe parregullsitë dhe mangësitë e konstatuara gjatë vizitave në terren. Afati: 

Menjëherë dhe në vijimësi 

Nga verifikimi rezultoi se: DH/KBFP ka deklaruar se procesi i monitorimeve realizohet 

bazuar në metodologjinë mbi vizitat në terren të miratuar me Urdhër të Ministrit të 

Financave nr. 108, datë 17.11.2016 “Për miratimin e manualit të menaxhimit financiar dhe 

kontrollit” dhe është i dokumentuar në të gjitha fazat e tij. Për sa i përket këtij rekomandimi, 

Drejtoria e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar, Kontrollit dhe Kontabilitetit do të 

realizojë vizitat në terren gjatë muajve Mars-Prill 2019, duke u angazhuar në analizimin më 

në detaje të situatës aktuale dhe evidentimin e mangësive të sistemeve të kontrollit të 

brendshëm me qëllim paraqitjen sa më të plotë dhe reale të progresit të njësive të 

përzgjedhura. Megjithatë, nga auditimi u konstatua se disa prej çështjeve të trajtuara më 

sipër, kanë mbetur ende të pakryera nga kjo drejtori në monitorimet e kryera gjatë vitit 2019, 

të cilat do të jenë pjesë e raportit të auditimit që KLSH është duke zhvilluar aktualisht. I 

zbatuar pjesërisht 

 

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se në kundërshtim me nenin 18, pika 1 e 

Ligjit “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, ku citohet se “...Për të 

realizuar detyrimin e tij, nëpunësi autorizues i njësisë publike duhet të zbatojë një sistem të 

brendshëm raportimi për të marrë informacion nga njësitë e varësisë, për të mbështetur 

deklaratën, sipas këtij ligji”, dhe urdhrin nr. 89 të Ministrit të Financave “Për miratimin e 
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metodologjisë për monitorimin e performancës së njësive publike”, pika 3. II ku citohet se 

“Raporti vjetor i konsoliduar për kontrollin e brendshëm hartohet bazuar në një sistem 

pikëzimi për çdo tregues të përcaktuar në këtë dokument (sipas formularit të kërkuar në 

Aneksin 1) dhe për çdo njësi qendrore apo vendore të monitoruar gjatë vitit, p.sh. për njësitë 

qendrore raportet që dorëzohen duhet të paraqiten në nivel grupi, i cili përfaqësohet nga 

mesatarja e pikëve të të gjithë sistemit (njësi qendrore + njësitë e varësisë), ndërsa për 

njësitë vendore do të jetë mesatarja e pikëve të njësisë: Bashki/Këshill qarku (aparat vendor 

+ njësitë e varësisë).”,  rezultoi se në dokumentacionin e dërguar pranë kësaj drejtorie nuk ka 

evidenca nëse në pyetësorët dhe raportet e vetëvlerësimit të sistemeve të kontrollit të 

brendshëm nga njësitë e nivelit të parë të qeverisjes së përgjithshme janë kryer raportime në 

mënyrë të konsoliduar, pra duke përfshirë rezultatet edhe për njësitë e varësisë. Gjithashtu, 

edhe në kryerjen e monitorimeve për besueshmërinë e pyetësorëve, verifikimet e stafit të 

DH/MFK janë kryer vetëm për institucionin e përzgjedhur, pavarësisht se sipas kuadrit të 

sipërpërmendur, rezultatet e pyetësorit duhet të përfshijnë edhe njësitë e varësisë së 

institucionit në fjalë. 

13.1 Rekomandim: Drejtoria e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, të 

marrë masa për plotësimin e procedurave, udhëzuesve me anekse shpjeguese për të siguruar 

një raportim të saktë të pyetësorëve përgatitur nga njësitë e qeverisjes së përgjithshme në 

mënyrë që ato të përfshijnë jo vetëm institucionin qendror por edhe njësitë e varësisë në 

zbatim të ligjit dhe udhëzimit përkatës. Këto ndryshime të reflektohen edhe në procedurat e 

për kryerjen e monitorimeve në terren për vlerësimin e besueshmërinë së pyetësorëve me 

qëllim verifikimin e konsolidimit të pyetësorëve të dërguar nga njësitë e varësisë. Afati: 

Menjëherë dhe në vijimësi 

Nga verifikimi rezultoi se:Ky rekomandim rezulton i papranuar nga Drejtoria e 

Harmonizimit. I pa pranuar 

 

14. Gjetje nga auditimi: Me paraqitjen e pikëve dhe rankimin e njësive të analizuar për të 20 

indikatorët bëhet një paraqitje dhe analizë e sistemit të kontrollit në të 4 komponentët e tij, 

analizë mbi të cilën konkludohet nga Drejtoria e Harmonizimit (DH) se: “Opinion i 

Përgjithshëm: Nga analiza e përgjithshme e këtyre indikatorëve, ne mund të arrijmë një 

konkluzion paraprak mbi komponentët e menaxhimit financiar dhe kontrollit. Treguesit e 

mësipërm lidhen kryesisht me komponentin e aktivitetit të kontrollit, që përfshin ekzistencën e 

rregullave dhe procedurave të shkruajtura të proceseve kryesore si: të prokurimeve, të 

kontratave, urdhër-shpenzimeve, etj. Nga analiza e përgjithshme, rezulton që ka kontrolle 

efektive të ndërmarra nga ana e institucioneve, ku mesatarisht efektiviteti i tyre për njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme është 87%. Megjithatë, në disa indikator apo tregues specifik lind 

nevoja për marrjen e masave për përmirësime të vazhdueshme në periudhat e ardhshme”. 

Nga shqyrtimi i të dhënave, databaza e indikatorëve të dërguar nga Drejtoria e Thesarit dhe 

Drejtoria e Buxhetit sipas Urdhrit nr. 89 si dhe databaza e indikatorëve të MFK dhe AB të 

përpunuara dhe administruara nga DH, konstatojmë se opinioni i mësipërm është dhënë në 

përfundim të përpunimit të të dhënave të 126 njësive nga të cilat: 11 Ministrive të linjës, 61 

Bashkive, 26 Institucioneve të pavarura; 17 njësi të grupit 87-në varësi të Kryeministrit dhe 

11 njësi shpenzuese me buxhet të madh. Pra, paraqitja dhe vlerësimi i efiçenses së 

indikatorëve të performancës dhe opinioni për nivelin e funksionimit të sistemeve të 

kontrollit është bazuar në gjithsej 126 njësi nga 1253 njësi shpenzuese
4
 ose 10% e numrit 

gjithsej. Duke vazhduar më tej me shkallën e mbulimit të vlerësimit dhe monitorimit të 

sistemit të njësive të qeverisjes së përgjithshme, konstatojmë se indikatorët e Ministrive të 

                                                           
4Burimi: Sistemi i Pagesave -Drejtoria e Thesarit- Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
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linjës dhe rankimi i tyre përfaqëson vetëm situatën e sistemeve të kontrollit të brendshëm  për 

aparatet e Ministrive dhe jo për njësitë e varësisë bazuar në shqyrtimin e raporteve dhe 

pyetësorëve të dorëzuar nga ministritë e linjës dhe intervista me specialistë të DH që 

përpunojnë këta pyetësorë. Konkretisht, pyetsori i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë 

është plotësuar vetëm për aparatin e kësaj ministrie dhe nuk ka informacion për njësitë e 

varësisë. Në relacionin shoqërues flitet për ndryshimet strukturore të Ministrisë së Financave 

në fund të vitit 2017 me përthithjen e disa programeve të Ministrive të cilat më pas pushuan 

së ekzistuari por nuk ka asnjë koment apo shënim konkret se si ky proces ndikoi në 5 

komponentët e menaxhimit financiar duke filluar me: analizën dhe azhornimin e risqeve që 

do të sillte ky ndryshim në burimet njerëzore, sistemet e komunikimit dhe informimit, 

monitorimit, kontabilitetit, inventarizimit të aktiveve të qëndrueshme (transferimi nga librat 

kontabël të një ministrie te tjetra), delegimin dhe dorëzimin e detyrave, dhe rrjedhimisht 

gjykojmë se nuk janë pasqyruar në vetëvlerësimin e MFE. 

Të pyetur nëse gjatë monitorimeve të verifikimit të besueshmërisë së pyetësorëve është 

parashikuar verifikimi nëse këta pyetësor janë konsoliduar me vetëvlerësimet e njësive të 

varësisë, përsëri përgjigja është se një verifikim i tillë nuk bëhej sepse “çdo njësi varësie 

funksionon më vete me titullarë përgjegjës më vete”.
5
 Në kuadër të testimeve, iu kërkua 

Nëpunësit zbatues të MFE
6
 të na vihen në dispozicion pyetësorët e njësive të varësisë me 

qëllim llogaritjen e efektivitetit të ministrive të linjës, me gjithë njësitë e tyre të varësisë por 

këta pyetësorë nuk na u vunë në dispozicion sipas. Për sa më lartë, vlerësimet e paraqitura në 

raportin vjetor të KBFP janë përpiluar në kundërshtim me Pika II, paragrafi 4 i Metodologjisë 

së vlerësimit të performancës së njësive publike" miratuar me Urdhërin nr. 89 dt. 

28.12.2015.Në gjykimin tonë, raportit i mungon një tregues efektiviteti për të 126 njësitë e 

marra në analizë dhe i llogaritur mbi bazën e rezultateve të performancës të 20 indikatorëve. 

Ky tregues, do të mund të ekstrapolohej më pas në nivel sistemi publik në bazë dhe të peshës 

specifike apo faktorit të rëndësisë që këto 126 zënë në buxhetin e shtetit, për të paraqitur 

drejtë dhe me transparencë situatën e sistemeve të kontrollit të brendshëm financiar në 

sektorin publik. 

 

14.1 Rekomandim:DH/KBFP duhet menjëherë të rishikojë proceset e punës, metodologjinë 

e vizitave në terren, trajnimin e punonjësve të caktuar për monitorim dhe përpunim të  

pyetësorëve të vetëvlerësimit, të azhornojë gjurmën e auditimit në lidhje me procesin e 

monitorimit dhe pilotimit me qëllim zbatimin në përputhje të plotë me Metodologjinë e 

vlerësimit të performancës së sektorit publik miratuar me Urdhrin e Ministrit të Financave 

nr.89 dt.28.12.2015.Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 

Nga verifikimi rezultoi se:Ky rekomandim rezulton i papranuar nga Drejtoria e 

Harmonizimit. I pa pranuar 

 

15. Gjetje nga auditimi:Në lidhje me mënyrën e zbatimit të “Metodologjia e vlerësimit të 

performancës” e miratuar me Urdhrin nr. 89 të Ministrit të Financave dt. 28.12.2015 

konstatojmë se: Nga shqyrtimi i të dhënave të paraqitura në raport DH përdor një numër të 

ndryshëm indikatorësh për grup-njësi të ndryshme rrjedhimisht numër pikësh potenciale 

maksimale (600= 20indikatorë*30pikë)” të ndryshme. Metodologjia përcakton 23 indikatorë 

shoqëruar me anekset përkatëse udhëzuese për mënyrën e llogaritjes të secilit prej tyre. Këta 

indikatorë, plotësohen nga titullarët e njësive publike ose specialisti përgjegjës në DH/AB
7
. 

Në këtë metodologji nuk përcaktohen kufizime nëse për grup njësi të ndryshme duhen 

                                                           
5
 Intervistë, E-mail: 2 specialiste të DH/MFK 

6
E-mail dt. 01.06.2018dërguar Zj. R N- Drejtore Financës pranë MFE 

7Urdhëri nr.89 i Ministrit të Financve dt.28.12.2015, pjesa II 
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aplikuar indikatorë të ndryshëm apo ato mund të përjashtohen për shkak të mungesës së të 

dhënave.  

Nga shënimet shpjeguese të tabelave të indikatorëve, grupi i auditimit nuk arrin dot në 

konkluzionin nëse disa indikatorë lihen jashtë vlerësimit për mungesë të dhënash apo për 

shkak të performancës së ulët? Në konfirmim të sa më lartë, grupi i auditimit ka bërë një 

përllogaritje të treguesit të performancës së sistemi KBFP bazuar në nivelin maksimal 600 të 

pikëve të mundshme, pa marrë parasysh këtu gabime të mundshme në përpunim
8
, saktësi dhe 

besueshmëri në raportim
9
 të cilat janë trajtuar në pikat e tjerat të këtij auditimi. Rezultati për 

çdo komponent dhe 126 njësi paraqitet si më poshtë ku treguesi i efektivitetit të menaxhimit 

të Buxhetit është në nivel nën 50%; Thesari 65%‟; auditi i brendshëm 63% dhe MFK 88%. 

Ndryshe nga Raporti i KBFP për vitin 2016, në paraqitjen e rezultateve të rankimit të 

Ministrive të linjës mungon analiza krahasimore në total për çdo ministri. Nëse do të bëhej 

kjo do ishte lehtësisht e lexueshme se në të gjitha ministritë ka ulje të pikëve në total të 20 

indikatorëve (ose 6% krahasuar me vlerësimin mesatar të një viti më parë). Nëse kjo 

analizë do të bëhej dhe rezultatet e saj do të paraqiteshin në raport, do të dukej qartë se 

indikatorët me ndikim më te madh në vlerësimin mesatar në rënie janë ato të: Thesarit -12% 

dhe Buxhetit -13%: Indikatori 1 “Dorëzimi në kohë i faturave në Thesar” ; Indikatori 4. 

“Dorëzimi në kohë i kontratave në Thesar” dhe Indikatori 10. “Krijimi i detyrimeve të reja”. 

 

15.1 Rekomandim: DH në rolin e saj udhëheqës si harmonizuese, zhvilluese e 

metodologjive, bazës ligjore, manualeve etj., duhet bëjë një analizë dhe vlerësim të 

indikatorëve pas vitit të dytë të aplikimit të tyre. Kjo analizë duhet të ketë si objektiv 

vlerësimin bazuar në eksperiencën e deritanishme në grumbullim, përpunim, shpjegim, 

problematika reale të ardhura nga AB, auditi i jashtëm (KLSH) dhe rekomandimeve të 

SIGMA; të vlerësojë nëse ato janë relevante, efektive dhe paraqesin me transparencë 

realitetin e sistemeve të kontrollit për të gjithë njësitë e qeverisjes publike; të identifikojë nëse 

ka paqartësi me Anekset dhe shpjegimet e tyre për mënyrën e llogaritjes së 

indikatorëve.Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 

Nga verifikimi rezultoi se:Ky rekomandim rezulton i zbatuar pjesërisht, pasi Drejtoria e 

Harmonizimit ka rishikuar metodologjinë për monitorimin e performancës së sistemeve të 

kontrollit të brendshëm në njësitë publike nëpërmjet  urdhrit Ministrit Financave dhe 

Ekonomisë nr. 117, datë 01.04.2019 “ Për miratimin e metodologjisë për monitorimin e 

performancës së sistemit të kontrollit të brendshëm të njësive publike.”. I zbatuar 

 

15.2 Rekomandim: Në funksion të qëllimit të dhe objektivit që Raporti vjetor i KBFP ka, 

DH duhet të sigurojë të dhënat dhe të kryejë analizë dhe paraqitje krahasimore të progresit të 

zhvillimit të sistemeve të kontrollit dhe performancës së sektori publik. Kjo në përputhje dhe 

me objektivat e përcaktuar në  Strategjinë e MFP 2014-2020. Afati: Në vijimësi 

Nga verifikimi rezultoi se:Ky rekomandim rezulton i pazbatuar nga DH/KBFP. I pa zbatuar 

 

16. Gjetje nga auditimi: Në lidhje me indikatorët e menaxhimit të Buxhetit dhe 

operacioneve të Thesarit; Sipas Urdhrit  nr. 89 dt.28.12.2015,  Drejtoria e Thesarit dhe 

Drejtoria e Buxhet janë përgjegjëse për monitorimin, vlerësimin dhe raportimin e 

indikatorëve respektivë tek DH, për efekt konsolidimi në Raportin vjetor të KBFP. Me qëllim 

testimin e të dhënave dhe treguesve të paraqitur në Raportin vjetor i cili më pas do të bëhet 

pjesë e Raportit të zbatimit të Buxhetit të shtetit sipas Ligjit nr. 9936 dt. 26.6.2008, ju kërkua 

                                                           
8
Trajtuar si pikë e vecantë mbi testimin e aplikacionit  PIFC dhe procesit të punes së përpunimit të 

pyetsorëve. 
9
Trajtuar si pikë e vecantë"Mbi monitorimet besueshmërisë e MFK" 
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specialistëve të DH të na përcillej materiali i dërguar  nga Drejtoritë e Thesarit dhe Buxhetit. 

Nga informacioni i marrë, u konstatua se përveç përcjelljes së tabelave të indikatorëve në 

format Excel, nga specialistet e drejtorisë së Buxhetit dhe Thesarit tek specialistet e MFK, 

nuk përcillet ndonjë analizë mbi monitorimin, vlerësimin e indikatorëve Thesar, Buxhet dhe 

problematika të dala gjatë vitit me qëllim përpilimin e rekomandimeve që më pas do të 

diskutohen e miratohen në Parlament. Përjashtim bën vetëm indikatori 7: Raporti fakt/plan i 

shpenzimeve korente” i shoqëruar me një shpjegim për vlerësimin mesatar në rang ministrie 

linje. 

Për sa i përket saktësisë së vlerësimit të indikatorëve, nga shkëmbimi i informacioneve me 

rezultatet e auditimit financiar të KLSH për aparatin e MFE (përfunduar maj 2018) kemi 

konstatuar pasaktësi në në indikatorin “krijimi i detyrimeve të reja” ku MFE vlerësohet me 30 

pikë maksimale për 0% fatura gjendje të papaguara më 31.12.2017.Kështu, informacioni i 

marrë nga grupi me burim Drejtoreshën e Financës së MFE, rezulton se shuma e faturave të 

prapambetura më 31.12.2017 ishte 30 milion lekë por që pas testimeve të po këtij grupi 

konstatohet se kjo vlerë është shumë e madhe. Në objektin e këtij auditimi, ky informacion vë 

në diskutim saktësinë e vlerësimit të indikatorit dhe përgjegjshmërinë në paraqitjen e tij dhe 

analizën e tij. Për dy grup indikatorët e mësipërm, DH në rolin e saj si konsoliduese e të 

dhënave bën vetëm një përmbledhje mekanike të shifrave dhe një analizë të thjeshtë 

statistikore krahasimore me një vit më parë dhe në disa raste identifikon performuesin më të 

mirë apo më të dobët. Në gjykimin e grupit të auditimit, DH/MFK nuk kryen kontrollo 

analitike për të siguruar saktësinë e tyre pavarësisht se kush e ka përgjegjësinë e përpilimit të 

tyre. Minimalisht duhet të bëhet një analizë mbi korrelacionin e indikatorëve: psh: nëse ka 

kontrata të dorëzuara me vonesë ekziston rreziku i krijimit të faturave të prapambetura. Për 

më tepër, analiza e indikatorëve si variabla të njeri tjetrit nxjerr në pah dhe subjektivizmin në 

vlerësim të indikatorëve të MFK dhe AB-së. Si mund të jetë situata e aktiviteteve të 

kontrollit, mjedisit të kontrollit, menaxhimit të riskut kaq perfekte kur ende jemi në nivele 

53% dhe 21% të dorëzimit të faturave dhe kontratave dhe në njësi ku performojnë mbi 

mesataren në AB dhe MFK.  Grupi i auditimit ka përpiluar hartën e performancës së disa 

indikatorëve ku ilustron rastet me vlerësime maksimale në elementët e kontrollit por jo të 

zbatimit dhe operacioneve. 

 

16.1 Rekomandim: DH/MFK duhet që menjëherë të rishikojë metodologjinë e vlerësimit të 

performancës së sektorit publik, mënyrën e komunikimit dhe koordinimit midis drejtorive 

përgjegjëse, relacionet dhe analizat shoqëruese. Të implementojë kontrolle analitike që të 

sigurojë saktësinë e informacionit të marrë nga këto Drejtori me përgjegjësinë e njësisë që 

konsolidon të dhënat që paraqiten në Raportin vjetor e më pas në Parlament nga Ministri i 

Financave dhe Ekonomisë. Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 

Nga verifikimi rezultoi se: Për sa i përket këtij rekomandimi, Drejtoria e Përgjithshme e 

Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik ka rishikuar dhe përmirësuar 

Metodologjinë për Monitorimin e Performancës së Sistemeve të Kontrollit të Brendshëm në 

Njësitë Publike. 

Kjo metodologji dinamike, në përmirësim të vazhdueshëm që prej vitit 2013, bazohet në 

tregues të kombinuar që ndihmojnë për të krijuar opinionin mbi performancën e sistemeve të 

kontrollit të brendshëm në njësitë e sektorit publik. Më konkretisht, në ndryshim nga 

metodologjia ekzistuese, janë rishikuar dhe shtuar tregues të rinj performance të cilët janë 

përgjegjës për vlerësimin e performancës së institucioneve në fushat më sensitive, si 

prokurimet apo parandalimi i krijimit të detyrimeve të prapambetura. Treguesit janë ndarë 

në dy grupe që i korrespondojnë përkatësisht planifikimit, zbatimit dhe ekzekutimit të buxhetit 

dhe treguesit për implementimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm për të cilët ka 
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ndryshuar edhe mënyra e pikëzimit dhe matjes së tyre. Këta tregues matin dhe analizojnë në 

mënyrë reale ndikimin, efektet, rezultatet dhe përfundimet e procesit të vlerësimit të 

performancës dhe paraqesin me transparencë realitetin e sistemeve të kontrollit për të gjitha 

njësitë e qeverisjes së përgjithshme.  I zbatuar 

17. Gjetje nga auditimi: Në lidhje me indikatorët e performancës së auditimit të 

brendshëm
10

: Indikatorët e AB kanë si synim  matjen e performancës së strukturave të njësisë 

së auditit të brendshëm, mirë-funksionimin, efikasitetin dhe efiçencën e tyre në sektorin 

publik. Gjatë auditimit u konstatua se:  

Indikatori 16  i llogaritur sipas udhëzimeve në Aneksin 19 nuk parashikon vlerësim për 

njësitë që i kanë audituesit në proces certifikimi dhe lë vend për gjykim dhe ndërhyrje në 

vlerësimin përfundimtar. Nga vlerësimi i 28 njësive AB ose 24% e gjithë njësive të AB: 

Përqindja e devijimit në kampion me 65% vetëm për grupin e Bashkive, e cila e aplikuar në 

totalin e njësive të vlerësuara 61, do të ndryshonte vlerësimin e përgjithshëm të indikatorit 

nr.16 nga 53% në 44% . 

Indikatori 20 i llogaritur sipas udhëzimeve në Aneksin 23 çon në rezultate dhe vlerësim të 

gabuar (mbivlerësim). I llogaritur sipas aneksit 23: Indikatori ”Kapacitetet e burimeve 

njerëzore të auditimit të brendshëm” =Pozicione vakante të AB/ numrin total të AB të 

miratuar në strukturën e njësisë publike (%). Nëse në një njësi (bashki; etj) struktura e AB-së 

miratohet nga titullari me 2 auditues, kjo njësi nuk raporton vende vakant edhe pse sipas 

Ligjit nr.114/2015 njësia duhet të ngrihet me 2+1 auditues, rrjedhimisht indikatori për këtë 

njësi llogaritet 2/2= 100% dhe vlerësohet me 30 pikë maksimale. Në këtë mënyrë indikatori 

nuk realizon realizon objektivin e tij sipas Metodologjisë pika 4.1: “vlerësimin e 

përputhshmërisë së aktivitit të njësisë publike me kërkesat e kuadrit ligjor në fuqi”. Në 

gjykimin e grupit të auditimit, ky indikator duhet të riformulohet për të vendosur një nivel të 

poshtëm “jo më pak se 3” për të vlerësuar drejtë njësitë që janë në shkelje të ligjit 

nr.114/2015, aq më tepër që ky është i vetmi indikator që bën vlerësimin e përputhshmërisë 

ligjore të të aktivitetit të titullarëve të njësive publike në lidhje me AB. Pavarësisht 

kufizimeve në buxhet dhe kapacitete për të ngritur një NjAB me tre specialistë, njësia 

raportuese nuk mund të vlerësohet me pikët maksimale.  

Indikatori 19: Cilësia e raporteve të audituesve të brendshëm e përpiluar sipas Aneksit 22, 

në fakt plotësohet nga punonjësit e DH/AB pas leximit të 115 raporteve vjetore të dërguara 

nga NjAB-të.  Pasi raportet shpërndahen midis 3 specialistëve, lexohen dhe në gjykimin e 

tyre bëhet vlerësimi në pikë sipas kësaj tabele: 0 -  2% : 30 pikë / 3 -  5% : 25 pikë/  6 - 

25%:15 pikë/  26-50%:10 pikë/ 51-75%: 5 pikë/ 76-100%: 0 pikë. Në këtë rast nuk kemi të 

bëjmë me përpunim të dhënash dhe intervalet në përqindje janë të pakuptimta. Në 

përmbledhje, vlerësimi i këtij indikatori për 77 njësi rezulton me mesatarisht 19 pikë. Në 

gjykimin tonë, përtej vlerësimit që mund të bëjnë 3 specialistë të cilët kryejnë edhe shumë 

detyra të tjera, mbi formatin dhe përmbajtjen e raporteve vjetore të AB-ve do të ishte më 

efektive dhe efiçiente kombinimi i këtij indikatori më një tregues tjetër cilësie dhe dobisë  së 

punës së AB: ai i zbatimit të rekomandimeve. Ky indikator është i miratuar në Metodologjinë 

e vlerësimit të perfomancës dhe i rekomanduar nga SIGMA në pasaportën e indikatorëve. 

Diferenca në treguesit e performancës së disa indikatorëve të paraqitur në raport; opinione të 

shoqëruar me referencë të komponentëve të vecantë të MFK dhe jo të sistemit KBFP në 

tërësinë e tij; aplikimi i kritereve pikësh maksimale të ndryshme për grupe të ndryshme 

                                                           
10

Struktura përgjegjëse e harmonizimit te auditimit te brendshëm, monitoron në nivel vjetor 

funksionimin e veprimtarise te strukturave te auditimit te brendshem ne sektorin publik. Ky monitorim 

kryhet nëpermjet analizës së përgjigjeve të pyetsorëve vjetorë të vetvleresimit të veprimtarisë së 

auditimit të brendshëm, të cilat depozitohet cdo fillim viti pranë kësaj strukture. 
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njësish, paaftësi për të mbledhur të dhëna të plota për të gjithë grup-indikatorët sidomos ato 

në lidhje me zbatimin e Buxhetit; mungesa e aplikimit të faktorëve të rëndësisë për indikatorë 

të ndryshëm dhe aplikimi i një mesatareje të thjeshtë e bën jo transparente evidentimin e 

pikave të dobëta të sistemeve të kontrollit duke mos shtuar vlerë në raportin vjetor në 

funksion të objektivit të tij ligjor. Mungesa e analizës së performuesve "më të dobët" në 

sistem; mungesa e një reference dysheme në vlerësim (kemi njësi të vlerësuara me 100 pikë 

nga 600 të mundshme) pa asnjë analizë dhe masa konkrete ndaj titullarit të tyre apo 

propozime nga DH dhe Bordi i KBFP për parashikim të masave organizative dhe disiplinore 

në Ligji nr. 10 296 në lidhje me ngritjen, funksionimin e sistemeve të kontrollit. 

 

17.1 Rekomandimi:DH/AB duhet të propozojë rishikimin e menjëhershëm të anekseve dhe 

shpjegimeve të dhëna në to me qellim përmirësimin e cilësisë së përpunimit të tyre, rritjen e 

saktësisë dhe relevancës së vlerësimit.  DH/AB në mënyrë të menjëhershme duhet të 

analizojë me profesionalizëm dhe në thellësi çështjen e efektivitetit dhe eficencës së njësive 

AB dhe të reflektojë këtë analizë dhe rezultatet e saj në opinionet e dhëna në raportin vjetor të 

KBFP. Është e rëndësishme që aktiviteti i auditimit të brendshëm të marrë reagime nga palët 

kyçe të interesit mbi efektivitetin e auditimit dhe të bëjë rregullime të nevojshme dhe ti 

përcjellë tek të gjitha njësitë e AB dhe jo vetëm tek ato njësi që kanë qenë pjesë e procesit të 

vlerësimit të jashtëm të cilësisë. Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 

Nga verifikimi rezultoi se: Për sa i përket rekomandimit, janë rishikuar anekset e 

Metodologjisë së Monitorimit të Performancës, me qëllim kryesor matjen e performancës së 

njësive të qeverisjes së përgjithshme, në funksion të monitorimit sa më efektiv të sistemeve të 

kontrollit të brendshëm. Ky dokument është paraqitur për miratim te titullari i ministrisë. I 

zbatuar 

 

17.2  Rekomandimi: DH/AB në rolin e saj si harmonizuese e metodologjive dhe 

monitoruese e sistemeve KBFP ku një nga shtyllat është AB, duhet menjëherë të rishikojë 

metodologjinë e vlerësimit të performancës së sektorit publik për komponentin AB, për të 

marrë në konsideratë matës relevant sasior dhe cilësor të efektivitetit dhe efiçencës. Afati: 

Menjëherë dhe në vijimësi 

Nga verifikimi rezultoi se:Për sa i përket rekomandimit, është rishikuar pyetësori i 

vetëvlerësimit të audituesve të brendshëm, si dhe anekset tjera të Metodologjisë së 

Monitorimit të Performancës, të cilat kanë lidhje me auditimin e brendshëm, me qëllim 

kryesor matjen e performancës së njësive të qeverisjes së përgjithshme, në funksion të 

monitorimit sa më efektiv të sistemeve të kontrollit të brendshëm. Aktualisht ky dokument 

është paraqitur për miratim te titullari i ministrisë.  I zbatuar 

 

17.3.Rekomandimi:DH/KBFP të shqyrtojë mundësinë e automatizimit të procesit të 

përpunimit të dhënave të indikatorëve dhe pyetësorëve kjo në përfitim të analizave të 

mirëfillta ekonomike, cilësisë së raportimit dhe nxjerrjes së konkluzioneve të drejta dhe 

relevante. Mungesa e një databaze me mundësi përpunimi të dhënash standarde dhe të 

specifikuara e shoqëruar me subjektivizmin që shoqëron disa nga indikatorët ka sjellë në 

raport rezultate analizash me impakt minimal në nxjerrjen e konkluzioneve të plota, 

transparente dhe të qëndrueshme mbi gjendjen e sistemeve të kontrollit në sistemin publik. 

Afati: Në vijimësi 

Nga verifikimi rezultoi se:Ky rekomandim rezulton i pazbatuar nga Drejtoria e 

Harmonizimit.  I pa zbatuar 
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18. Gjetje nga auditimi: Pas shqyrtimit të të gjithë indikatorëve të performancës dhe 

vlerësimit të sistemit të kontrollit brendshëm financiar publik i dhënë mbi to, grupi i auditimit 

gjykon se përveç disa ndryshimeve pozitive me shtim të numrit të njësive të analizuara (26  

institucione të pavarura dhe 11 njësi të grupit-87 në varësi të Kryeministrit),  Raporti vjetor  i 

KBFP për vitin 2017 ka mangësi në prezantim të situatës dhe në cilësi -përmbajtje. Me një 

mbulim ende të limituar të njësive të analizuara (10% e numrit total të njësive shpenzuese), 

me një analizë të thjeshtë statistikore nga ana e Drejtorive përgjegjëse e bën këtë raport të 

paplotë dhe jo efektiv në: 1) objektivin e tij për të “ofruar një garancie të arsyeshme se 

aktivitetet e kontrollit funksionojnë sipas qëllimit për të cilin janë krijuar dhe mbeten efiçente 

me kalimin e kohës”
11

 dhe në 2) përmbushjen e përgjegjësive ligjore sipas Ligjit nr. 10 296 

dt. 8.7.2010 i ndryshuar, neni 6. 

 

18.1 Rekomandimi: DH/KBFP duhet të azhornojë gjurmën e auditimit të procesit të hartimit 

të Raportit vjetor KBFP ku të përcaktohet formati dhe procesi i propozimeve për ndryshime 

në të në mënyrë që ato të diskutohen paraprakisht me Drejtoritë dhe njësitë nga të cilat duhet 

të sigurohet informacioni si  dhe të miratohen nga Bordi i KBFP per relevancën dhe impaktin 

e tyre. Afati: Menjëherë 
 

Nga verifikimi rezultoi se:Ky rekomandim rezulton i papranuar nga Drejtoria e 

Harmonizimit.  I pa pranuar 

 

19. Gjetje nga auditimi: Drejtoria e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar 

Publik nëpërmjet Drejtorisë së MFK, përgjigjet për azhornimin e metodologjisë së 

kontabilitetit publik me zhvillimet bashkëkohore dhe ndjekjen e procesit të zbatimit të 

strategjisë së qeverisë për implementimin e standardeve të kontabilitetit publik. Në 

dokumentin “Analiza vjetore mbi veprimtarinë e DH/MFK”, pjesa e I-rë, pika 1) Akte 

ligjore/nënligjore në fushën e kontabilitetit dhe raportimit financiar, DH/MFK konfirmon 

realizimin e: 

1) Hartimit të Udhëzimit nr.23 datë 22.12.2017 “Për mbylljen e llogarive vjetore të buxhetit 

të shtetit për vitin 2017”, si një detyrim ligjor i përvitshëm, në të cilën përcaktohen afatet dhe 

procedurat e nevojshme për mbylljen e llogarive vjetore nga njësitë publike dhe konsolidimi i 

tyre nga ana e Ministrisë së Financave. Ky udhëzim përgatitet në bashkëpunim me Drejtorinë 

e Thesarit dhe Buxhetit. Nga shqyrtimi i neneve të këtij udhëzimi konstatojmë se ky udhëzim 

si një detyrim i përvitshëm i Ministrisë, jo vetëm nuk përbën ndonjë përmirësim të 

legjislacionit në fushën e kontabilitetit por disa nene të tij janë në kundërshtim me ligjin 

për menaxhimin e buxhetit të sistemit buxhetor dhe akteve nënligjore të tij si më 

poshtë: 

 

19.1.  Në pjesën e parë, pika1.b konstatojmë se MFE udhëzon që "të gjitha shpenzimet 

publike të ndodhura (të dokumentuara) nga data 01.01.2017 deri më 31.12.2017 të njohura 

brenda kufirit të fondeve buxhetore disponibël dhe të rregjistruara në SIFQ për llogari të vitit 

2017, pavarësisht nga data e kryerjes së pagesave" bie në kundërshtim me Ligjin nr.9936 

dt. 26.06.2008, neni 61 ku përcaktohet metoda e njohjes së shpenzimit: "Metoda e 

shpenzimeve dhe e të ardhurave, për qëllim të këtij ligji, ka të bëjë me: a) njohjen e 

shpenzimeve korrente dhe kapitale të vitit buxhetor në çastin e ndodhjes së tyre, pavarësisht 

nga data e pagesës;". Për më tej në këtë udhëzim parashikohen masa disiplinore në rastet kur 

kërkesat e këtij Udhëzimi nuk zbatohen nga ana e nëpunësve autorizues dhe zbatues: pika 39 

e udhëzimit "Nëpunësi I Parë Autorizues zbaton penalitetet e përcaktuara në ligjin nr.9936, 

                                                           
11

Urdhëri nr.89 dt.28.12.2015 Pjesa I. Pika 2 dhe 4 
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datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë", i 

ndryshuar. Nëpërmjet këtij udhëzimi MFE autorizon mosrregjistrimin e faturave në raste kur 

nuk ka fonde disponibël, raste të cilat gjithashtu bien në kundërshtim me Nenin 40 "E drejta 

për të kryer shpenzime", Neni 50 "Angazhimet buxhetore", Neni 51 "Menaxhimi I 

shpenzimeve", Neni 52 "Kryerja e shpenzimeve". Kjo praktikë autorizon mosrregjistrim 

të faturave në mungesë të fondeve duke krijuar detyrime të reja të prapambetura, dhe 

cënon vërtetësinë e pasqyrave financiare. 

Në pjesën e katërt të Udhëzimit nr.23 dt.22.12.2017 konstatojmë se në pikën 19 dhe 20 të tij 

autorizohet njohja dhe regjistrimi i faturave të lidhura me shërbime apo punime të 

papërfunduara dhe të pa mara në dorëzim. Që të dy këto pika që aktualisht janë në 

kundërshtim njëra tjetrën për sa i përket kriterit të njohjes së shpenzimit(para apo pas 

marrjes në dorëzim të punimit), mbi të gjitha janë në shkelje të Udhëzimit MF nr.30 datë 

27.12.2011  "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik" i ndryshuar. 

Udhëzimi nr. 23 dt. 22.12.2017, pika 20 citon: “Në rastet kur institucioni provon shpenzimin 

e ndodhur gjatë muajit dhjetor 2017 (fatura sipas pikës 19) brenda kufirit të fondeve 

disponibël, por procedurat e marrjes në dorëzim të shërbimeve po të punimeve të kryera 

zgjasin përtej datës 29.12.2017, atëherë dega e thesarit pranon njohjen dhe regjistrimin në 

SIFQ të shpenzimeve për llogari të vitit 2017” dhe Pika 19: “Bazuar në fondet buxhetore në 

dispozicion, NA të njësive të qeverisjes së përgjithshme do të urdhërojnë kryerjen e 

shpenzimeve në degët e thesarit ….e cila kryen kontrollet sipas legjislacionit në fuqi lidhur 

me vlefshmërinë e fondeve dhe ekzistencën e dokumentacionit që provon shpenzimin e 

ndodhur dhe të marrë në dorëzim brenda dt. 28.12.2017”. Pavarësisht se pika 24 e Udhëzimit 

parashikon një rakordim mbi statusin e punimeve dhe sistemimet përkatëse ky është një 

kontroll pas faktit dhe le hapësirë për regjistrim të faturave të pavlefshme për shërbime të 

pakryera apo punime që nuk janë marrë në dorëzim. 

19.2.Në Udhëzimin nr.23 i hartuar si pjesë e aktivitetit të DH/MFK në zbatim të përgjegjësisë 

së saj për zhvillimin dhe harmonizimin e metodologjisë dhe bazës ligjore në fushën e 

kontabiliteti, konstatohet vetëm një ndryshim krahasuar me Udhëzimin e një viti më parë në 

nenin 27 ku shtohet paragrafi “ Për të gjitha Ministritë dhe institucionet për të cilat gjatë vitit 

2017 ndryshuan fushat e mbulimit dhe përgjegjësitë në zbatim të VKM-ve përkatëse, gjë që u 

reflektua edhe në ndryshimet e programeve buxhetore në Aktin Normativ nr.3, datë 

06.11.2017, rakordimi i planit për buxhetin e vitit 2017 me Ministrinë e Financave dhe 

Ekonomisë do të bëhet me ministritë dhe institucionet që i administrojnë këto fonde 

aktualisht”. Pra, Udhëzimi rregullon rakordimin e planit buxhetor por jo kontabilitetin. 

Nisur nga fakti se DH/MFK nuk ka hartuar ndonjë udhëzim tjetër të posaçëm për të trajtuar 

çështjen e ndryshimeve strukturore para mbylljes së vitit fiskal, konkludojmë se DH/MFK ka 

gjykuar të mjaftueshëm se me përcaktimin se kush rakordon planin buxhetor kjo do të 

mbulonte dhe rregullimin kontabël të përthithjes dhe konsolidimit të pasqyrave financiare 11-

mujore të Ministrive dhe programeve që pushuan së ekzistuari pas Nëntorit 2017. Kështu 

çështje si: kush do të mbyllte pasqyrat financiare 11-mujore, afati i dorëzimit të tyre nëse 

duhej të përcaktohej një periudhë tranzicioni për përpunimin e të pasqyrave, për transferimin 

kontabël dhe fizik të inventarëve dhe aktive të qëndrueshme, kush do të ishte personi 

përgjegjës për përgatitjen dhe miratimin e tyre: punonjësi i larguar apo i transferuar në 

Ministrinë e re me një detyrë dhe tagër tjetër  kanë mbetur të patrajtuara dhe kanë qene objekt 

i auditimit financiar të KLSH në aparatin e MFE gjatë periudhës shkurt-maj 2018, gjetjet e të 

cilit evidentojnë çështjet më lartë dhe përgjegjësinë e DH/MFK sipas Ligjit 10296. 

Në konkluzion, kontributi i DH/MFK për çështjet e kontabilitetit dhe raportimit financiar 

është një objektiv i pa arritur në rolin e saj udhëheqës metodologjik. Nuk ka informacion nëse 
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pasqyrat financiare të shtetit më 31.12.2017 pasqyrojnë saktë dhe drejtë gjendjen e financave 

dhe aktiveve publike. 

19.3.Në pjesën IV të Raportit vjetor të KBFP, “Detyra të tjera” pika 4 – DH/MFK shprehet se 

ëshë realizuar gjithashtu ky objektiv. Me kërkesën e grupit të auditimit na u vu në dispozicion 

një kopje e kësaj analize që në fakt është produkt bashkëpunimi në kuadër të projektit me 

Bankën Botërore, PULSAR, BMF, SAFE dhe SECO “Zhvillimi i Raportimit Financiar në 

Sektorin Publik Shqiptar”. Pavarësisht kontributit të përfaqësimit të DH/MFK, nuk gjejmë të 

shprehur dhe dokumentuar shkallën e përafrimit të Udhëzimit nr.8 i dt.9.3.2018"Për 

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

e qeverisjes së përgjithshme", si udhëzim tranzitor deri në miratimin e plotë të IPSAS i 

propozuar dhe miratuar 7 muaj më vonë kësaj analize. Ndërkohë, konstatojmë se DH/MFK 

ka kontribuar në shqyrtimin dhe dhënë mendime në lidhje me Ligjin "Për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare" nr.25/2018. Qëllimi i ndryshimeve ligjore ishte përmirësimi i 

standardeve për kontabilitetin dhe raportimin financiar, përafrimi i tyre me direktivën nr. 

2013/34/BE, të Parlamentit Evropian dhe Këshillit, të datës 26 qershor 2013 "Lidhur me 

pasqyrat financiare vjetore, pasqyrat financiare të konsoliduara dhe raportet që kanë të bëjnë 

me lloje të caktuara të ndërmarrjeve.." duke mbështetur kështu angazhimet strategjike të 

vendit për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Ky ndryshim është parashikuar si fazë e parë e 

përgatitjes së standardeve të kontabilitetit publik i parashikuar në Strategjinë e MFP 2014-

2020. Nga shqyrtimi i neneve të direktivës dhe neneve të Ligjit të ri të kontabilitetit rezulton 

një përafrim i plotë i 11 neneve dhe i pjesshëm për 27 neneve nga 164 gjithsej. Aktualisht ky 

ligj nuk sjell asnjë përmirësim në fushën e kontabilitetit dhe raportimit financiar publik dhe 

ndryshimet janë inciuar nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit kështu që fakti se DH/MFK ka 

dhënë mendime nuk mund të konsiderohet kontribut në funksion të arritjes së objektivit të 

Drejtorisë për zhvillimin e kontabilitetit dhe raportimit financiar në sektorin publik. 

Në lidhje me vazhdimësinë e punës së DH/MFK në fushën e kontabilitetit nën përgjegjësinë 

që i jep Ligji 10296 dt.08.07.2010 i ndryshuar, është raportuar se në aktivitetet e planifikuara 

për vitin 2018, kjo drejtori do të përfshihet në projektin e Bankës Botërore për hartimin dhe 

implementimin e fazave deri në implementimin e plotë të IPSAS në të gjithë sistemin publik. 

Gjithashtu në analizën vjetore të drejtorisë dhe Raportin vjetor të KBFP, drejtoria shprehet 

për angazhimin e saj në zhvillimin e kontabilitetin publik dhe privat. Ndërkohë në bazë të 

ligjit në fuqi të kontabilitetit dhe ligjit të miratuar në Mars 2018 dhe që pritet të hyjë në fuqi 

më 1.1.2018 ngarkohet Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit si një organizëm profesional publik 

i pavarur dhe gëzon personalitet juridik me detyrën që: a) të hartojë standardet kontabël 

kombëtare, në përputhje me kërkesat e këtij ligji dhe në koherencë me Standardet 

Ndërkombëtare të Raportimit Financiar.  

Nga pikëpamja e rregullshmërisë së dokumentimit të këtij procesi kemi konstatuar se në 

dosjen e vënë në dispozicion nga punonjësit e DH/MFK nuk rezulton të ketë një dokumentim 

të relacioneve apo memove të brendshme të analizave apo komenteve në kontribut të hartimit 

të draft-udhëzimeve pavarësisht komunikimeve me e-mail midis specialistëve gjatë procesit. 

Me kërkesë të përsëritur, dosja është plotësuar gjatë procesit të auditimit me një kopje të 

Udhëzimit nr. 23 (ende e pa publikuar deri në fund të muajit Prill), kopje të Urdhrit për 

krijimin e grupit të punës për përgatitjen e Udhëzimit nr.8, ndërsa shënimet e minutave të 

grupit të punës janë të pazbardhura dhe të pa dokumentuara zyrtarisht). 

19.1 Rekomandimi:DH/MFK duhet të jetë e qartë që detyrimi ligjor i punës së saj (scope) 

është kontabiliteti publik. Përfshirja e çështjeve të kontabilitetit privat si një nga objektivat e 

DH-së është i pabazuar dhe shkakton mbivendosje, konfuzion dhe inefiçenca. Afati: Në 

vijimësi 
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Nga verifikimi rezultoi se:Ky rekomandim rezulton i papranuar nga Drejtoria e 

Harmonizimit. I pa pranuar 

 

20. Gjetje nga auditimi: Në lidhje me Standardet e Kontabilitetit Publik në Strategjinë MFP 

2014-2020 thuhet se: Qëllimi i standardeve është të përmirësojnë cilësinë e raportimit të 

përgjithshëm financiar nga institucionet e sektorit publik, duke çuar në vlerësime më të 

informuara të vendimeve të Qeverive për alokimin e burimeve, duke rritur në këtë mënyrë 

transparencën dhe përgjegjshmërinë. Megjithëse plani kohor i strategjisë aktuale është deri 

në vitin 2020, do të merren masa përgatitore me qëllim miratimin gradual të këtyre 

standardeve ndërkombëtare. Deri në fund të periudhës së auditimit (qershor 2018) ende nuk 

është përmbushur masa e 1: krijimi i një strukture/funksioni të vecantë për kontabilitetin 

publik pranë Ministrisë së Financave për mbikqyrjen e kontabilitetit në qeveri në përgjithësi 

dhe kalimin bazuar në SEKP në veçanti. Raporti vjetor i KBFP për vitin 2017 citon se do të 

ngrihet një sektor me tre specialistë në strukturën e DH/KBFP gjatë vitit 2018. Ndërkohë 

Bordi i Mbikëqyrjes së KBFP tashmë i krijuar prej 2016, nëse do të kishte funksionuar jo 

vetëm me 3 mbledhje gjithësej, do të kishte filluar punën e tij me grumbullimin e gjithë 

udhëzimeve në vite për të unifikuar së paku referimin e neneve
12

 të Kushtetutës, ligjeve dhe 

VKM ku ato bazohen. 

Në lidhje me bashkëpunimin me KLSH për çështje të kontabilitetit, konstatojmë se Bordi i 

KBFP nuk ka zbatuar pikën të rregullores ku thuhet se ai duhet të ftojë përfaqësues të KLSH 

në rastet kur trajtohen çështje të kontabilitetit. 

Parashikimet dhe fazat e implementimit të IPSAS, në kuadër të projektit duhet të bëhen 

transparente dhe objektivat afat-shkurtër dhe afat-mesëm të drejtorisë në lidhje me 

kontabilitetin të ndërtohen në terma konkretë mbi to. Referuar pasaportës së indikatorëve të 

përpiluar nga SIGMA, DH/MFK duhet të parashikojë raportimin e ecurisë së implementimit 

të IPSAS. 

 

20.1 Rekomandimi:Parashikimet dhe fazat e implementimit të IPSAS, në kuadër të projektit 

duhet të bëhen transparente dhe objektivat afat-shkurtër dhe afat-mesëm të drejtorisë në lidhje 

me kontabilitetin të ndërtohen në terma konkretë mbi to. Referuar pasaportës së indikatorëve 

të përpiluar nga SIGMA, DH/MFK duhet të parashikojë raportimin e ecurisë së 

implementimit të IPSAS. Afati: Në vijimësi 
 

Nga verifikimi rezultoi se:Në lidhje me zhvillimet në fushën e kontabilitetit publik, po 

zhvillohen aktivitetet e planifikuara në bashkëpunim dhe me Bankën Botërore, në kuadër të 

përmbushjes së dy objektivave kryesore të Projektit “Zhvillimi i kontabilitetit të sektorit 

publik”: 

a) Implementimi i standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit në sektorin publik (IPSAS) në 

vendin tonë; si dhe 

b) Ngritja e kapaciteteve profesionale brenda Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si dhe 

për të gjithë financierët e sektorit publik. 

Gjithashtu, theksojmë se në fund të qershorit 2018 është miratuar struktura e re e Ministrisë 

së Financave dhe Ekonomisë, në të cilën është krijuar dhe sektori i kontabilitetit për sektorin 

privat dhe publik brenda Drejtorisë së Harmonizimit për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin. Në këtë kontekst, siç mund të jeni në dijeni, është ngritur me urdhër të 

zëvendësministrit të financave, Komiteti Drejtues i projektit të zbatimit të IPSAS, ku palë janë 
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Neni 78: “1 Kuvendi vendos me shumicën e votive, në prani të më shumë se gjysmës së të gjithë 

anëtarëve të tij, përvec rasteve kur Kushtetuta parashikon një shumicë të cilësuar.. 

Neni 83 
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një grup i gjerë aktorësh, si nga: universitetet, Kontrolli i Lartë i Shtetit, organizmat 

profesionalë, INSTAT, etj, të cilët u mblodhën për herë të parë në nëntor të vitit 2018. Në 

vijim, është ngritur dhe Grupi i Implementimit të Projektit (PIT), i përbërë nga strukturat 

përkatëse brenda Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. 

Gjatë muajve nëntor-dhjetor 2018, konsulenti ndërkombëtar i përzgjedhur ka përmbushur dy 

misione, në të cilat ka realizuar takime dhe ẁorkshop-e me të gjitha palët e interesit të 

përfshira në projekt, për të mbledhur sa më shumë informacione rreth sistemit të 

kontabilitetit të sektorit publik në vendin tonë. 

Mbi bazën e këtyre informacioneve, është planifikuar të hartohet dhe miratohet, brenda vitit 

2019, Plani Strategjik i Veprimit në fushën e kontabilitetit të sektorit publik në vendin tonë. 

Në proces zbatimi 

 

21. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se pas ndryshimit të ligjit nr. 10 296, datë 

08.07.2010 në atë nr. 110/2015, datë 15.10.2015, konkretisht neni 18 i tij, pika 1, janë 

përjashtuar nga përgjegjësia për përgatitjen së pyetësorëve të vetëvlerësimit dhe raportit të 

sistemeve të kontrollit të brendshëm, si dhe dorëzimin  e tyre tek nëpunësi i parë autorizues, 

njësitë publike të përfshira në pikën 2, të nenit 3: Shoqëritë tregtare, organizatat 

jofitimprurëse dhe autoritetet e përbashkëta, të cilat zotërohen, kontrollohen, financohen ose 

garantohen financiarisht nga një njësi e qeverisjes së përgjithshme. Referuar fushës së 

zbatimit të ligjit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, për përgatitjen e sistemeve të 

kontrollit të brendshëm, i cili  përfshin: njësitë e qeverisjes së përgjithshme; shoqëritë 

tregtare, organizatat jofitimprurëse dhe autoritetet e përbashkëta, të cilat zotërohen, 

kontrollohen, financohen ose garantohen financiarisht nga një njësi e qeverisjes së 

përgjithshme; njësi të tjera që shpenzojnë fonde publike, sipas një marrëveshjeje 

ndërkombëtare; raportimi pranë Nëpunësit të Parë Autorizues dhe DH/MFK, kufizohet vetëm 

tek njësitë e qeverisjes së përgjithshme, në ndryshim me ligjin e auditimit të brendshëm ku 

fusha e zbatimit dhe raportimi pranë DH/AB është e njëjtë. Si rezultat, raportimi i DH/MFK 

për funksionimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm në sektorin publik, kryhet nga 

analizimi i te dhënave për rreth 125 njësi publike ( njësitë e mëdha të qeverisjes së 

përgjithshme), nga një total prej mbi 1200 institucionesh që rezultojnë nga të dhënat e 

buxhetit. Referuar problematikave të konstatuara më sipër në këtë material, për garantimin e 

kryerjes së konsolidimit të të dhënave të institucioneve të varësisë në pyetësorët dhe raportet 

e njësisë qendrore, numri i njësive që monitorohen dhe raportohen nga DH/KBFP behet edhe 

më i vogël, dhe si rezultat më pak gjithëpërfshirës. Kështu, referuar rëndësisë së njëjtë të 

këtyre dy drejtorive, si pjesë të DH/KBFP,  dhe raportimin mbi situatën e Kontrollit të 

Brendshëm, sigurimi i një informacioni thelbësor, edhe pse jo të hollësishëm nga një numër 

më i gjerë i institucioneve përgjegjëse për krijimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm, në 

raportimin vjetor të KBFP garanton një pamje më të plotë, të saktë dhe gjithëpërfshirëse të 

këtij dokumenti. 

 

21.1 Rekomandimi:Drejtoria e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, si 

institucion përgjegjës për raportimin dhe monitorimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm 

në sektorin publik, të mare masat për përgatitjen dhe shpërndarjen e pyetësorëve të veçantë 

dhe të personalizuar sipas grupeve,  për institucionet e varësisë, shoqëritë tregtare, OJF, 

autoritetet e përbashkëta apo institucione të tjera të financuara nga buxheti i shtetit apo që 

kanë në përdorim asete shtetërore, në mënyrë që këto institucione, si njësi të sektorit publik 

përgjegjëse për zbatimin e ligjit të MFK,  të bëhen pjesë e raportit të KBFP dhe të 

monitorohen nga DH/MFK për funksionimin sa më të mirë dhe efikas të sistemeve të tyre në 

zbatim të manualit dhe ligjit të MFK. Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 
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Nga verifikimi rezultoi se: Lidhur me këtë rekomandim, Drejtoria e Harmonizimit të 

Menaxhimit Financiar, Kontrollit dhe Kontabilitetit ka rishikuar pyetësorin e vetëvlerësimit 

të komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit, i cili është konceptuar të përdoret 

nga njësitë publike për vetëvlerësimin e sistemit të kontrollit të brendshëm. Pyetësori 

përbëhet nga pesë seksione që i përgjigjen respektivisht komponentëve të menaxhimit 

financiar dhe kontrollit, sipas standardeve ndërkombëtare COSO dhe INTOSAI, ku 

komponentët përfshijnë gjithsecili, disa parime specifike. Për secilin parim janë ndërtuar një 

grup pyetjesh, bashkëlidhur të cilave do të jepet një përgjigje e arsyetuar dhe e justifikuar 

nëpërmjet paraqitjes së evidencave mbështetëse.  

Në këtë kontekst, është përgatitur një pyetësor vetëvlerësimi specifik për funksionimin e 

sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit për njësitë e varësisë, të cilat karakterizohen 

nga një buxhet i madh. Në të njëjtën mënyrë, ky pyetësor është ndërtuar mbi bazën e 17 

parimeve të grupuara përkatësisht sipas komponentëve të menaxhimit financiar dhe 

kontrollit.  

Ky pyetësor i’u është shpërndarë njësive publike dhe do të shërbejë për vlerësimin e 

performancës së sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit. I zbatuar 

 

22. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se regjistrat e administruara nga 

DH/MFK për Nëpunësit Autorizues dhe Zbatues të njësive publike, përmbajnë një sërë 

pasaktësish, e evidentuar kjo në strukturën dhe përmbajtjen e të dhënave, në kundërshtim me 

nenin 26, pika 1. dh e ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, 

datë 15.10.2015 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, ku përcaktohet detyrimi i kësaj 

drejtorie për administrimin dhe monitorimin e tyre. Nga inspektimi i këtyre regjistrave, u 

konstatua se regjistrat janë të organizuar në Excel, por me pamundësi përpunimi të dhënash, 

për shkak të formatit dhe organizimit të tyre; u konstatua duplikim të dhënash për të njëjtat 

institucione; mungesë e plotë e informacionit mbi arsimimin, pozicionin e punës; mungesë e 

datave dhe shkresave konfirmuese për N.Z; mungesë e informacionit të plotë në rastet e 

nëpunësve të deleguar për një periudhë të përkohshme (mungesë në aplikimin e kontrolleve 

për sinjalizimin në mbarimin e afatit të delegimit); mangësi në përditësimin e të dhënave si 

dhe pamundësi për monitorimin e kriterit ligjor mbi arsimimin e NZ, në kundërshtim me 

nenin 12 të Ligjit të ndryshuar të MFK 

 

22.1 Rekomandimi: Drejtoria e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit të 

marrë masat për përgatitjen e regjistrave të saktë dhe të plotë duke përditësuar të dhënat, në 

mënyrë që të kryhet përpunimi dhe monitorimi i këtyre dokumentacioneve në përputhje me 

nenin 12 dhe 26 të Ligjit nr. 110/2015, datë 15.10.2015 “Për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin”, i ndryshuar. Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 

 
 

Nga verifikimi rezultoi se: Në kuadër të këtij rekomandimi, Drejtoria e Harmonizimit të 

Menaxhimit Financiar, Kontrollit dhe Kontabilitetit ka ndërmarrë iniciativën ligjore për 

mbajtjen e regjistrit të NA dhe NZ si një detyrim, me qëllim monitorimin sa më të ngushtë të 

kërkesave ligjore për caktimin e NZ, duke e konsideruar këtë rol si një element kyç në 

zbatimin e instrumentave të MFK-së, nga njësitë e qeverisjes së përgjithshme. Në këtë 

kontekst, Drejtoria e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar, Kontrollit dhe Kontabilitetit ka 

përmirësuar formatin e këtyre regjistrave me qëllim paraqitjen e të gjitha kritereve ligjore 

për caktimin e nëpunësve zbatues, si dhe duke ju përmbajtur listës së rishikuar të 

institucioneve për vitin 2019. Aktualisht është duke vijuar puna për përditësimin e të 

dhënave, por nga verifikimi rezultoi se ky regjistër ende përmban disa parregullsi, të cilat 

janë reflektuar në raportin e auditmit.  Në proces zbatimi 
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23. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se DH/MFK nuk disponon një regjistër 

apo dokument përmbledhës mbi trajnimet që janë kryer dhe pjesëmarrësit përkatës ndër vite, 

në mënyrë që të evidentohen saktësisht nevojat për trajnim dhe të shmangen praktikat 

formale për to, referuar detyrimit ligjor të drejtorisë, cituar në nenin 26, pika 1 c. “ DH/MFK 

është përgjegjëse për përcaktimin e nevojave dhe udhëheqjen e trajnimeve e të trajnimeve në 

vijueshmëri në fushën e menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe të përgjegjshmërisë 

menaxheriale në njësitë publike”. Gjithashtu, rezulton se  për trajnimet e kryera në 

bashkëpunim me ASPA-n , roli i punonjësve të DH/MFK kufizohet vetëm në përgatitjen e 

materialeve dhe prezantimin e tyre, si të kontraktuar nga ASPA,  duke mos u përfshirë në 

aspektin organizativ të tyre, identifikimin e pjesëmarrësve, administrimin e dokumentacionit, 

etj.  Trajnimet janë kryer duke mos mare parasysh historikun e trajnimeve të mëparshme në 

njësitë e trajnuara, nevojat për trajnim; gjithashtu pjesëmarrësit në trajnime jo në të gjitha 

rastet janë identifikuar nga DH/MFK, duke kryer trajnime rutinë dhe me tematika të njëjta vit 

pas vite. 

 

23.1 Rekomandimi: Drejtoria e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit të 

marrë masat për krijimin e një dokumenti përmbledhës në formë regjistri për administrimin e 

të dhënave mbi pjesëmarrësit dhe tematikat e  trajnimeve ndër vite, në mënyrë që të 

identifikohen saktë nevojat për trajnim sipas institucioneve, duke lënë mënjanë praktikat 

formale në kryerjen e trajnimeve. Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 
 

Nga verifikimi rezultoi se: Për sa i përket këtij rekomandimi, Drejtoria e Harmonizimit të 

Menaxhimit Financiar, Kontrollit dhe Kontabilitetit ka ndërtuar një regjistër për 

administrimin e të dhënave mbi trajnimet e organizuara dhe realizuara prej saj ndër vite 

duke përfshirë tematikat, numrin e pjesëmarrësve dhe institucionet përfituese. Aktualisht 

është duke vijuar puna për finalizimin e këtij regjistri .Gjithashtu, është ndërtuar dhe 

finalizuar edhe regjistri për administrimin e të dhënave lidhur me monitorimet e kryera ndër 

vite nga drejtoria. I zbatuar 

 

24. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se Drejtoria e Harmonizimit nuk rezulton 

të kryejë dhe dokumentojë në mënyrë të plotë dhe koncize konsolidimin e  pyetësorëve të 

vetëvlerësimit të dërguara nga njësitë e qeverisjes së përgjithshme sipas shkresave përkatëse, 

në kundërshtim me nenin 26, pika 3 i cili citon se : “Struktura Përgjegjëse e Harmonizimit 

për MFK ndihmon nëpunësin e parë autorizues dhe Ministrin e Financave për monitorimin e 

sistemeve të MFK dhe për përgatitjen e raportit  vjetor  për  gjendjen  e  KBFP,  ku 

përmblidhet informacioni i marrë, në përputhje me dispozitat e nenit 18 të këtij ligji.”, 

reflektuar kjo, në mangësitë dhe diferencat e evidentuara në sistemin PIFC me paraqitjen e 

rezultateve në mënyrë progresive në raportin vjetor të KBFP. 

 

24.1 Rekomandimi: Drejtoria e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit të 

marrë masat për përditësimin e sistemit PIFC me pyetësorin e ri në përputhje me manualin e 

MFK, në mënyrë  që të dokumentohet saktë konsolidimi i të dhënave të gjeneruara nga 

njësitë, si dhe të monitorohet në mënyrë koncize dhe të plotë progresi i komponentëve 

përkatës sipas vetëvlerësimit në raportin e KBFP. Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 
 

Nga verifikimi rezultoi se:Ky rekomandim rezulton i papranuar nga Drejtoria e 

Harmonizimit. I pa pranuar 
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25. Gjetje nga auditimi: Në përputhje programit të auditimit nr.301/1 dt.19.03.2018 "Mbi 

përputhshmërinë e aktivitetit të Drejtorisë së Harmonizimit të Kontrollit të Brenshëm 

Financiar Publik, u shqyrtuan dhe u verifikuan veprimet dhe aktiviteti i Drejtorisë së 

Përgjithshme të Harmonizimit dhe strukturave të saj në lidhje me rekomandimet e përcjella 

me Vendimin nr.144 datë 30.09.2017, të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit: “Për 

Auditimin e kryer në Drejtorinë e Harmonizimit të kontrollit të brendshëm financiar publik, 

pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, mbi “Dhënien e opinionit në raportin e 

buxhetit të shtetit për AB dhe MFK”. U mor në shqyrtim dhe Plani i masave dërguar nga 

Drejtoria e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik nga i cili rezultoi se: 

nga 15 rekomandime, DH ka pranuar plotësisht 1 (një) rekomandim, ka pranuar pjesërisht 3 

(tre) rekomandime dhe 11 (njëmbëdhjetë) rekomandime nuk janë pranuar. Në raportimin 6 

mujor "Mbi planin e masave për zbatimin e rekomandimeve të KLSH" dërguar me shkresë 

dt.01.05.2018 konstatojmë se DH dhe drejtuesit e saj kanë paraqitur më shumë argumenta në 

mbështetje të mospranimit të rekomandimeve të KLSH duke rezultuar me vetëm 1 (një) 

rekomandim të pranuar dhe zbatuar pjesërisht. Duke u nisur nga fakti se jemi në një rast 

unikal, referuar të gjitha auditimeve të realizuara nga KLSH, ku subjekti i audituar ka pranuar 

vetëm 1 rekomandim, megjithëse nuk ka kundërshtuar asnjë nga gjetjet dhe konstatimet e 

grupit të auditimit, ballafaqimi i qëndrimeve është bërë më i zgjeruar. Qëndrimi i grupit të 

auditimit reflekton dhe situatën e konstatuar gjatë këtij auditimit dhe mundohet të theksojë jo 

vetëm neglizhencën por ajo që është më evidente është papërgjegjshmëria e strukturave të 

Drejtorisë së Harmonizimit të cilat megjithëse ashtu si grupi i auditimit, konstatojnë 

paligjshmëri në ngritjen dhe funksionim e njësive të AB, apo formalitet në raportimin e 

situatës së MFK, sistem që akoma nuk ka arritur të kuptohet dhe mbetet larg për 

implementim, nuk kanë vepruar për të përmirësuar situatën ose të paktën për të raportuar 

drejt nivelet e AB dhe MFK.  

 
Nr. 

Rekomandimi Statusi 
Opinioni i  audituesve shtetërorë të 

KLSH 

1. Drejtoria e Harmonizimit të luajë një rol 

udhëheqës në drejtim të monitorimit më të 

kujdesshëm të treguesve të realizimit të planit 

nga Njësitë e AB, duke forcuar kërkesat për të 

raportuar edhe arsyet e ndryshimeve apo 

devijimeve nga planifikimi fillestar. Të ketë 

një uniformitet në trajtimin e auditimeve me 

temë zbatimi i rekomandimeve, duke 

eliminuar problematikën e konstatuar. 

Pranuar 

pjesërisht 

Kjo pikë është trajtuar edhe në auditimin e 

aktivitetit për vitin 2017  ku janë paraqitur 

gjetje dhe konstatime mbi mangësitë, 

pasaktësitë në raportim të planeve dhe 

ndryshimeve të tyre, në formatet e 

kërkesave dhe arsyet e paraqitura për 

ndryshime.  

Për sa i përket pjesës së rekomandimit mbi 

auditimet tematike “për zbatimin e 

rekomandimeve” konstatojmë se nuk janë 

bërë ndryshime në formatin e evidencave 

për të dalluar këto angazhime ndërkohë që 

institucionet raportojnë auditime të kryera të 

llojit “mbi zbatimin e rekomandimeve”. 

Gjithashtu, argumentimi i menaxhimit të 

DH/AB në lidhje me këtë çështje është i 

paqartë se c‟pjesë e “kuadrit rregullator” 

përcakton se: “ ..asnjë njësi auditimit nuk 

mund të planifikojë dhe realizojë auditime 

të veçanta për ndjekjen e rekomandimeve”. 

Ndërkohë Ligji 114/2015, neni 6, neni 14 

parashikon "..dhe lloje të tjera të 

auditimeve", duke mos e kufizuar 

mundësinë e kryerjes së auditimeve 

tematike, ose me kërkesë të titullarit, për 

zbatimin e rekomandimeve. Sipas Manualit 
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të AB pika 2.6.1 parashikon detyrimin e 

titullarit për raportimin e statusit të zbatimit 

të rekomandimeve të AB. Gjithashtu, duke 

qënë një indikator i rëndësishëm i 

efektivitetit të NJAB (pasaporta e 

indikatorëve sipas SIGMA) paraqitja e tyre 

mbetet e rëndësishme për të dalluar këtë 

angazhim nga angazhimet tematike me 

kërkesë të titullarit; Në gjykimin tonë, 

DH/AB mbetet në mosveprim duke sjellë 

coroditje të njësive AB, të cilat vazhdojnë 

të realizojnë dhe raportojnë misione të 

zbatimit të rekomandimeve. Nga ana 

tjetër nëse vërtetë sipas manualit nuk 

duhet të ketë auditim për zbatim 

rekomandimesh,atëherë numri i 

raportuar i zbatimit të rekomandimeve 

duhet të zbritej nga numri total i 

auditimeve të realizuara dhe treguesit do 

të jepnin një pamje tjetër për realizmin e 

planit vjetor në rang kombëtar. 

Në këtë rast DH/AB duhet të kishte 

tërhequr vëmendjen për titullarët 

(minimalisht) e të gjitha strukturave të 

cilët jo vetëm kanë realizuar më shumë se 

1 auditim për zbatim rekomandimesh 

por edhe i kanë deklaruar në aktivitetin 

vjetor. 

Qasja më pozitive, në auditimin e fundit, 

për domosdoshmërinë e ndërhyrjes dhe 

rregullimit të kësaj problematike, tregon 

se jo vetëm gjetja por edhe rekomandimi 

i vjetshëm i KLSH, ishte në rilevancën e 

problemit. 

2. Koordinimin e punës së auditimit të 

brendshëm me strukturën përgjegjëse për 

inspektimin financiar me qëllim forcimin e 

punës së organeve të inspektimit dhe trajtimit 

me profesionalizëm të rasteve të denoncuara.  

Transparenca dhe njoftimi i publikut për rastet 

e trajtuara është me rëndësi për të rritur jo 

vetëm rolin, por edhe besueshmërinë ndaj 

kësaj strukture. 

Pranuar 

pjesërisht 

Nga verifikimi i dokumentacionit të 

trajnimeve të vijueshme si: listeprezenca 

dhe temat e trajtuara në 4 Modulet e 

trajnimeve të vijueshme nuk u konstatua 

pjesmarrje e specialistëve të Drejtorisë së 

Inspektimit Financiar. Gjithashtu nga 

komunikimi me Drejtoren e Përgjithshme të 

DH/KBFP në lidhje me këtë pikë nuk 

konfirmojmë se janë kryer mbledhje apo 

takime të posaçme midis dy departamenteve 

në lidhje me rolin, përgjegjësitë e secilës 

palë. Në gjykimin tonë ky rekomandim 

konsiderohet i pazbatuar. Fakti që edhe 

për rekomandimet të cilat janë pranuar 

struktura DH/AB, nuk ka vepruar tregon 

indiferencën jo për rekomandimin e 

KLSH, por për të kuptuar rëndësinë e 

problematikave të ngritura nga KLSH, 

në drejtim të forcimit të rolit të AB si një 

nga shtyllat kryesore të lidhura me 

përmirësimin e Menaxhimit të Financave 

Publike. 

3. Është e nevojshme të bëhen plotësime në 

ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, I 

Pranuar 

pjesërisht 

Në dokumentin "Mbi planin e masave për 

zbatimin e rekomandimeve të auditimit 

2016" të DH/KBFP dt. 01.05.2018 nuk 
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ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, datë 

15.10.2015 “Për disa shtesa dhe ndryshime në 

ligjin nr. 10296, datë  8.7.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, lidhur 

me një formulim më të plotë të fushës së 

zbatimit të ligjit. MFE të marrë masa me 

qëllim zbatimin e plotë të ligjit nr. 10296, datë 

8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, i ndryshuar, duke përfshirë sipas 

karakteristikave specifike të tyre shoqëritë 

tregtare, organizatat jofitimprurëse dhe 

autoritetet e përbashkëta që zotërohen, 

kontrollohen, financohen ose garantohen 

financiarisht nga një njësi e qeverisjes së 

përgjithshme; dhe duhet të shprehet në kuadër 

ligjor për zbatimin nga institucionet e 

pavarura të cilat krijojnë apo shpenzojnë 

fonde publike. Nisur nga fakti se ndryshimet e 

këtij ligji sapo kanë ndodhur, mund të rritet 

roli aktiv i DH/MFK pranë MFE, për një 

kuptueshmëri sa më të lartë të shtrirjes dhe 

funksionimit të MFK edhe përmes përgatitjes 

së një udhëzimi unifikues. 

paraqitet ndonjë plan konkret veprimi në 

lidhje me qartësimin e fushës së zbatimit 

dhe rolin e DH/MFK dhe se si kjo drejtori i 

ka asistuar në mënyrë të vazhdueshme 

institucionet e pavarura me qëllim 

implementimin e kërkesave ligjore. Kështu 

shoqëritë tregtare me kapital shtetëror 

vazhdojnë të mos raportojnë pranë kësaj 

drejtorie formularët e vetëvlerësimit të 

MFK. Mbetet i paqartë racionaliteti në 

legjislacion, midis detyrimit për të raportuar 

aktivitetin e NJAB dhe jo gjendjen e MFK-

së nga këto njësi të pavarura kur që të dyja 

janë dy shtylla të sistemit KBFP. 

Kjo çështje, e fushës së zbatimit të Ligjit 

10296 dhe roli i DH/KBFP janë trajtuar 

përsëri në raportin e auditimit të vitit 2017.  

Nga ana tjetër justifikimi se ndryshimet 

ligjore sapo janë bërë dhe nuk mund të 

kërkohen amendime është jo vetëm 

“naiv” por reflekton se këto struktura 

nuk arrijnë vetë të kuptojnë MFK e 

MFK. 

4. Drejtoria për Harmonizimin e Menaxhimit 

Financiar dhe Kontrollit të verifikojë 

regjistrin e nëpunësve zbatues lidhur me 

statusin e institucioneve, konfirmimet e 

nëpunësve zbatues, kriterin e arsimit të lartë 

dhe kriterin e vartësisë direkte nga titullari me 

qëllimin eliminimin e kundërshtive me ligjin, 

si edhe përditësimin e informacioneve të 

përmbajtura në regjistrin e nëpunësve zbatues 

Pranuar DH/MFK, në përfundim të periudhës 

kalimtare dy-vjeçare mbi implementimin e 

kërkesave ligjore për nëpunësin zbatues, ju 

ka dërguar shkresën nr. 17416, datë 

1.12.2017 të gjitha institucioneve të 

qeverisjes së përgjithshme me qëllim 

marrjen e masave për plotësimin e 

pozicionit të nëpunësit zbatues me punonjës 

që përmbushin kriteret. Gjithashtu, është 

njoftuar edhe Departamenti i Administratës 

Publike për zbatimin e kritereve të 

nëpunësit zbatues, të përcaktuara në nenin 

12 si dhe marrjen e masave për rishikimin e 

të gjithë atyre nëpunësve civilë në pozicione 

pune të nëpunësit zbatues të cilët nuk 

përmbushin kriteret. Përsa i përket cilësisë 

dhe rregullsisë së mbajtjes dhe përditësimit 

të rregjistrit të nëpunësit zbatues, bazuar në 

rregjistrin të vënë në dispozicion me datë 

11/4/2018, janë konstatuar disa pasaktësi që 

nuk lënë mundësi për raportime të plota e të 

sakta në numër, dhe për më tepër në 

vlerësim dhe kontroll plotësim kriteresh 

arsimimi. Në gjykimin tonë ky 

rekomandim konsiderohet pjesërisht i 

zbatuar. 

5. Të rishikohen treguesit e përcaktuar në 

Urdhërin e  Ministrit të Financave nr. 89, datë 

28.12.2015, vlerësimi i performancës për vitin 

2016, për të qënë më përfaqësues dhe dhënë 

një pamje të drejtë të funksionimit të sistemit 

të auditimit të brendshëm dhe sistemeve të 

kontrollit të brendshëm në sektorin publik. 

I 

papranuar 

Aktualisht, raporti vjetor i KBFP për vitin 

2017 nuk ka në përmbajtjen e tij një 

vlerësim nëse indikatorët e performancës 

janë testuar apo vlerësuar nga DH/MFK dhe 

AB për efektivitetin e tyre. Gjerësisht, 

problematika e disa indikatorëve në lidhje 

me mënyrën e përpunimit të tyre, mënyrën e 

llogaritjes është evidentuar edhe gjatë 

auditimit të aktivitetit për vitin 2017. Në 

gjykimin tonë rekomandimi nuk është 
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kuptuar në thelbin e tij pasi, rasti i Bashkisë 

Sarandë është vetëm një shëmbull i 

problematikës në lidhje me mënyrën e 

llogaritjes së indikatorit
13

 të performancës 

së AB-së gjë që con në një vlerësim jo të 

drejtë (mbivlerësim) të tij. Në gjykimin 

tonë, DH mbetet në mosveprim duke 

marrë në konsideratë vazhdimësinë e 

problematikës gjatë vitit 2017 dhe impaktin 

e tij në saktësinë e raportimit të Ministrit të 

Financave dhe Ekonomisë në Kuvend.  

6. Ministria e Financave dhe Ekonomisë të 

rishikojë organizimin dhe funksionimin e 

Bordit të KBFP, me qëllim kthimin e tij në një 

strukturë që i shërben përmirësimit të 

menaxhimit të sistemit të MFK në shkallë 

vendi, duke synuar një pjesëmarrje më të 

reduktuar por më efektive dhe vecanërisht 

këshilluese në fushën e kontrollit. Të ndryshoj 

raporti ekspert i jashtëm/ punonjës Ministrie, 

raport që ndikon jo vetëm në funksionimin e 

kësaj strukture por edhe në eliminimin e 

konfliktit që ekziston nga kryerja e funksionit 

të anëtarit nga drejtuesit e lartë të kësaj 

Ministrie. 

I 

papranuar 

Në argumentin e tij për mospranim të 

rekomandimit të KLSH-së, menaxhimi 

vijon me përshkrimin e aktivitetit të Bordit 

KBFP përgjatë vitit 2017. Aktiviteti i këtij 

Bordi konsiston në vetëm dy mbledhje, 

njëra nga të cilat ka qënë objekt i auditimit 

të mëparshëm. Kryerja e aktivitetit si 

detyrim i Ligjit nuk është një argument 

relevant për mospranimin e rekomandimit 

në lidhje me efektivitetin e këtij aktiviteti 

dhe konfliktin e mundshëm të interesit apo 

funksionit të anëtarëve të këtij Bordi për të 

siguruar pavarësinë dhe objektivitetin e 

vendimeve të tij. Disa anëtarë të Bordit të 

KBFP me funksione specialist apo drejtues 

në DH kryejnë funksione në zbatim të ligjit 

10296 dhe 114/2015 ndërkohë marrin pjesë 

dhe vlerësojnë këto aktivitete apo raporte 

për të cilat ata vetë janë përgjegjës për 

hartimin e tyre. Pavarësisht aktivitetit, 

struktura e këtij Bordi nuk ka ndryshime 

gjatë vitit 2017 dhe deri në momentin e 

përfundimit të këtij auditimi dhe në 

gjykimin tonë DH/KBFP mbetet në 

mosveprim të qartësimit dhe shmangies 

së konfliktit të interesave që ekziston nga 

kryerja e funksionit të anëtarit nga roli i 

tij si mbikqyrës. 

7. DH/MFK, në cilësinë e strukturës përgjegjëse 

për monitorimet në vend të institucioneve 

publike bazuar në pyetsorët e vetëvlerësimit, 

të dokumentojë procedurat e ndjekura dhe 

problematikat e hasura për cdo njësi të 

monitoruar. Monitorimet të realizohen në 

institucione të cilat vlerësohen me një nivel 

risku të lartë apo të moderuar, duke larguar 

nga praktikat formale të realizimit të këtyre 

procedurave. 

I 

papranuar 

Në lidhje me procedurën e ndjekur për 

monitorimet e pyetsorëve të 

vetëvlerësimeve për vitin 2017,  është 

konstatuar se dosja e monitorimeve të 

kryera ka mungesa të theksuara në lidhje me 

dokumentat që do të reflektonin dhe 

evidentonin punën e kryer duke filluar që 

me procesin e planifikimit të këtyre 

monitorimeve mbi bazë vlerësimin e riskut 

deri në rezultatet e monitorimeve. Në 

gjykimin tonë edhe në këtë pikë, 

pavarësisht se ka një rritje në numër të 

monitorimeve krahasuar me vitin 2016, 

procesi mbetet i mangët dhe nuk lë vend 

për vlerësim të përputhshmërisë së 

aktivitetit të kësaj Drejtorie.  

8. Me qëllim që të sigurohet mirefunksionimi i I Problematika e ngritur është konstatuar dhe 

                                                           
13Aneksi23 :Pozicione aktuale të auditimit të brendshëm të pa plotësuara= Pozicione vakante të 

audituesve të brendshëm/ numrin total të audituesve të miratuar në strukturën e njësisë publike (%) 
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Komiteteve të Auditimit si organe këshilluese 

pranë titullarit, si një hallkë shtesë për rritjen 

e pavarësisë funksionale të strukturave të 

auditimit të brendshëm, të rishikohet VKM 

nr.160, dt.02.03.2016 " Për mënyrën e 

funksionimit, kompetencat dhe përbërjen e 

komitetit të auditimit të brendshëm në njësitë 

publike" mbi të cilin ngrihen , funksionojnë 

dhe raportojnë Komitetet e Auditimit, duke 

adresuar me kujdes problematikat e 

konstatuara. Vëmendje të shtuar duhet të ketë 

deklarimi i konfliktit të interesit që cënon 

objektivitetin e këtyre strukturave. 

papranuar gjatë auditimit të vitit 2017. Në kuadër të 

Ligjit 114/2015 dhe VKM nr.160 

dt.02.03.2013, konstatojmë se gjendja e 

Komiteteve të Auditimit, mënyra e 

raportimit të tyre apo monitorimi i aktivitetit 

mbetet e pambuluar apo trajtuar edhe gjatë 

periudhës 6 mujore pas auditimit të vitit 

2016 dhe rekomandimit respektiv të KLSH. 

Kështu, konstatojmë se: 

-Numri i Komiteteve të ngritura mbetet po 

8-të; Nuk ka ndonjë një udhëzim për 

detyrimin që KAB duhet të raportojnë tek 

DH/AB, 

-Nuk ka një analizë nga DH/AB, në vijim të 

rekomandimit të KLSH-së për përmirësime 

ligjore apo nënligjore për të rritur eficiensen 

e këtyre KAB-ve, nxitjen e ngritjes së tyre 

specifikisht në institucione qëndrore me 

shumë njësi varësie. Vetë Ministria e 

Financave dhe Ekonomisë e ka jo 

funksional KAB e krijuar në 12.04.2016 dhe 

nuk raporton asnjë aktivitet të KAB-së në 

raportin e analizës vjetore për vitin 2017.  

- Struktura e DH/AB të mos ketë në fokus 

vlerësimin e konfliktit të interesit të 

personave që përshihen në këto struktura, 

dhe më e pakta që mund të bëjnë është të 

angazhojnë strukturat përgjegjëse për 

vlerësimin e konfliktit të interesit. Në 

gjykimin tonë, DH/AB mbetet në 

mosveprim në lidhje me këtë 

rekomandim, pasi megjithëse nga 

auditimi është vënë në dijeni (bërë 

prezent) të problematikave që kanë 

krijuar ngërç në funksionimin e 

Komiteteve të cilat do të siguronin jo 

vetëm pavarësinë e strukturave AB por 

do të realizonin edhe një vlerësim të 

pavaruar të punës audituese, nuk ka 

marrë masa për të zhbllokuar situatën. 

9. Të përcaktohet një procedurë e brëndshme që 

të sigurojë formalizimin e procesit të 

konsolidimit dhe miratimit të Planit Strategjik 

dhe Vjetor të sistemit të auditimit të 

brendshëm në sektorin publik. Të kërkohet që 

procesi i hartimit të këtyre planeve, edhe në 

njësitë, të ketë për bazë një vlerësim risku të 

kujdesshëm dhe jo formal. 

I 

papranuar 

Gjatë auditimit për aktivitetin e vitit 2017, 

konstatojmë se procesi i konsolidimit të 

planeve strategjike dhe vjetore të sistemit të 

AB nuk ka ndryshuar. Planet hidhen 

manualisht dhe mbahen në formë 

elektronike në Excel. Nga raporti vjetor dhe 

analiza vjetore e drejtorisë konstatohet se 

vlerësimi i riskut mbetet një aktivitet 

problematik, i cekët dhe formal. Gjykojmë 

se mbetet i nevojshme një rishikim i 

procesit të konsolidimit të planeve dhe i 

ndarjes së detyrave për të lënë kohë 

analizave dhe këshillimit e më pas 

monitorimit gjatë vitit për zbatimin e 

këtyre planeve.  

10. Te rishikohen treguesit mbi të cilët 

monitorohet dhe raportohet aktiviteti i AB, 

duke vënë theksin dhe mbi tregues të cilët 

reflektojnë vlerën e shtuar të strukturave të 

I 

papranuar 

Gjatë punës audituese të aktivitetit të vitit 

2016, evidenca dhe raporti i vënë në 

dispozicion u analizuan dhe testuan duke 

arritur në të njëjtin konkluzion me atë të 
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auditimit të brendshëm. Të plotësohen 

treguesit lidhur me nivelet e rikuperimit të 

efekteve financiare në buxhet si dhe të 

harmonizohet dhe standardizohet praktika e 

ndjekjes së rekomandimeve të auditimit të 

brendshëm në shkallë sistemi kjo do të rrisë 

ndergjegjësimin dhe kulturën menaxheriale të 

drejtuesve në njesitë e sektorit publik. 

grupit të auditimit të vitit të kaluar, se 

treguesit dhe indikatorët nuk janë 

përfaqësues i cilësisë së punës së auditit të 

brendshëm dhe vlerë e shtuar për 

menaxhimin dhe njësinë ku ata operojnë. 

Gjetjet, mangësitë në llogaritje, shpjegimet 

e anekseve të AB dhe vlerësimi i tyre me 

shkallë të lartë subjektivizmi, i janë 

paraqitur drejtimit të DH.AB në Akt-

konstatimin nr. 4. 

11. Përcaktimin e qartë të përgjegjësive 

mbikqyrëse dhe vendimmarrëse të Komisioni 

i Kualifikimit të AB në procesin e zhvillimit 

profesional të audituesve të brendshëm si 

lidhur me Trajnimin e Vijueshëm të 

detyrueshëm dhe Certifikimin e Audituesve të 

Brendshëm në Sektorin publik, përgjegjësi që 

duhet të jenë të ndara nga detyrat ekzekutive 

dhe administrative të Drejtorisë së 

Harmonizimit të AB në MFE. 

I 

papranuar 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit në dosjen 

e aktivitetit të KKAB, nuk u konstatua 

ndryshime në procedura apo rregullore. 

KKAB, përveç përcaktimeve në Ligjin 

114/2015, ka funksionuar dhe ushtruar 

kompetencat mbështetur në kuadrin 

rregullator neë fuqi ku  parashikohet që 

KKAB të kryejë funksion mbikëqyrës të 

procesit të trajnimit dhe çertifikimit të 

audituesve dhe bashkëpunon me strukturën 

përgjegjëse për auditimin e brendshëm në 

MFE. Specialistët e DH/AB janë të gjithë të 

përfshirë në procesin e certifikimit dhe 

trajnimit të vijueshëm e më pas të hartimit 

të relacioneve të vlerësimit të procesit, 

cilësisë së trajnerëve dhe më pas bëjnë 

vlerësimin me pikë të njësive AB që ata 

vetë kanë trajnuar e certifikuar.  

12. DH/AB të rishikojë dhe të përditësojë 

Rregjistrin e Audituesve të Brendshëm të 

Certifikuar dhe të trajnuar me qëllim që ky 

dokument të përmbajë informacion të 

dobishëm dhe të nevojshëm që të pasqyroje 

situatën e zhvillimit profesional të audituesve 

të brendshëm në kohë, por njëkohësisht të 

shërbeje si dokument dhe bazë të dhënash për 

të siguruar analiza të zhvillimit për të 

ardhmen. 

I 

papranuar 

Konstatojmë së forma dhe përmbajtja e 

Regjistrit të Audituesve të Brendshëm 

përmban informacion të limituar. Regjistri 

duhet të integrohet me Regjistrin e 

Audituesve të Brendshëm të Certifikuar për 

periudhën dhe të përmbajë informacion 

progresiv dhe elementë të sigurtë 

identifikues të AB të certifikuar. Ky  

regjistër duhet të integrohet me regjistrin e 

trajnimit të vijueshëm për të ndjekur rastet 

që nuk janë në përmbushje të detyrimit të 

TVP. Regjistri është dokument zyrtar, dhe si 

i tillë duhet të protokollohet në fund të çdo 

viti në zyrën e protokollit të MFE, krahas 

publikimit në faqen zyrtare të internetit në 

rubrikën përkatëse. Përsa më sipër gjykojmë 

se Regjistri duhet rishikuar dhe të ndërtohet 

në përputhje me kërkesat e përcaktuara në 

Ligjit për AB dhe akteve të tjera rregulluese 

nënligjore. Ky regjistër në përfundim të çdo 

sezoni çertifikimi duhet plotësuar dhe 

depozituar në zyrën e arkivës të 

Institucionit. 

13. Ministria e Financave dhe Ekonomise të 

marrë masa, duke iu drejtuar Inspektoratit të 

Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive 

dhe Konfliktit të Interesave me qëllim 

verifikimin e konfliktit të mundshëm të 

interesit për anëtarët e Komiteteve të 

Auditimit, Bordit te Menaxhimit të Kontrollit 

të Brendshëm Financiar Publik dhe Bordit të 

I pranuar 

pjesërisht 

Shpjegojmë se është e pa konceptueshme që 

strukturat që merren me garantimin e 

sistemeve të kontrollit të brendshëm në 

sektorin publik, pjesë e të cilave është edhe 

zbatimi i rregullave të etikës dhe 

parandalimi i konfliktit të interesit nuk kanë 

arritur të lexojnë cfarë kemi cilësuar në 

raportin e auditimit për vitin 2016.  
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Mbikëqyrjes Publik. Në rast se nga Ministria 

e Financave dhe Ekonomisë nuk do të 

konstatohet veprim lidhur me këtë 

rekomandim brenda afatit 20 ditor, kur duhet 

të prezantojë planin e veprimit për sa  është 

rekomanduar, KLSH të adresojë pranë 

ILDKPKI kërkesën për verifikimin e 

konfliktit të interesit në rastet e specifikuara 

me lart. 

Konflikti i interesit është një koncept i gjerë 

që lidhet si me konfliktin në funksione dhe 

përgjegjësi edhe konfliktin e mirëfilltë të 

personave në anagazhimin në strukturat e 

cilësuara në rekomandimin e KLSH. Duhet 

të theksojmë se përzgjedhja e personave dhe 

formaliteti i procedurave të konstatuara nuk 

lidhen me kërkesat ligjore por me 

papërgjegjshmëritë e personave që kanë 

patur detyrën dhe funksionin për të vepruar 

në përputhje me kërkesat që ka vendosur 

ligji.Vendimarrja jo në përputhje me 

kërkesat e specifikuar në Urdhrin e Ministrit 

të Financave, jo vetëm që nuk u analizua 

për të përcaktuar përgjegjësitë respektive 

por u cilësua si një rekomandim i 

papranueshëm, pavarësisht se cilësia e këtij 

Bordi lidhet me garantimin e cilësisë së 

punës së kontabilistëve dhe ekspertëve të 

autorizuar. Mosveprimi në gjykimin tonë ka 

krijuar premisat për ligjërimin edhe të 

paligjshmërive të mëtejshme për sa kohë që 

paligjshmëria ka fituar statusin e të 

paprekshmit. 

 

Duhet të theksojmë se auditimi ka treguar se problematikat e konstatuara në auditimin e 

mëparshëm vijojnë të ekzistojnë dhe strukturat vegjetojnë duke mos u marrë masat e duhura 

për përmirësimin e situatës, dhe duke i lënë këto shtylla të menaxhimit të financave publike 

larg objektivave qeverisëse. 

Pa mohuar punën e bërë dhe kontributin që ka dhënë në vazhdimësi Drejtoria e Harmonizimit 

të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, në drejtim të ngritjes dhe konsolidimit të 

strukturave të auditit të brendshëm publik në shkallë vendi, marrëdhëniet e ndërjsellta të dy 

institucioneve, por niveli i ulët i zbatimit të rekomandimeve, dhe veçanërisht mos 

pranimi  i 12  (dymbëdhjetë) rekomandimeve të KLSH, (ose rreth gjysmat e tyre), 
rekomandime të cilat janë dhënë  për përmirësimin e punës të kësaj Drejtorie, në të ardhmen 

dhe në zbatim të  ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014” Për organizimin dhe funksionimin e 

kontrollit të Lartë të Shtetit” nenit 15-Të drejtat dhe detyrat e KLSH  dhe konkretisht 

shkronja c) ku parashikohet se : KLSH ka të drejtë:t’u rekomandojë drejtuesve të njësive të audituara 

apo organeve të kompetencës të ndërmarrin, në mënyrën dhe rrugët e përcaktuara nga ligji, 

masa strukturore dhe organizative, duke përfshirë edhe nisjen e procedurave disiplinore apo 

administrative, ç‟ka, reflekton një mungesë të angazhimit dhe impenjimit të strukturave 

drejtuesve të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, respektivisht: znj. G. P ish 

Sekretari i Përgjithshëm,  znj. K. H Drejtori i Përgjithshëm i Kontrollit të Brendshëm 

Financiar Publik dhe z. D. F Drejtor i Drejtorisë së Harmonizimit të Menaxhimit Financiar 

dhe Kontrollit, për mos përfshirjen në planin e veprimit, sipas gjetjeve të konstatuara dhe 

rekomandimeve të dhëna nga KLSH, për përmirësimin e mëtejshëm të punës dhe aktivitetit  

të Drejtorisë Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik.  

 

25.1 Rekomandimi: Ministri i Financave dhe i Ekonomisë si dhe Sekretari i Përgjithshëm i 

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, të analizojë qëndrimet refuzuese të Drejtorisë së 

Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit në konteksin e situatës së strukturave 

AB dhe MFK larg objektivave të strategjisë së menaxhimit të financave publike, dhe të 
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nxjerrë përgjegjësitë për paligjshmëritë e konstatuara në ushtrimin e funksioneve apo në 

realizimin e urdhrave të deleguar. Afati: Brenda 31.12.2018 

Nga verifikimi rezultoi se: Ky rekomandim rezulton i papranuar nga Drejtoria e 

Harmonizimit. I pa pranuar 

 

25.2 Rekomandimi: Çështjet e konfliktit të interesit apo konfliktit të funksioneve të 

konstatuara nga auditimi i mëparshëm, dhe për të cilat nuk është marrë asnjë nga masat e 

rekomanduara, të adresohen menjëherë në ILDKPKI për ti kthyer strukturave legjitimitetin e 

duhur për përmbushjen me përgjegjshmëri të funksioneve dhe misioneve të adresuara. 

Nga verifikimi rezultoi se: Ky rekomandim rezulton i papranuar nga Drejtoria e 

Harmonizimit. I pa pranuar 

 

C. MASA DISIPLINORE. 

 

Nga KLSH  është rekomanduar 1 masë disiplinore sipas shkesës nr.301/12, datë 13.09.2018 

“Dërgim vendimi nr. 130, datë 13.09.2018 “Për një plotësim në vendimin nr.112, datë 

07.08.2018” për një masë “për largim nga puna” të Drejtorit të Përgjithshëm të DH/KBFP , 

e cila nuk është pranuar. I pa pranuar 

 

 

IV. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE 

 

Nga auditimi për zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm të KLSH, 

dërguar me shkresën nr. 1345/7, datë 30.06.2018, u konstatua se:  

-Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin 

dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, në vijim të shkresës nr. 1345/7prot., datë 

30.06.2018, ISSH ka kthyer përgjigje në KLSH, brenda 20 ditëve nga marrja e shkresës, me 

shkresën nr. 72/4, datë 23.07.2018 sipas të cilës KLSH vihet në dijeni mbi marrjen e masave 

për zbatimin e rekomandimeve dhe dërgon planin e veprimeve, duke përcaktuar pranimin e 

rekomandimeve të KLSH-së.  

-Në moszbatim të pikës 2, të nenit 30, të Ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë  të Shtetit”, ISSH ka përgatitur programin 

e masave që do të merren dhe realizohen për zbatimin e rekomandimeve ku janë përcaktuar 

afatet, personat apo drejtoritë përgjegjëse si dhe janë nxjerrë shkresat përkatëse për zbatim. 

Ky program masash është dërguar në KLSH me shkresën nr. 72/5, datë 23.01.2019, “Mbi 

zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimi i aktivitetit ekonomiko-financiar për vitin 

2017”, në tejkalim të afatit 6 mujor. 

 

Konstatohet se, KLSH në auditimin e mëparshëm për përmirësimin e punës në ISSH ka 

rekomanduar 25 masa organizative të cilat janë pranuar. Nga auditimi i dokumentacionit në 

dispozicion, rezulton se në ISSH, nga 25 rekomandime të lëna nga KLSH në auditimin e 

mëparshëm, janë zbatuar 11 (njëmbëdhjetë ) rekomandime, 3 (tre) rekomandime janë në 

proces, 6 (gjashtë) rekomandime nuk janë zbatuar dhe 5 (pesë) rekomandime janë zbatuar 

pjesërisht. 

Nga auditimi mbi rekomandimet e lëna, gjendja e zbatimit të tyre pasqyrohet si mëposhtë: 
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A. MASA ORGANIZATIVE. 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i programimit të buxhetit të ISSH për vitin 2017, i cili 

realizohet në 15 njësitë e sistemit, u konstatua se procesi i programimit buxhetor ka hasur 

vështirësi e problematika në vlerësimin dhe përllogaritjen e tij, duke mos zbatuar në të gjitha 

fazat e programimit të buxhetit, Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 4, datë 29.02.2016 

“Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2017- 2019”, që lidhen me sa vijon:  

a. Programi i të ardhurave (kontributeve të sigurimeve shoqërore) të subjekteve që mblidhen 

nga DPT, është përcaktuar nga Drejtoria e Përgjithshme Makroekonomike në Ministrinë e 

Financave dhe për rrjedhojë ISSH ka marrë tregues të gatshëm për to. Si rezultat në 

programimin fillestar të ardhurave të vitit 2017, në shumën 67,566 mijë lekë, kishte rezerva e 

kjo u konstatua me faktin që, megjithëse  me aktin normativ nr. 3/2017, programi i të 

ardhurave u shtua me 1,600 milion lekë, përsëri të ardhurat e programuara u tejkaluan me 

mbi 1,572 milion lekë, kundrejt planit me ndryshime dhe 3,168 milion lekë, ose mbi 5,2% më 

shumë me planin fillestar. 

b. Gjatë programimit të shpenzimeve, ISSH ka mbajtur në konsideratë për llogaritjen e 

përfitimeve rreth 603,000 pensionistë të të gjitha llojeve dhe kategorive, ka llogaritur e 

administruar kompensimet për mbi 40,000 persona të varur ekonomikisht nga pensionisti, 

sidomos familjarë të invalidëve, ka administruar pagesat për rreth 4,200 veteranë dhe invalidë 

të luftës dhe rreth 525 invalidë të punës etj. Gjithashtu ISSH vazhdon të administrojë skemën 

e pensioneve të posaçme, skemën e pensioneve suplementare të punonjësve që kryejnë 

funksione kushtetuese dhe punonjësve të tjerë të shtetit, skemën e sigurimeve suplementare të 

policisë dhe ushtarakëve të tjerë, skemën e përfitimeve të veçanta për minatorët, si dhe 

skemën e përfitimeve të veçanta për familjet e dëshmorëve me rreth 34,500 përfitues. Janë 

hasur vështirësi e problematika  ne programin e këtyre përfitimeve si:  

-Gjatë programimit të Fazës së parë të PBA 2017-2019 të shpenzimeve ky institucion, nuk ka 

angazhuar strukturat e varësisë së tij, por vetëm strukturën qendrore, e cila parashikon dhe 

programon në kohë afat-mesme vetëm shpenzimet e ISSH.  

-Mungesa e një baze të plotë të dhënash ka sjellë vështirësi edhe në programimin e 

shpenzimeve për periudhën e sigurimit të personave që kanë kontribuar në skemë, e për 

pasojë edhe baza e vlerësuar për efekt të përllogaritjes së pensionit, kalkulohet rast pas rasti.  

-Mbi bazë parashikimesh përllogaritet edhe numri i invalidëve, pensioneve familjare etj, si 

dhe e pensioneve të parakohshme e suplementare, e numri i tyre varet nga reformat që 

parashikojnë institucione të tjera si ushtria, policia, administrata publike etj.  

-Për numrin e pensioneve të reja pleqërisë, për të cilët ka informacion të plotë nga regjistri i 

shtetasve, përsëri ka problematika planifikimi, që lidhen me paraqitjen e kërkesave për 

përfitimet, sepse rreth 40% e popullsisë shqiptare të regjistruar, ndodhet jashtë shtetit.  

 

Rekomandim 1 

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 ISSH, të marrin masa që: 

a. Të riorganizojnë dhe mundësojnë programimin e të ardhurave të mbledhura nga DPT  

dhe programimin e shpenzimeve në të gjitha fazat edhe nga strukturat e ISSH, duke shtuar 

bashkëpunimin me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve për shkëmbimin e të dhënave për 

subjektet kontribuuese, të cilat mundësojnë krijimin e të ardhurave dhe për subjektet 

problematike, të cilat pengojnë krijimin e tyre, në mënyrë që treguesit e programimit të të 

ardhurave të mos vijnë të gatshme në ISSH, por të programohen mbas një analize të drejtë e 

pa rezerva nga të dyja strukturat. 
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b. Strukturat drejtuese të ISSH, të mundësojnë programimin e shpenzimeve nga të gjitha 

strukturat e varësisë dhe në të gjitha fazat e programimit, duke pasur parasysh zgjidhjen e 

problematikave në shpejtimin e plotësimit të bazës së të dhënave për periudhën e sigurimit të 

personave që kanë kontribuar në skemë. Afati: Brenda vitit 2018 

Gjendja: 

ISSH vazhdon të mos jetë pjesë e ekipeve për hartimin e programit të të ardhurave por 

hartohet nga Drejtoria e Përgjithshme Makroekonomike dhe Fiskale në Ministrinë e 

Financave, edhe pse ka pasur një angazhim nga ISSH, bazuar në korrespodenca shkresore, 

nuk është arritur ende të realizohet, referuar edhe emalit 15.01.2018. Gjithashtu ka pasur një 

angazhim të strukturave të Drejtorisë së Kontributeve në DRSSH, veçanërisht bashkëpunimi i 

tyre me punonjësit përkatës në Drejtoritë Rajonale Tatimore për shkëmbimin e të dhënave të 

numrit të subjekteve kontribuues dhe të pagës mesatare mujore sipas profesioneve të fondit të 

pagave të llogaritur, etj; hartimin e treguesve të të ardhurave, mbështetur në një analizë të 

drejtë dhe pa rezerva të treguesve bazë të programimit. 

Me aktin normativ nr. 1, date 26.7.2018, programi i te ardhurave nga kontributet është shtuar 

me 3,880 milionë lekë dhe nga 74,656 milionë lekë që ishte në fillim arriti në 78,536 milionë 

lekë.  Ky rekomandim konsiderohet pjesërisht i zbatuar. 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i programimit të buxhetit të të ardhurave që mblidhen 

nga strukturat e ISSH (kontribute të vetë punësuarve në bujqësi-fermerit) që për vitin 

2017 janë programuar në vlerë 2,382 milion lekë, janë ndryshuar me aktin normativ nr. 3, në 

vlerë 2,112 milionë lekë, ose më pak se programimi fillestar për 270 milion lekë dhe janë 

realizuar në masën 2,127 milion lekë, u konstatua se ka vështirësi në përllogaritjen e tyre, 

nisur nga fakti që koncepti fermer, lidhet me tokën që kanë në përdorim si të vetëpunësuar në 

bujqësi, referuar përcaktimit në ligjin nr. 7501, datë 19.07.1991 të ndarjes së tokës, por për 

shkak të ndryshimeve demografike, ky koncept për përcaktimin e “fermerit, ose të vetë 

punësuarit në bujqësi” ka ndryshuar. Në këto kushte është e vështirë që përcaktimin e qartë të 

termit “fermer, ose i vetëpunësuar në bujqësi” ta zgjidhin vetëm strukturat e ISSH”, në 

mënyrë që parashikimi i shpenzimeve për përfitime dhe kontributet e derdhura nga fermerët, 

të jenë të shoqëruara me ndryshimet ligjore për këtë proces.  

 

Rekomandim 2 

Me qëllim rritjen dhe saktësimin e programimit të të ardhurave nga kontributet në sektorin e 

bujqësisë, strukturat drejtuese të ISSH dhe njëkohësisht përgjegjëse për kontributet në ISSH 

(bujkut), në bashkëpunim me strukturat drejtuese të MBZHR të bëjnë të mundur përcaktimin 

e qartë termin “fermer, apo i vetëpunësuar në bujqësi”, duke shoqëruar këtë ri-përcaktim me 

ndryshimet ligjore përkatëse. Afati: Brenda vitit 2018 

 

Gjendja: 

Nuk ka ende një përcaktim të termit “fermer”, nga Ministria e Bujqësisë që të jetë i detyruar 

sipas ligjit të paguaj kontribute. Në mungesë të kësaj ISSH harton në bilanc popullsie aktive 

në fshat dhe bazuar në këtë bilanc dhe në realizim detyrash në vitet e mëparshme të hartoj 

programin e të ardhurave për vitet në vazhdim. Ka pasur kontakt të vazhdueshëm ndërmjet 

inspektorëve të sigurimit të të vetëpunësuarve në bujqësi me strukturat e varësisë së MBZHR 

dhe AZHBR, me qëllim rritjen dhe saktësimin e programimit të të ardhurave 

Ky rekomandim konsiderohet i pa realizuar dhe kjo jo për mos veprim të ISSH. 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i planifikimit dhe realizimit të buxhetit të Aparatit 

rezultoi se:  
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-Planifikimi fillestar i shpenzimeve për investime për vitin 2017, ishte zero, kur ishte kontrata 

e investimit në vazhdim; 

-Realizimi i buxhetit administrativ të Aparatit gjatë vitit 2017, është 31% më shumë se një vit 

më parë, e kjo kryesisht në shpenzimet operative. Nga analiza e shpenzimeve operative 

(artikulli 602) dhe ndryshimi që pësojnë ato nga viti në vit, rezultoi se planifikimi i tyre 

megjithëse ishte bërë i detajuar,kishte ndryshime të mëdha në zëra të ndryshëm gjatë 

krahasimit të tyre me realizimin e vitit të kaluar dhe ndryshime të theksuara gjatë fazave të 

programimit të tyre.  

 

Rekomandim 3  

Të programohen në mënyrë të detajuar shpenzimet administrative të Aparatit të ISSH, si për 

kostot operative, ashtu edhe për ato të investimeve, në mënyrë që ndryshimet në zërat 

analitikë të tyre, të justifikojnë dhe dokumentojnë domosdoshmërinë e ndryshimit nga viti në 

vit dhe gjatë vitit buxhetor. Afati: Brenda vitit 2018 

 

Gjendja: 

Në kuadrin e hartimit të projektbuxhetit të vitit 2019 dhe realizimit të pritshëm të 

shpenzimeve ISSH ka kërkuar një informacion të plotë mbi kërkesat për investime e 

shpenzime nga të gjitha DRSSH-të dhe Sektori i Buxhetit të Brendshëm dhe mbi bazën e 

informacionit për nevojat e arsyetuara dhe të domosdoshme, janë marrë masa për rialokimin e 

fondeve të buxhetit administrativ. Në mbledhjen e KA-së është miratuar detajimi i Buxhetit të 

vitit 2018, me vendim nr. 18, datë 20.12.2017 dhe është dërguar për zbatim në të gjitha 

njësitë zbatuese me detajimet përkatëse me shkresën e Drejtorit të Përgjithshëm të ISSH nr. 

69 , datë 04.01.2018. Ky rekomandim konsiderohet i zbatuar por që ka nevojë për përmirësim 

të vazhdueshëm. Ky rekomandim konsiderohet i zbatuar. 

 

4. Gjetje nga auditimi: Të ardhurat nga kontributet dhe të ardhura të tjera të realizuara nga 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT) për vitin 2017, zënë rreth 96.2% të totalit të  

kontributeve të hyra në ISSH, në vlerë 70,543 milion lekë, për të cilat evidentohen 

problematika si vijon: 

a- Konstatohet se ka mungesa në numrin e listë pagesave vjetore që duhet të dërgojë DPT-ja 

në ISSH dhe veçanërisht këto të identifikuara për vitin 2014, ku mungojnë një sasi e 

konsiderueshme e tyre dhe kryesisht për muajt tetor dhe nëntor të këtij viti. Megjithëse është 

vënë në dijeni zyrtarisht DPT-ja dhe po merren masat që ky informacion të kalojë në ISSH, 

teknikisht kjo çështje vijon të jetë në proces, duke krijuar problematika në përdorimin online 

të kësaj baze, sa i takon caktimit të pensioneve të personave që kanë mungesa të dhënash. 

Konkretisht, në fund të vitit 2017 rezultojnë gjithsej 1.810.880 listë pagesa të munguara dhe 

nga këto: 1.703.858, ose rreth 94% janë listëpagesa të munguara të të vetëpunësuarve (biznes 

i vogël); 101.226, ose rreth 6% janë listëpagesa të munguara të biznesit të madh (firma 

private); 5.796 janë listëpagesa të munguara të subjekteve publike (buxhetorë dhe jo 

buxhetorë). 

Gjithashtu konstatohen parregullsi e problematika, në zbatim të kërkesave të VKM nr. 464, 

datë 22.07.1998 “Për krijimin e arkivit qendror për sistemimin, ruajtjen dhe shfrytëzimin e 

dokumentacionit të periudhës së sigurimit, pranë ISSH”, që lidhen me procesin e 

dixhitalizimit dhe të skanimit të regjistrave të vjetërsisë në punë dhe të listëpagesave”. 

Gjithashtu problematika konstatohen edhe në zbatimin e marrëveshjes midis DPT dhe ISSH, 

lidhur me procedurat dhe rregullat për dërgimin, apo transferimin në formë elektronike të 

informacionit për pagesat e kontributeve sipas subjekteve dhe individëve, komunikimin midis 
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palëve mbi informacionin statistikor, si dhe çështjeve që dalin pas inspektimit nga ISSH të të 

dhënave mbi kontributet të procesuara në llogaritë individuale.  

b- Ka mungesë informacioni për ato raste kur subjektet gjenden me detyrime të papaguara, 

ose të paguara pjesërisht, e cila ka sjellë mos-arkëtimin e të ardhurave nga kontributet, si 

pasojë e rritjes së numri të subjekteve debitore dhe vlerës respektive të pambledhur nga këto 

subjekte.  

-Konkretisht, në vitin 2017 kanë rezultuar 63,531 subjekte debitore, në vlerë 9.1 miliardë 

lekë, të evidentuara në DPT, të cilët prodhojnë një problem të madh social dhe financiar. Për 

këtë vit, po dhe në vazhdimësi ISSH u ka bërë prezent organeve eprore, numrin e lartë dhe 

detyrimet e prapambetura për kontribute të papaguara, të subjekteve debitorë në organet 

tatimore. Këta debitorë të krijuar në DPT, për kontributet e sigurimeve shoqërore, të 

deklaruara dhe të pa derdhura në ISSH, ose kontribute të deklaruar më shumë se sa janë 

derdhur për llogari të ISSH, e të pa shoqëruara me listë pagesat përkatëse, janë të evidentuar 

në kontabilitetin e DPT. Debitorët për kontributet, janë evidentuar dhe ndiqen edhe nga 

drejtoria e kontributeve në ISSH, në zbatim të pikës 5.19, të kreut 5, të Udhëzimit të 

Ministrisë së Financave nr. 23, datë 09.12.2014 dhe të nën/pikës “iv”, shkronja “a”, të kreut 

II, të “Marrëveshjes së Bashkëpunimit” nr. 4473/1, datë 23.05.2017 dhe nr. 11422, datë 

19.5.2017, ndërmjet DPT-së dhe ISSH-së, por nuk ka një plan veprimi midis dy 

institucioneve, për të mundësuar mbledhjen në kohë të detyrimeve të prapambetura për 

kontributet dhe mbajtjen nën kontroll të nivelit të borxhit subjektet kontribuuese të skemës së 

kontributeve. 

-Gjithashtu në subjektet e biznesit të madh, subjektet fason, si dhe në disa subjekte që 

zhvillojnë veprimtari profesionale në media etj., ka rezerva dhe informalitet të konstatuar nga 

të dy institucionet (ISSH dhe DPT) për vlerën e kontributeve të derdhura. Konkretisht 

mbështetur në problematikat sa i takon listëpagesave që DPT i sjell ISSH. 

 

Rekomandim 4 

Strukturat drejtuese të ISSH, në bashkëpunim me strukturat drejtuese të MFE/DPT,të 

hartojnë dhe monitorojnë një plan-veprimi për të mundësuar zgjidhjen e problematikave të 

mbartura. Ky plan veprimi, duhet të përmbajë objektiva specifike, të matshme, të arritshme, 

përkatëse, dhe të mbështetura mbi afate konkrete për realizimin e tyre (objektiva SMART), 

që lidhen me: 

a. Zgjidhjen e problematikave sa i takon mungesës së listëpagesave vjetore që DPT-ja duhet 

të dërgojë në ISSH dhe veçanërisht listëpagesat e muajve tetor dhe nëntor 2014,  për të 

shmangur problematika në përdorimin online të kësaj baze, për caktimin e pensioneve të 

atyre personave me listëpagesa të munguara dhe zgjidhjen me prioritet të listë pagesave të 

munguara të formatit letër të periudhës 2006-2012. 

b. Plotësimin e informacionit të munguar për ato raste kur subjektet gjenden me detyrime të 

papaguara (debitore), ose të paguara pjesërisht, për të eliminuar mungesën e periudhave të 

sigurimit nëpërmjet analizës së debitorëve për periudhat e mëparshme, si dhe duke bërë rast 

pas rasti rregullimin dhe plotësimin e tyre. Në veçanti  plani i veprimit të përcaktojë kohën e 

evidentimit të e subjekteve të biznesit të madh, subjektet fason, dhe subjektet që zhvillojnë 

veprimtari profesionale në media etj., të cilat nuk paguajnë në rregullisht, apo nuk derdhin 

fare kontribute të sigurimeve shoqërore për të punësuarit e tyre për minimizimin e evazionit 

fiskal në derdhjen e kontributeve.  Afati: Brenda vitit 2018 

 

Gjendja: 

Me anë të shkresave nr. 2467prot, datë 10.04.2018 dhe nr. 8014prot., datë ISSH 21.11.2018 

gjithashtu edhe marrëveshja e vitit 2017 midis DPT dhe ISSH,  për të zgjidhur problemin e 
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listëpagesave të personave të vetëpunësuar, ka marrë nga DPT bazën e të dhënave për pagesat 

e kontributeve nga subjektet juridike dhe fizike për periudhën 2003-2011. Vetëm janë 

këmbyer  shkresa dhe nuk ka ende një plan veprimi. Është e nevojshme bërja e një plani 

veprimi analitik për të mundësuar zgjidhjen e problematikave të mbartura. Ky rekomandim 

konsiderohet pjesërisht i zbatuar. 

 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi kontabilizimin e të ardhurave të mbledhura nga 

DPT u konstatua se nuk janë parashikuar llogari të ardhurash sipas degëve të parashikuara 

nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi. Si pasojë, për vitin 2017, Drejtoria e Financës në 

ISSH, kontributet nga DPT, në vlerën 70,734 milion lekë, të derdhura nga personat juridike 

e fizikë, subjektet publikë dhe private, dhe sistemimet e mëvonshme të këtyre kontributeve, 

nuk i ka regjistruar në kontabilitet me numër llogarie të specifikuar për çdo lloj kontributi, 

por i ka regjistruar vetëm në një llogari - 512100 “Të ardhura të hyra nga llogaria e unifikuar 

e thesari-TSA”-, llogari e cila nuk jep sigurinë analitike të krijimit të këtyre të ardhurave 

dhe verifikimin e dyfishtë të një veprimi kontabël, pra të dhënat statistikore të ardhura nga 

Drejtoria e Kontributeve të këtij institucioni, të mara nga DPT, të jenë të barabarta me shumat 

e regjistruara në kontabilitet dhe të mara nga Ministria e Financës/Drejtoria e Thesarit për të 

gjitha  kategoritë e kontributeve të ndara sipas ligjit  të sigurimeve shoqërore. 

Sa më sipër në kundërshtim me nenin 10, pika 3 të ligjit nr. 9228, datë 29.4.2004 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, ku parashikohet se: “Paraqitjet e grupuara për të 

dhëna dhe elementë që ndikojnë në vendimmarrjet ekonomike të përdoruesve paraqiten 

veçmas në pasqyrat financiare. Paraqitjet e grupuara lejohen vetëm për elemente me natyrë të 

ngjashme, shumat e të cilave nuk janë materiale”.  

 

Rekomandim 5  

Strukturat drejtuese të ISSH/Drejtoria e Financës, në bashkëpunim me strukturat drejtuese të 

MFE/DPTH, të riorganizojnë dhe mundësojnë regjistrimin e kontributeve të të ardhurave të 

sigurimeve shoqërore të derdhura në DPT dhe të transferuara në ISSH me nën-llogari 

përkatëse analitike, të specifikuara për çdo lloj kontributi dhe çdo lloj dege, konform 

legjislacionit në fuqi. Afati: Brenda vitit 2018 

 

Gjendja: 

Në zbatim të këtij rekomandimi ISSH ka komunikuar me DPT, për përshpejtimin e afatit të 

dorëzimit të evidencave analitike të të ardhurave kontributeve sipas subjekteve.  

Për efekt të raportit mujor që dorëzohet në MFE brenda datës 5, kontributet e mbledhura të 

konstatuara dhe në CASH  raportohen sipas evidencës ditore dhe progresive të dërguar nga 

drejtoria e thesarit e MOF. 

Çdo muaj dhe në bilancin financiar të dhënat  për të ardhurat evidentohen në llogaritë e klasës 

7, të detajuara sipas natyrës së grup subjekteve. 

Evidenca administrohet nga drejtoria e kontributeve, e cila bën edhe rakordimin ISSH-DPT-

MFE(thesar) Ky rekomandim konsiderohet i zbatuar. 

 

6. Gjetje nga auditimi: Vlera totale e transfertave nga buxheti i shtetit për mbulimin e 

deficitit dhe skemave (nga Ministria e Financave, MFE) rezultoi në shumën 48,705 milion 

lekë. Këto transferta janë pasqyruar nga MFE në Llogarinë e Unifikuar të Thesarit, dhe 

regjistrohen si e ardhur në sistemin Oracle, nga Drejtoria e Financës në ISSH. Nga auditimi u 

konstatua se, emërtimet e llogarive që përdor MFE ndryshojnë nga emërtimet e llogarive që 

përdor ISSH. Mospërputhjet mes nomenklaturës së llogarive midis dy institucioneve të 

sipërpërmendura, ka shkaktuar mospërputhje mes klasave të transfertave që tregojnë edhe 
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qëllimin e përdorimit të tyre, si dhe mospërputhje mes vlerave respektive të tyre (edhe pse 

vlera totale e transferuar nga buxheti i shtetit për mbulimin e deficitit dhe skemave është e 

njëjtë - 48,705 milion lekë). Sa më sipër vështirësojnë gjurmimin e transferimit dhe 

përdorimit të të ardhurave sipas destinacionit të parashikuar/kërkuar. Sa më sipër është 

komponent i rëndësishëm  i procedurave që lidhen me “kontrollet pas faktit” të cilat, në 

referencë të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollit”, i 

ndryshuar, duhet të ushtrohen pas përfundimit të transaksionit dhe verifikojnë nëse fondet 

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

përputhje me detyrimet e marra përsipër, si dhe për arritjen e rezultateve të pritshme nga 

përdorimi i fondeve publike. Gjithashtu neni 22, pika 5 e ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollit parashikon se, kontrollet pas faktit nuk kryhen nga 

personat përgjegjës apo personat që marrin pjesë në kontrollet para faktit.  

Në përfundim, edhe pse nuk identifikuam gabime gjatë auditimit sa i takon vlerës totale të 

transfertës prej 48,705 milion lekë nga buxheti i shtetit për ISSH, mospërputhja e emërtimeve 

dhe vlerave, të llogarive, mes dy sistemeve mbart risqe potencialë që këto fonde të mos 

përdoren për qëllimin e parashikuar si rezultat i gabimeve ose veprimeve të qëllimshme.  

 

Rekomandim 6  

Strukturat drejtuese të ISSH/Drejtoria e Financës në bashkëpunim me Ministrinë e Financave 

dhe Ekonomisë, të iniciojnë krijimin e një nomenklature të përbashkët llogarish e nën-

llogarish, mes ISSH dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për transfertat nga buxheti i 

shtetit, si për mbulimin e deficitit, ashtu edhe për mbulimin e skemave të pensioneve, me 

qëllim forcimin e kontrolleve për minimizimin e risqeve që lidhen me ndryshimin e 

destinacionit të të ardhurave. Nga ana e Ministrisë së Financave, çdo fund muaji të përpilohet 

një tabelë përmbledhëse ku të identifikohen llogaritë respektive sipas kësaj nomenklature të 

përbashkët, dhe shumat respektive të transferuara nga buxheti i shtetit sipas destinacionit të 

kërkuar nga ISSH. Ky dokument të shërbejë si akt-rakordim mes dy institucioneve dhe të 

firmoset nga të dy palët e përfshira në proces. Është detyrë e menaxhimit të ISSH, të 

përcaktojë në procedurat e ushtrimit të kontrolleve pas faktit, personat përgjegjës që marrin 

pjesë në këtë proces. Afati: Brenda datës 30.09.2018 

 

Gjendja: 

Çdo muaj hartohet tabelë analitike përmbledhëse e financimeve mujore dhe progresive, dhe i 

dërgohet Degës së Thesarit Tiranë.  

Gjithashtu, bëhet rakordim analitik dhe në total me thesarin Tiranë për çdo 4 muaj dhe vjetor 

shkëmbim firmash. Ky rekomandim konsiderohet i zbatuar. 

 

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se njohja e shpenzimeve të vitit buxhetor 

në pasqyrat financiare të ISSH, është bërë në momentin e kryerjes së pagesës dhe jo në çastin 

e ndodhjes së tyre, në kundërshtim me nenin 61 “Standardet dhe procedurat e kontabilitetit”, 

të Ligjit nr. 9936, date 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i 

ndryshuar me ligjin nr. 57, datë 02.06.2016, ku parashikohet se, metoda e njohjes së 

shpenzimeve dhe të ardhurave, për qëllim të këtij ligji, ka të bëjë me njohjen e shpenzimeve 

të vitit buxhetor në çastin e ndodhjes së tyre, pavarësisht nga data e pagesës. Sa më sipër 

konstatuar në sa vijon: 

-Edhe pse janë njohur si shpenzime periudhe pagat e likuiduara, nuk janë njohur si të tilla 

shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të muajit dhjetor. Këtë e pohojnë vlerat 

e llogarisë “Personeli dhe llogari të lidhura” dhe “Detyrime ndaj shtetit Debitor”, reflektuar 

në klasën 4 të Pasivit/“Detyrime Afatshkurtra”.  
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-Gjithashtu nga kryerja e testeve mbi transaksionet e llogarisë 602.5 “Mallra dhe Shërbime” 

konstatuam se janë regjistruar si shpenzime periudhe të vitit 2017, likuidimet e dy faturave të 

muajit dhjetor 2016, në shumën totale 7,486 mijë lekë.  

 

Rekomandim 7  
Strukturat drejtuese në ISSH të marrin masa për përgatitjen e një urdhri detyrues, për të gjitha 

njësitë shpenzuese të ISSH-së, ku të kërkohet menjëherë njohja e shpenzimeve të periudhës, 

në momentin e konstatimit dhe jo në momentin e lëvrimit të parasë, i shoqëruar me të gjitha 

hapat e nevojshëm për tu ndjekur nga njësitë shpenzuese. Të ngrihet një grup i dedikuar për 

të monitoruar dhe mbështetur njësitë, me qëllim marrjen e sigurisë se ky parim po ndiqet në 

mënyrë që pasqyrat financiare të vitit ushtrimor 2018, të reflektojnë shpenzimet ushtrimore 

sipas parimit të kontabilitetit rritës. Afati: Brenda datës 30.09.2018 

 

Gjendja: 

Në zbatim të rekomandimit 7, në ISSH është implementuar softueri FMS në të cilin të gjithë 

veprimet regjistrohen dhe raportohen mbi baza të të drejtave të konstatuara, njëkohësisht 

raporti financiar mujor në Ministrinë e Financave përpilohet dhe raportohet mbi baze ACC 

dhe CASH duke organizuar në mënyrë të vazhdueshme Komunikim me Drejtoritë Rajonale 

të ISSH. Ky rekomandim konsiderohet i zbatuar. 

 

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pasqyrave financiare të ISSH u konstatua se, llogaritë 

e pagueshme dhe ato të arkëtueshme të krijuara mes njësive shpenzuese dhe Aparatit nuk janë 

eliminuar gjatë konsolidimit, duke cenuar parimin e vlerësimit sipas të cilit, elementet futen 

në llogari dhe përfshihen në pasqyrat financiare, me shumat që përcaktohen, sipas 

standardeve kontabël. Shuma prej 29,262,163 lekësh, e reflektuar në llogarinë 468 “Të Drejta 

të Arkëtueshme” konsiston në vlerën e librezave të kontributeve që Aparati ka shpërndarë në 

Rajonet e Sigurimeve Shoqërore me qëllim shitjen. Në kuptimin e të drejtave që ISSH ka për 

këtë aset, dhe në përputhje me bazën ligjore të cituar, vlerësojmë se në pasqyrat e 

konsoliduara ky zë nuk ka kuptim të reflektohet me kundërparti shumën respektive në 

llogarinë 401-408 “Klientë e llogari të lidhura me to”, sikundër në fakt është vepruar.  

 

Rekomandim 8  

Drejtoria e Financës të marrë masa që përgjatë konsolidimit të pasqyrave financiare të 

eliminojë llogaritë që mbartin të drejta dhe detyrime brenda grupit. Afati: Brenda datës 

28.03.2019 

 

Gjendja: 

ISSH ka dokumentuar si debitorë vetëm kontributet e papaguara nga fermerët e regjistruar 

dhe si përfitime për t‟u paguar, pensionet e pa tërhequra. Fondet vjetore për pagimin e këtyre 

përfitimeve janë të regjistruara në llogarinë 12 “rezultati i bartur” e cila nga ana tjetër është e 

garantuar me likuiditete. Në zbatim të këtij rekomandimi për garantimin e pensioneve të pa 

tërhequra ISSH është angazhuar duke bashkëpunuar me Drejtorinë e Harmonizimit në MFE 

dhe projektin e  Bankës Botërore ndërmarrë nga MFE për ndryshimet që do ti bëhen planit 

kontabël publik.  Ky rekomandim konsiderohet i pa realizuar. 

 

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i llogarisë 602, kemi konstatuar se, shpenzimet e 

mirëmbajtjes së sistemeve IT, të kryera për vitin 2017, në shumën 92,280,000 lekë  janë 

njohur me pa të drejtë, si shpenzim periudhe (llog. 602.5), në kundërshtim me kërkesat e 

Udhëzimit nr. 1, datë 30.01.2006 “Për tatimin mbi te ardhurat”, në një kohë që në fakt duhen 
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konsideruar si kosto të përmirësimit, që kanë për qëllim përmirësimin e kapacitetit përfitues 

të ardhshëm të aktiveve, duke qenë se dhe vlera e tyre është më e madhe së 15% e vlerës 

kontabël të mbetur të aktiveve. Duke konsideruar sa më sipër, kjo vlerë duhet të kishte shtuar 

vlerën e aktivit përkatës në Bilancin kontabël të ISSH.  

Nga auditimi i llogarisë 203 “Koncesione, patenta, licenca e të ngjashme” u konstatua se, për 

këtë kategori aktivesh është mbajtur Regjistri i Aktiveve, por ndërsa identifikohen total 

shtesat ndër vite, ndaj vlerës totale të Aktivit, nuk janë të identifikueshme veç e veç aktivet e 

patrupëzuara (pra nga se përbëhet secili prej tyre). Paraqitja e Regjistrit të Aktiveve në këtë 

lloj formati, ku mungon identifikimi i tyre sipas llojit, veçanërisht në kushtet kur ISSH ka 

disa sisteme IT, të cilat duhet të mirëmbahen, nuk na shërben si evidencë e mjaftueshme për 

të dhënë siguri të arsyeshme rreth regjistrimit të saktë të vlerës së këtij Aktivi.  

 

Rekomandim 9  

Nga sa më sipër nevojitet që Sektori i Financës në ISSH të formatojë dhe plotësojë me 

informacion, regjistrin e Aktiveve të Patrupëzuara në përputhje me kërkesat e Udhëzimit nr. 

30, datë 27.12.2011”Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”. Gjithashtu, 

nevojitet të bëhen sistemimet kontabël të nevojshme, në zërat respektive të Bilancit kontabël 

(llogaria 203 dhe 213) dhe në Pasqyrën e Të ardhurave dhe Shpenzimeve (llogaria 602.5) për 

shpenzimin e kryer, që përfaqëson kostot e mirëmbajtjes së këtyre aktiveve. Afati: Brenda 

30.12.2018 

 

Gjendja: 

Do të inventarizohen këto llogari dhe do të bëhen sistemimet kontabël të nevojshme, në zërat 

respektive të Bilancit kontabël (llogaria 203). Drejtoria e Financës në bashkëpunim me IT 

kanë punuar për saktësimin e evidencës, analizimin si dhe sistemimin dhe evidentimin e 

aktiveve. Pjesa takuese e drejtorisë së Arkivit  Lundër është realizuar pjesërisht. Ky 

rekomandim konsiderohet i pa zbatuar. 

 

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i veprimtarisë së Këshillit Administrativ (KA) u 

konstatua sa më poshtë vijon: 

- Në kushtet ku Ministria e Financave dhe Ministria e Ekonomisë u bashkuan në një ministri 

të vetme, u konstatua se, në mbledhjet e KA të ISSH, realizuar pas datës 13.10.2017 ky 

këshill ka funksionuar me 11 anëtarë, nga 12 të përcaktuar në nenin 72 të ligjit Nr. 7703, datë 

11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Në mbledhjen 

e KA-së, të datës 20.10.2017 për të rregulluar pikërisht numrin e anëtarëve, u miratua caktimi 

i dy anëtarëve, përfaqësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, konkretisht Ministri 

në rolin e Kryetarit të KA, dhe zëvendësministri në rolin e një anëtari.  

- Zgjedhja e Kryetarit të Këshillit Administrativ, është kryer pa votim të fshehtë, në 

kundërshtim me nenin 73, të ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në 

Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, i cili përcakton se: “Kryetari zgjidhet nga KA-ja me 

votim të fshehtë”. 

- Në mbledhjet e KA-së së vitit 2017 nuk gjendet i trajtuar miratimi i raportit vjetor, bilancit 

vjetor, buxhetit vjetor dhe perspektivat 3-vjeçare financiare të skemës së sigurimeve 

shoqërore. Në mbledhjen e datës 20.12.2017 është miratuar rezultati financiar i vitit 2016. Në 

Rregulloren financiare, paragrafi “Kontrolli financiar dhe raportimi”/çështja D 

“Raportimi”/nënçështja 3, specifikon se, raporti vjetor së bashku me bilancin si shtojcë pas 

aprovimit nga KA, duhet botuar jo më vonë se fundi i tremujorit të dytë, që pason vitin të cilit 

ai i referohet. Nga auditimi u konstatua se, për vitin 2017 nuk është zbatuar në ISSH kjo 

çështje.  
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Rekomandim 10  

Për sa më sipër të vlerësohet dhe gjykohet mundësia që, për të shmangur praninë e dy 

përfaqësuesve nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, të konsiderohet në përbërjen e KA-

së, një përfaqësues nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, duke qenë se Instituti i 

Sigurimeve Shoqërore operon me skemat e fermerëve. Sa më sipër të reflektohet në nenin 72, 

të Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar. Të merren masa që në rastet e ardhshme, zgjedhja e Kryetarit të Këshillit 

Administrativ të kryhen me votim të fshehtë. Këshillit Administrativ, me propozim të 

Drejtorit të Përgjithshëm të ISSH, duhet të miratojë pasqyrat financiare dhe rezultatin 

financiar të ISSH-së brenda afateve ligjore të përcaktuara në Rregulloren Financiare të 

institucionit. Projektvendimi duhet të shoqërohet me relacionin e Drejtorit të Përgjithshëm 

dhe me pasqyrat financiare të nënshkruara nga hartuesi i llogarive vjetore dhe Drejtori i 

Drejtorisë Ekonomike. Afati: Në vazhdim 

 

Gjendja: 

Sipas Vendimit të KA nr. 1, datë 18.01.2018 është përgatitur dhe miratuar Projektligji me 

ndryshimet përkatëse i cili është dërguar në MFE për shqyrtim të mëtejshëm, konsultime dhe 

për ta kaluar në qeveri e Kuvend. Gjithashtu në nenin 7 të këtij P/ligji nuk parashikohet 

përfaqësues i Ministrisë së Bujqësisë në përbërje të KA. Ky rekomandim konsiderohet në 

proces. 

 

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi veprimtarinë e Drejtoria e Auditimit të 

Brendshëm (DAB) u konstatua se për vitin 2017 kjo drejtori ka realizuar 23 misione auditimi 

nga 21 misione të parashikuara, nga të cilat 5 auditime financiare, 14 përputhshmërie, dhe 4 

tematike. Në përfundim rezultoi sa më poshtë vijon: 

- DAB, në asnjë rast nuk ka hartuar Projektraportin e auditimit pas përfundimit të auditimit në 

terren, duke hartuar direkt raportin e auditimi, në kundërshtim me kërkesat që dikton 

Standardi 2410 “Kriteret për komunikim” si dhe me kapitullin 4/ pika 4.6 e Manualit të 

Auditimit të Brendshëm; 

- Gjatë auditimit nuk na u vendos në dispozicion korrespondenca e drejtuesit të DAB me 

Bordin dhe Drejtorin e Përgjithshëm, sa i takon raportimit periodik të DAB-së te menaxhimi i 

lartë dhe bordi, mbi qëllimin dhe njohjen me rezultatet e aktivitetit të Auditit të Brendshëm 

(AB), në raport me planin e tij, sikundër specifikohet në pikën 3.1 “Plani strategjik i 

auditimit”, te Manuali i AB-së, si dhe në Standardin 2060.  

 

Rekomandim 11 

Drejtoria e Auditimit të Brendshëm të marrë masa që në çdo auditim të respektojë formatet 

standarde të kërkuara si pjesë e dokumenteve zyrtare të procesit të auditimit, duke mos 

eliminuar në asnjë rast, fazën e hartimit të projekt raportit, në mënyrë që t‟i jepet mundësia 

subjektit të audituar që të reagojë brenda afateve të përcaktuara, në lidhje me rekomandimet 

paraprake të paraqitura në projekt raport. Afati: Vazhdimisht 

 

Rekomandim 11.1 

Drejtuesi i DAB-së të marr masa që në raportimet periodike tek menaxhimi i lartë dhe bordi, 

ndër të tjera të përfshijë ekspozime ndaj rrezikut material dhe çështje të kontrollit, duke 

përfshirë rreziqet e mashtrimit, çështjet e qeverisjes së organizatës dhe çështje të tjera të 

nevojshme ose të kërkuara nga menaxhimi i lartë dhe bordi. Ky dokument t‟i paraqitet edhe 

komitetit të auditimit për mendim (aty ku ekziston) dhe t‟i dërgohet për miratim titullarit të 
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njësisë publike si dhe Strukturës Përgjegjëse për Harmonizimin e Auditimit të Brendshëm. 

Nisur nga fakti se Bordi është I pranishëm në këtë institucion, të merren masa për të 

praktikuar korrespondencën e raportimit me Bordin dhe Drejtorin e Përgjithshëm zyrtarisht, 

duke lënë gjurmë edhe për to. Afati: Vazhdimisht 

 

Gjendja: 

-Drejtuesi i DAB vlerëson raportet e kontrollit të auditit dhe dorëzon tek Drejtori i 

Përgjithshëm një raport me konstatimet kryesore dhe rekomandimet për përmirësimet dhe 

sanksionet;  

-Në bashkëpunim me Drejtoritë e ISSH përgatit  drafte propozime  për akte ligjore e 

nënligjore, udhëzime dhe rregullore për përmirësimin e veprimtarisë së ISSH bazuar në 

raportet e auditit;  

Drejtuesi i DAB duke qenë pjesë e bordit të drejtimit të ISSH përgati dokumentacionin 

përkatës për takimet e bordit dhe informon vazhdimisht bordin me problematikat e 

konstatuara duke bashkëpunuar për gjetjen e rrugëve dhe rekomandimeve për përmirësime të 

çështjeve që kanë të bëjnë me përmirësime në menaxhim dhe administrim. Për çdo përfundim 

program kontrolli përgatit “Memo” për titullarin në lidhje me informacione për çdo 

problematik që do rezultojë nga kontrollet. Ky rekomandim konsiderohet i realizuar. 

 

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi funksionimin e sistemit të menaxhimit financiar 

dhe kontrollit, u konstatua se, nuk është vepruar plotësisht në përputhje me kërkesat e ligjit 

nr. 10296 datë 07.08.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, dhe me 

ato të Manualit Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, për sa vijon:  

-në raportin e kontrollit të brendshëm të ISSH dhe pyetësorit të vetëvlerësimit për vitin 2017, 

mungonte deklarata e cilësisë së titullarit si dhe u identifikuan mangësi dhe pasaktësi në 

përgatitjen e Pyetësorit të Vetëvlerësimit; 

-nuk ishte kryer një delegim i dokumentuar mbi përgjegjësinë lidhur me përzgjedhjen e 

koordinatorit të riskut dhe të MFK në ISSH;  

-ISSH nuk dispononte rregulloren për delegimin e detyrave, konfliktin e interesit, gabimeve, 

etj; ISSH nuk kishte përgatitur planin strategjik dhe vjetor lidhur me veprimtarinë e 

Drejtorisë së Përgjithshme; 

-nuk ishin dokumentuar mbledhjet e Grupit të Menaxhimit Strategjik;  

-ISSH nuk kishte miratuar gjurmët e auditimit;  

-paraqiten mangësi lidhur me dokumentimin e raportimit dhe shpërndarjes së informacionit 

nëpërmjet strukturave.  

 

Rekomandimi 12  

Strukturat drejtuese të ISSH të marrin masat e nevojshme për përzgjedhjen e koordinatorit të 

riskut dhe të MFK në ISSH, forcimin e gjurmëve të auditimit nëpërmjet dokumentimit të 

mbledhjeve të GM-së, si dhe përgatitjen e rregulloreve për forcimin e sistemeve të kontrollit 

të brendshëm, duke reflektuar kërkesat që burojnë nga ligji për menaxhimit financiar dhe 

kontrollit. Afati: Brenda vitit 2018 

 

Gjendja: 

Në zbatim të rekomandimit 12 është ngritur Urdhër i Drejtorit të Përgjithshëm, nr 507/1, datë 

08.02.2018  “Për caktimin e Koordinatorit të Riskut” dhe urdhër nr. 507/2, datë 08.02.2018 

“Për caktimin e koordinatorit për menaxhimin e sistemit financiar dhe kontrollin” konform 

përcaktimeve në ligjin 10,296, datë  08.07.2010 “Për menaxhimin e sistemit financiar dhe 

kontrollin”. 
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Gjithashtu me shkresën nr. 7863prot, datë 14.11.2018, është miratuar edhe gjurma e auditimit 

për blerjet dhe menaxhimin e aktiveve. Ky rekomandim konsiderohet i realizuar. 

 

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi organizimin dhe funksionimin e Institutit të 

Sigurimeve Shoqërore u konstatua se ISSH ka funksionuar mbi bazën e rregullores së 

brendshme, e cila në fakt rezultoi të jetë projekt rregullore, e pa miratuar nga KA për më 

shumë se 10 vite radhazi, që paraqet mangësi në përmbajtjen e saj dhe nuk i përshtatet 

plotësisht strukturës aktuale të institucionit. Për më tepër që kjo projekt rregullore nuk ka 

reflektuar ndryshimet e ndodhura në strukturë dhe as detyrat e personelit përkatës. 

Gjithashtu nga auditimi u konstatua se, struktura e fundit e miratuar e institucionit nuk 

përputhet plotësisht me atë aktuale. Pas ndryshimeve të kryera në strukturën organizative nga 

titullari i institucionit, nuk është ruajtur gjurma e këtyre ndryshimeve për të evidentuar 

saktësisht vakancat. Shtesat në strukturë jo në të gjitha rastet janë shoqëruar me reduktim të 

personelit në strukturat e tjera. Nga mos pasqyrimi i ndryshimeve, evidentohet se, pas 

largimit të personelit nga pozicioni përkatës, ky vend nuk ka rezultuar si vakant në strukturën 

organizative, dhe gjithashtu pas shtesave të personelit në një drejtori, ky proces nuk është 

shoqëruar me pakësimin e numrit të personelit në një drejtori tjetër, për të ruajtur kështu 

numrin total të punonjësve sipas vendimit të KA. Si rezultat, vakancat e stafit kanë qenë 

fiktive, në kushtet kur shtesat për plotësimin e tyre, tejkalojnë numrin total të personelit. Sa 

më sipër në kundërshtim me kërkesat që burojnë nga neni 20 i ligjit nr. 10296, datë 

08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar.  

 

Rekomandim 13  

Strukturat drejtuese të Institutit të Sigurimeve të marrin masa për: -ngritjen e grupeve të 

punës sipas drejtorive për rishikimin e rregulloreve përkatëse, përshtatjen e tyre me 

strukturën organizative të ISSH dhe përputhjen e tyre me Rregulloren e brendshme të 

institucionit. Afati: Brenda vitit 2018 

 

Gjendja: 

Në zbatim të këtij rekomandimi është urdhëruar; Përgatitja dhe dërgimi për miratim në KA i 

rregullores së kontributeve; Rregullore e organizimit të përgjithshëm dhe rishikim i 

përshkrimit të vendeve të punës. 

Është përgatitur dhe miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm Rregullorja e Organizimit dhe 

Funksionimit të ISSH por nuk është kaluar për miratim në KA, për sa i përket rregullores së 

Kontributeve si edhe të IT pritet miratimi i ndryshimeve ligjore, duke pretenduar se do të 

ketë, ndryshime thelbësore ligjore në lidhje me kontributet e fermerëve. Ky rekomandim 

konsiderohet pjesërisht i realizuar. 

 

14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi procedurat e rekrutimit, u konstatua se për vitin 

2017, ISSH nuk ka kryer asnjë publikim të vendeve të lira të punës, në faqen zyrtare të 

institucionit. Gjithashtu konstatuam se, vetëm në 2 raste është ndjekur procedura për 

emërimin e punonjësve në përputhje me kërkesat e Rregullores së Personelit të ISSH, ndërsa 

në 5 raste të tjera, për rekrutimin e tyre është ndjekur procedura e komandimit të përkohshëm, 

ku 1 prej tyre edhe është emëruar në pozicionin fillimisht të komanduar. Në asnjë prej rasteve 

të mësipërme, nuk gjetëm evidenca për të mbështetur nevojën e aplikimit të procedurave të 

komandimit  si pasojë e nevojave të menjëhershme, diktuar nga apozicioni i punës, sikundër e 

kërkon Kodi i Punës dhe Rregullorja e Personelit të ISSH (çështja I, pika 2), e cila parashikon 

këtë procedurë vetëm në raste emergjente dhe për një periudhë të shkurtër kohore.  
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Rekomandim 14  

Strukturat drejtuese në ISSH, veçanërisht Drejtoria e Burimeve Njerëzore, të marrin masat e 

nevojshme për zbatimin e procedurave të rekrutimit transparente dhe ligjore, duke shmangur 

raste të rekrutimit të stafit të ri nëpërmjet komandimit të përkohshëm, përveç rasteve 

emergjente të parashikuara në Kodin e Punës. Afati: Në vazhdim 

 

Gjendja: 

ISSH vazhdon te mos bëj asnjë publikim të vendeve të lira të punës, në faqen zyrtare të 

institucionit dhe nuk është marrë asnjë masë për ndryshimin e procedurave. Ky rekomandim 

konsiderohet i pazbatuar. 

 

15. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, për shpenzimet e pensioneve,  

Drejtoria e Financës në ISSH, vlerën e shpenzimeve offline e merr të konfirmuar nga 

Rajonet, duke qenë se dokumentet mbështetëse ndodhen nëpër Rajone, dhe nga sistemi IT 

këto të dhëna nuk vijnë në kohë reale. Për të rritur nivelin e sigurisë për vlerat e llogarive që 

lidhen me shpenzimet e pensioneve në nivel të konsoliduar, përzgjodhëm në mënyrë rastësore 

një agjenci rajonale (agjencinë e Fierit) dhe konkretisht muajin nëntor, ku në përfundim nuk 

na rezultuan diferenca. Kryerja e verifikimeve të tilla, për të gjitha rajonet kërkon kohë, në 

kushtet kur ende ka rajone ku pikat postare dhe bankare operojnë off-line, si edhe në kushtet 

ku në informacionin e gjeneruar nga IT nuk përfshihen ato zëra shpenzimesh që lidhen me 

(a) shpenzimet e varrimit, (b) leje lindjet, dhe (c) karburantin, për të cilat nevojitet forcimi i 

gjurmës së auditimit sa i takon rrjedhës së dokumentuar të transaksioneve financiare, në 

përputhje edhe me kërkesat e ligjit nr. Nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar 

dhe kontrollin”.  

 

Rekomandim 15  

Strukturat drejtuese në ISSH të marrin masa për të mundësuar kalimin online të të gjitha 

pikave postare dhe bankare (konstatohet se, ende ka rajone që janë offline); si dhe të 

mundësojnë që informacioni i plotësuar nga rajonet dhe përpunuar më pas nga  IT, sa i takon 

shpenzimeve të pensioneve, të përfshije ndër të tjera edhe: (a) shpenzimet e varrimit, (b) leje 

lindjet, (c) karburantin. Afati: Brenda vitit 2019 

 

Gjendja: 

Është realizuar komunikim me Postën Shqiptare për plotësimin e kësaj detyre, brenda vitit. 

Sipas shkresës së Drejtorit të Përgjithshëm për Postën Shqiptare ku kërkohet përfundimi i 

këtij procesi brenda këtij viti. Shkresë bankave për ndërtimin e programeve të komunikimit 

on-line. Ky rekomandim konsiderohet i realizuar. 

 

16. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, kontributet e të vetë-punësuarve në 

bujqësi për vitin 2017, referuar bilancit përmbledhës janë realizuar në vlerën 2,126.67 milion 

lekë dhe se Drejtoria e Financës ndjek dhe kontabilizon në pasqyrat financiare vetëm vlerën e 

likuiduar nga fermerët, duke lënë jashtë kontabilitetit të dhënat mbi debitorët e krijuar si 

pasojë e gabimeve, ndjekja e të cilëve vijon të bëhet vetëm nga Dega e Kontributeve të 

institucionit. Mos-kontabilizimi i debitorëve për diferencat e papaguara shtrembëron vlerën e 

regjistruar të debitorëve në kontabilitet. Nga 500 çështje të zgjedhura nga grupi i auditimit 

për testim në DRSSH/Tiranë, në rastin konkret 500 kontribuues për vitin 2017, në 104 prej 

tyre rezultuan diferenca (mes detyrimit për t‟u paguar me vlerën e paguar faktikisht), në 

shumën totale prej 286,014 lekë, pra me një diferencë debitore mesatare rreth 2,750 

lekë/kontribues. Diferenca e konstatuar nga auditimi, edhe pse nën pragun e materialitetit të 
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vlerësuar nga grupi i auditimit, merr rëndësi sa i takon rregullimit të procesit në tërësi, që 

lidhet me ndjekjen e debitorëve (gjurmimin e zërit respektiv) dhe minimizimin e riskut që ky 

fenomen paraqet nëse shtrihet në të gjitha njësitë shpenzuese. Sa më sipër e diktuar nga 

kërkesat që burojnë Manuali Kontabël i ISSH, miratuar me Urdhrin e Ministrit të Financave 

nr. 758/2, datë 04.03.2004, ku përcaktohet se: “në klasën 4 evidentohen edhe detyrimet për 

kontribute dhe kamatëvonesa të papaguara brenda vitit ushtrimor. Llogaritja e detyrimit  për 

kontribute dhe kamatëvonesa të papaguara realizohet sipas procedurave të përcaktuara në 

ligjin 7703, datë 11.05.1993“Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë” i 

ndryshuar, si dhe në akte të tjera nënligjore”.  

 

Rekomandim 16  

Strukturat drejtuese të ISSH/Drejtoria e Financës, të hartojnë dhe miratojnë një 

udhëzim/urdhër për tu zbatuar nga të gjitha njësitë shpenzuese, mbi njohjen dhe regjistrimin e 

këtij lloj detyrimi në pasqyrat financiare, në mënyrë që ndjekja dhe likuidimi i diferencave të 

jetë pjesë e ndjekjes dhe monitorimit edhe nga strukturat që mbulojnë aktivitetin financiar të 

institucionit (drejtoria dhe degët e financës në rajone). Afati: Brenda datës 30.09.2018 

 

Gjendja: 

Detyrimet janë të evidentuar në një evidencë të veçantë me emra, për çdo rajon, si dhe në 

sistemin CMIS. Evidence e përmuajshme. Ky rekomandim konsiderohet e realizuar. 

 

17. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, me urdhrin e inventarizimit nr. 9645, 

datë 11.12.2017, të Drejtorit të Përgjithshëm në ISSH, janë përcaktuar komisionet për 

kryerjen e inventarëve, detyrat e komisionit, afatet e përfundimit të inventarëve, etj, në 

përputhje me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, 

neni 7 “Inventari i aktiveve dhe detyrimeve”; ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për 

Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, i ndryshuar; dhe Udhëzimit të Ministrit të Financave 

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

Në vijim komisioni ka konstatuar materiale jashtë përdorimi në magazinë me një vlerë 

1,029,524 lekë, amortizim të akumuluar prej 733,004 lekë dhe vlerë të mbetur 392,379 lekë. 

Nga auditimi u konstatua se, ende nuk është marrë ndonjë vendim nga komisioni, për 

nxjerrjen jashtë përdorimi të aktiveve të evidentuara më sipër, duke konsideruar gjithashtu se 

sa më sipër është kërkuar edhe në relacionin për inventarizimin e kryer gjatë vitit 2015, 2016 

dhe 2017.  

 

Rekomandim 17  
Strukturat drejtuese të ISSH, të evidentojnë përgjegjësinë për situatën e deritanishme, si dhe 

të ndjekin procedurat ligjore për nxjerrjen jashtë përdorimi të mallrave të evidentuara nga 

komisioni i inventarizimit si të papërdorshme nga institucioni prej vitit 2015. Afati: Brenda 

vitit 2018 

 

Gjendja: 

Nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të ISSH është nxjerrë një shkresë sipas udhëzimit. për 

drejtorinë e financës dhe të administrimit për ndjekjen e të gjitha procedurave ligjore të 

evidentimit, verifikimit, aprovimit të nxjerrjeve jashtë përdorimit, ngritje e komisioneve të 

evadimit deri në arkëtimin e vleftës mbeturinë. Sipas Urdhrit nr. 6757/1, datë 25.09.2018. 

Ky rekomandim konsiderohet i realizuar dhe në proces për një automjet. 
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18. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi prokurimet me vlera të vogla në Aparatin e 

ISSH, u konstatua se janë parashikuar 15 procedura blerje me vlera të vogla, me vlerë 7,249 

mijë lekë, nga të cilat janë realizuar 18 procedura me vlerë 6,421 mijë lekë, nga ku kemi 

konstatuar mangësi në drejtim të kritereve të përcaktuara për pjesëmarrjen e operatorëve 

ekonomikë, ku mungojnë kërkesat nga degët për punë, mallra dhe shërbime pasi ato janë të 

hartuara nga Drejtori i Administrimit të Përgjithshëm dhe miratuar nga titullari, në 

kundërshtim me Urdhrin Nr. 33, datë 11.07.2013, “Për Gjurmët Standarde të Auditit për 

Prokurimin me Vlerë të Vogël dhe të Lartë”, të Ministrisë së Financave. Strukturat drejtuese 

të ISSH, nuk kanë përcaktuar dhe miratuar rregullat e brendshme për gjurmët e auditimit për 

blerjet me vlera të vogla, me qëllim që të sigurohet dokumentimi i operacioneve të njësisë 

publike në atë formë, që t‟u mundësojë audituesve të brendshëm e të jashtëm dhe autoriteteve 

mbikëqyrëse, të kuptojnë mjedisin e kontrollit. Konkretisht u konstatua se: 

-Mungojnë kërkesat nga degët për nevojën e kryerjes së prokurimit/shërbimit, në kundërshtim 

me Udhëzimin nr. 3 datë 27.01.2015, “Për prokurimet me vlera te vogla” pika 4, si dhe 

Urdhrin e Ministrisë Financave nr. 57, datë 12.06.2014, Gjurma Standarde e Auditimit, ku 

përcaktohen hapat që ndiqen në prokurimin me vlerë të vogël.  

-Procedurat për blerjet me vlera të vogla, në shumicën e rasteve janë kryer në formë 

shkresore, nëpërmjet formularit të emergjencës ose si pasojë e anulimit të procedurës në 

sistemin elektronik. 

-Mangësi në ofertat e paraqitura të cilat janë pa data ose në disa raste datojnë 1-3 ditë më 

parë/ më vonë, se të lind nevoja për kryerjen e prokurimit në kundërshtim me VKM nr. 914, 

date 29.12.2014 dhe Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e Aktiveve në 

njësitë e sektorit publik” të Ministrisë së Financave.  

-Autoriteti Kontraktor ka zhvilluar 3 procedura prokurimi me vlera të vogla, dhe jo “Kërkesë 

për propozim”, në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, 

i ndryshuar, neni 28/2 “Metodat e llogaritjes së vlerës në kontratat publike”,  

-Njësia e prokurimit nuk ka marrë pjesë në asnjë trajnim në fushën e prokurimeve, në 

kundërshtim me LPP dhe Manualin e Prokurimit Publik; 

- Në kushtet kur, cilësia dhe çmimi përcaktohen/diferencohen në specifikimet teknike, 

konstatojmë mungesa të specifikimeve teknike në disa procedura të kryera për blerjet me 

vlera të vogla, në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i 

ndryshuar, neni 23 “Specifikimet teknike” dhe VKM nr. 914, datë 20.12.2014, neni 27. 

-Në 5 raste, pagesat e kryera për prokurime mallra dhe shërbime, kanë mangësi në plotësimin 

me dokumente justifikues, procesverbale, etj, në kundërshtim me Udhëzimin e Ministrisë së 

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

“Dokumentimi i lëvizjes së tyre”.  

 

Rekomandimi 18  

Nëpunësi Autorizues dhe Titullari i institucionit, të hartojnë dhe miratojnë rregullat për 

gjurmët e auditimit, për procedurat standarde të shpenzimeve.  

-Autoriteti Kontraktor, të marrë masa, që të mos kalohet asnjë blerje apo shërbim me 

procedurë të vogël jashtë platformës elektronike, në respektim të legjislacionit të prokurimit 

publik në fuqi. 

-Njësia e Prokurimit, të marrë të gjitha masat, që specifikimet teknike, të hartohen në 

përputhje me natyrën e objektit të prokurimit, të përcaktohen kritere të sakta dhe të 

kuptueshme,  pa lënë shteg për interpretime  si dhe të detajohen sipas rregullave të prokurimit 

publik, me qëllim arritjen e mallrave dhe shërbimeve me cilësinë e kërkuar.  

-Autoriteti Kontraktor, të marrë masa për trajnimin e vazhdueshëm të anëtarëve të Njësisë së 

Prokurimit, në Agjencinë e Prokurimit Publik, me qëllim përmirësimin e punës së Njësisë së 
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Prokurimit. Afati: Në vazhdim 

 

Gjendja: 

Është hartuar gjurma e Auditimit për shpenzimet sipas përcaktimeve në rekomandimet më 

lart. Sipas shkresës nr. 7863, datë 14.11.2018. Problematik konstatohet në specifikimet 

teknike në një prokurim të zhvilluar gjatë vitit 2018. Ky rekomandim konsiderohet i 

realizuar pjesërisht. 

 

19. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i prokurimeve në Aparatin e ISSH u konstatua se, 

Autoriteti Kontraktor (AK) nuk ka realizuar prokurimet e parashikuara, pasi nga 9 procedura 

të parashikuara me vlerë 89,833 mijë lekë, është realizuar 1 procedurë vlerë 4,990 mijë lekë 

(ose 5.5% e parashikimit), ndërsa janë anuluar 2 procedura nga Komisioni i Prokurimit 

Publik, me objekt “Blerje shtypshkrime” me fond limit 5,500 mijë lekë dhe “Blerje rafte 

metalike” me fond limit 5,900 mijë lekë,.  

Në lidhje me procedurat e prokurimit të parashikuara dhe të pa realizuara vlerësojmë se 

parashikimi nuk është kryer bazuar në nevojat reale të institucionit, sepse nuk konstatohen 

ndërprerje/mangësi në kryerjen e detyrave edhe nga moskryerja këtyre e prokurimeve. AK, 

nuk ka programuar drejt e sipas nevojave vjetore sasinë e mallrave/punëve dhe shërbimeve, 

në kundërshtim kjo me kërkesat e parashikuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 dhe VKM 

nr. 914, datë 29.12.2014, duke realizuar kështu prokurimet në masën vetëm 5.5% nga sa ishin 

planifikuar.  

 

Rekomandim 19  

Autoriteti Kontraktor të evidentojë përgjegjësitë dhe në bashkëpunim me  njësinë e 

prokurimit dhe degën e administrimit, të hartojnë nevojat për punë, mallra dhe shërbime, 

bazuar në nevojat reale, me qëllim arritjen e prioriteteve të caktuara dhe prokurimeve me 

efektivitet, ekonomicitet dhe eficiencë. Në asnjë rast të mos realizohen procedura prokurimi 

nëse ISSH nuk disponon sasinë e fondeve të nevojshme për të kryer këto procedura. Afati: Në 

vazhdim 

 

Gjendja: Ky rekomandim konsiderohet pjesërisht i realizuar. 

 

20. Gjetje nga auditimi: Mbi auditimin e procesit të certifikimit të pensioneve u konstatua 

sa vijon: 

-Referuar programit të kontrollit vjetor me nr. ekstra , datë 08.01.2017, u konstatuan pensione 

të pa certifikuar në 5 DRSSH për vitet 2016 e në vazhdim duke kaluar afatet kohore të 

parashikuara të kontrollit të pensioneve. Referuar nenit 62 të ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 

“Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar ”, ky afat është 3 vjet  dhe 

përcaktohet si afat parashkrimi për pensionet e njohura dhe të paguara. Pikërisht brenda këtij 

afati duhet kryer kontrolli për gjithsej 96,321 dosje, të trajtuara sipas ligjit nr. 7703, datë 

11.05.1993, i ndryshuar, dhe për 5,661 dosje të trajtuara sipas ligjit nr. 8097, datë 21.03.1996 

dhe akteve të tjera nënligjore që burojnë prej këtij ligji. .  

- Gjithashtu përgjatë vitit 2017, nga Njësia e Inspektimit të Përfitimeve në ISSH u konstatua 

dëm ekonomik në shumën prej 39,068,896 lekë, i shkaktuar në periudhën që përfshin vitin 

2013 deri më 2015, nga lidhja e pensioneve në zbatim të ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për 

sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar”, dhe në shumën prej 

13,536,146 lekë nga lidhja e pensioneve në zbatim të ligjit nr. 8097, datë 21.03.1996 

(suplementi shtetëror), ligjit nr. 10142, datë 15.05.2009, ligjit nr. 10139, datë 15.05.2009, 

ligjit nr. 8607, datë 27.04.2000, detyrime të cilat institucioni duhet t‟i paguajë, veprim në 
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papajtueshmëri me ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë”. E konkretisht, detyrimet kreditore rezultojnë të shlyera brenda vitit 

dhe detyrimet debitorë janë kontabilizuar dhe pagesat kryhen çdo muaj në DRSSH. 

Certifikimi si proces kontrolli është i rëndësishëm dhe kryerja e këtij procesi për çdo vit, ka të 

bëjë direkt në përdorimin me efektivitet të fondeve të pensioneve, dhe  identifikimin e në 

kohë të mangësive dhe dëmeve të shkaktuara nga mos zbatimi me korrektësi i akteve ligjore 

dhe nënligjore në fuqi.  

 

Rekomandim 20  

a. Institucioni të marrë masa që të përfundojë kontrollin për 3,613 dosje të identifikuara në 5 

DRSSH (DRSSH Vlorë, Tiranë, Kukës, Durrës), në zbatim të ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993, 

i ndryshuar ; dhe për 596 dosje të identifikuara të pensioneve për suplementin nga viti 2014 

deri më fund të vitit 2016 në 5 DRSSH (Berat, Gjirokastër, Korçë, Tiranë dhe Shkodër).  

b. Institucioni të marrë masa që të përfundojë kontrollin dhe certifikimin e dosjeve të 

pensionit për 96,321 dosje nga viti 2014 e në vazhdim për 12 DRSSH ku janë konstatuar këto 

dosje. Institucioni të përfundojë kontrollin nga viti 2014, 2015, 2016, 2017 për 5,661 dosje në 

12 DRSSH, që rezultojnë të lidhura për pension suplementar, por që vijojnë të jenë të pa 

kontrolluara nga Njësia e Inspektimit të Përfitimeve. Afati: Menjëherë dhe në vazhdim 

 

Gjendja:  

Sipas  Raporteve Përfundimtare dhe rekomandimeve të dhëna për DRSSH – të përkatëse do 

të kërkohet në vijimësi  zbatimi i rekomandimeve në secilën dosje përfitimi. Nga Drejtori i 

Përgjithshëm i ISSH është nxjerrë shkresa nr. 5208, datë 11.07.2018 dhe të tjera, për njohjen 

e zbatimit të rekomandimeve.  Ky rekomandim konsiderohet në proces. 

 

Rekomandim 20.1   

Institucioni të marrë masa që planifikimi i kontrolleve dhe certifikimi i pensioneve nga Njësia 

e Inspektimit të Përfitimeve të kryhet brenda vitit të lidhjes së tyre, me qëllim identifikimin e 

në kohë të mangësive dhe dëmeve të shkaktuara nga mos zbatimi me korrektësi i akteve 

ligjore të ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e 

Shqipërisë, i ndryshuar”, në mënyrë që fondet për pensione të përdoren me efektivitet në 

përputhje me kërkesat e nenit 2 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin ”, i ndryshuar. Afati: Menjëherë dhe në vazhdim 

 

Gjendja: 

Sipas  Programit Vjetor të  miratuar,  planifikuar për kontroll të përfitimeve afatgjata: 

Inspektim me përparësi i dosjeve që kalojnë afatin 3 vjeçar. 

Bazuar në kapacitetet e Njësisë së Inspektimit  është përcaktuar që secili inspektor kontrollon 

një sasi (mesatarisht) prej 15 dosjesh në ditë, e në vit rreth 40 000 dosje.  Ky rekomandim 

konsiderohet në proces. 

 

21. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, për vitin 2017 nuk janë lënë gjurmë në 

sistemin e të dhënave të sigurimeve shoqërore për të gjitha dosjet e certifikuara nga Njësia e 

Inspektimit të Përfitimeve. E konkretisht rezultojnë pa komente  për DRSSH Durrës gjithsej 

3,759 dosje nga 10,948 dosje te kontrolluara; për DRSSH Tiranë gjithsej 3,759 dosje nga 

17,201 dosje të kontrolluara; për DRSSH Vlorën 2,353 dosje për 7,143 dosje të kontrolluara; 

për DRSSH Sarandë 506 dosje nga 3,809 dosje të kontrolluara; për DRSSH Kukës 478 dosje  

nga 955 dosje të kontrolluara; dhe për DSSH Tropojë 76 dosje nga 249 dosje të kontrolluara. 
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Gjithashtu është konstatuar që nga Njësia e Inspektimit të Pensioneve nuk është përcaktuar 

një “fjalor i unifikuar”, në mënyrë që komentet të jenë të unifikuara dhe sipas një formati 

gjithëpërfshirës.  

 

Rekomandim 21  
Për të lënë gjurmë të kontrolli dhe certifikimit të pensioneve në sistemin e të dhënave ndër 

vite me qëllim monitorimin e këtij procesi të rëndësishëm dhe përdorimit me efektivitet të 

fondeve për pensione të çdo lloji në 12 DRSSH, nga strukturat drejtuese të ISSH të merren 

masa që sistemi i hedhjes së të dhënave të pensioneve, të hartojë module ku të reflektohen 

gjatë hedhjes së të dhënave nga Njësia e Inspektimit të Pensioneve shënimet për çdo dosje të 

kontrolluar dhe të certifikuar, me qëllim lënien e gjurmëve të kontrollit të dosjeve të 

pensioneve. 

Në funksion të sa më sipër, Njësia e Inspektimit të Pensioneve nevojitet të krijojë një “Fjalor 

të unifikuar”, në mënyrë që komentet në sistem, në përfundim të kontrollit të përfitimeve të 

pensioneve të jenë të unifikuara dhe sipas një formati gjithëpërfshirës informacioni.  Afati: 

Në vazhdim 

 

Gjendja:  

Në sistemin e IT (programi i inspektimit) është realizuar një dritare në sistem për gjurmët e 

kontrollit të dosjeve nga inspektorët. Ky rekomandim konsiderohet i  realizuar. 

 

22. Gjetje nga auditimi:Nga auditimi u konstatuan problematika në lidhje me 

mosrespektimin e afateve të lidhjes së pensioneve për vitin 2017, në referencë të pikës 3 të 

nenit 85 të ligjit 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Rregullores nr. 1, datë 21.10.2008 “Për caktimin , administrimin 

dhe pagesën e pensioneve” , si më poshtë vijon: 

Për vitin 2017, nga 34,458 dosje pensioni të lidhura për 12 DRSSH-të, nga evidencat e 

Drejtorisë së Përfitimeve rezultoi se: 88,1% e tyre ose 32,132 pensione, janë lidhur brenda 

afatit maksimal ligjor (45 ditë) dhe koha mesatare e përcaktimit të tyre rezultoi 20,9 ditë; 

ndërsa rezultuan me tejkalim të afatit ligjor 8% e pensioneve ose 2,326 pensione, koha 

mesatare e përcaktimit të të cilave rezultoi rreth 88 ditë. Raste konkrete për vitin 2017, 

cilësojmë DRSSH Berat, Tiranë dhe Elbasan me 150 pensione të lidhura jashtë afatit ligjor 

me 2 deri në 5 muaj, dhe  DRSSH Fier, Lezhë dhe Dibër me 280 pensione lidhur nga  data 3 

deri në 5 muaj.  

-Faktorë që kanë ndikuar në mos-lidhjen në afat të pensioneve, janë edhe mungesat e 

dokumentacionit përkatës për periudhën e sigurimit dhe si pasojë njohja e vjetërsisë, ku 

gjithashtu ka ndikuar edhe mos-dërgimi në Degën e Arkivës të ISSH/ Tiranë, i dokumenteve 

të para vitit 1994, siç janë regjistrat me të dhënat e punësimit dhe listëpagesat e punonjësve 

nga institucione qendrore dhe lokale. Në vijim na rezultoi se ende nuk janë dërguar në ISSH, 

regjistrat e vjetërsisë në punë të Institucioneve Qendrore dhe Ministrive që vijojnë të jenë në 

aktivitet, në kundërshtim me kërkesat e VKM nr. 464, datë 22.07.1998 “Për krijimin e arkivit 

qendror për sistemimin, ruajtjen dhe shfrytëzimin e dokumentacionit të periudhës së 

sigurimit, pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore”.  

 

Rekomandim 22  

Strukturat drejtuese në ISSH, me qëllim uljen e numrit të ditëve për përllogaritjen e 

pensioneve si dhe rritjen e saktësisë së tyre, të marrin masa për të shtuar trajnimet për 

punonjësit që merren me përllogaritjen dhe caktimin e pensioneve.  
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Strukturat drejtuese në ISSH të marrin masa për identifikimin dhe publikimin e listës së 

institucioneve që ende nuk kanë dërguar në ISSH regjistrat e vjetërsisë në punë dhe 

listëpagesat e institucioneve qendrore dhe ministrive, me qëllim përfundimin me sukses të 

procesit të digjitalizimit dhe të skanimit të regjistrave të vjetërsisë në punë dhe të 

listëpagesave. Afati: Menjëherë dhe në vazhdim 

 

Gjendja: 

Nga ISSH janë realizuar trajnime të brendshme. Por nuk ka një rezultat të matshëm në lidhje 

me uljen e ditëve për përllogaritjen e pensioneve. Përsa i përket procesit të digjitalizimit dhe 

të skanimit të regjistrave të vjetërsisë në punë dhe të listëpagesave nga ana ISSH ngelet një 

angazhim në proces.Ky rekomandim konsiderohet në proces. 

 

23. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, gjatë vitit 2017 janë kryer pagesa për 

shpenzime qiraje për zyra dhe për nevoja magazinimi, sipas kontratave respektive vjetore, në 

shumën prej 10,001 mijë lekë për 8 Drejtori Rajonale të Sigurimeve Shoqërore, me një 

sipërfaqe totale 2.490 m2. Këto ambiente me qira, të marra për nevoja pune vijojnë prej vitit 

2009 (rasti i DRSSH Berat) dhe vitit 2012 e në vazhdim (rastet e DRSSH Durrës, Elbasan, 

Fier, Korçë, Kukës, Shkodër, Vlorë, e Sarandë). Nga auditimi u konstatua se, mungesa e 

kryerjes së një analize mbi eficiencën e fondeve të përdorura për këtë qëllim, që në fazën e 

planifikimit të shpenzimeve, mbart risqe që lidhen me mospërdorimin e fondeve me 

efektivitet.  

 

Rekomandim 23  

Nga strukturat përgjegjëse në ISSH të merren masa që të shikohet mundësia e përdorimit të 

ambienteve të tjera që janë pronë shtetërore e pushtetit vendor; ose gjatë planifikimit të 

shpenzimeve të kryhen analiza të mirëfillta kosto-efektiviteti, duke u vlerësuar mundësia për 

parashikimin e  fondeve të investimit për blerje ambiente zyrash për nevojat e institucionit, 

nëse pas analizës kostot e qiramarrjes do të rezultojnë më të mëdha se ato të blerjes së 

ambienteve, për periudhat e parashikuara kohore. Afati: Në vazhdim 

 

Gjendja: 

Nuk është realizuar e dokumentuar analiza e mirëfilltë kosto-efektivitet, për të vlerësuar 

mundësinë për parashikimin e  fondeve të investimit për blerje ambiente zyrash për nevojat e 

institucionit. Nëse kostot e qiramarrjes do të rezultojnë më të mëdha se ato të blerjes së 

ambienteve, për periudhat e parashikuara kohore. Ky rekomandim konsiderohet i 

parealizuar. 

 

24. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pagave të punonjësve të Drejtorisë së Përgjithshme 

të ISSH u konstatua se në periudhën 01.01.2017-07.111.2017, llogaritja e pagës neto të 

punonjësve ishte kryer në kundërshtim me nenin 130, pika 1 e Kodit të Punës i cili citon se: 

“Kur punëmarrësi nuk mund të punojë për shkak të sëmundjes, punëdhënësi i jep atij jo më 

pak se 80% e pagës për një periudhë prej 14 ditësh të pambuluara nga sigurimet shoqërore”. 

Për periudhën e mësipërme, ISSH ka aplikuar zbritjen në masën 70% për punonjësit që kanë 

më pak se 10 vite eksperiencë punë në ISSH, dhe 80% për ata që kanë mbi 10 vite, duke 

cituar si bazë ligjore nenin 23, pika 1 dhe nenin 25 të ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993 “Për 

sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i cili faktikisht i referohet periudhës së 

paaftësisë për punë pas 14 ditësh, e që mbulohet nga sigurimet shoqërore. Më pas, në muajin 

nëntor, ky gabim është konstatuar nga ISSH, ku me urdhrin nr. 9029 datë 08.11.2017, 

Drejtori i Përgjithshëm i ISSH ka njoftuar drejtoritë e ISSH për kryerjen e saktë të llogaritjes 
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së pagës (pra  80% e pagës për punonjësit, pavarësisht eksperiencës së tyre në institucion). 

Kjo është një problematikë e evidentuar edhe në subjekte të tjera shtetërore, nga auditimet e 

KLSH-së, ku është konstatuar zbritja në pagë për shkak të raportit mjekësor, në varësi të 

eksperiencës së punës, në kundërshtim me nenin 130, pika 1 e Kodit të Punës në Republikën 

e Shqipërisë.  

 

Rekomandim 24  
Duke marrë në konsideratë problematikën që lidhet me interpretime të ndryshme që 

institucione të ndryshme buxhetore i bëjnë vlerësimit dhe përllogaritjes së ditëve me raport 

mjekësor nën 14 ditë, ku herë mbështeten mbi Kodin e Punës së Republikës së Shqipërisë dhe 

herë mbi Ligjin nr. 7703, datë 11.5.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e 

Shqipërisë”, në funksion të përmirësimit të punës, rekomandojmë që ISSH të përgatis një 

dokument njoftues, gjithëpërfshirës ku të bëhen me dije institucionet shtetërore se, për 

përllogaritjen e ditëve me raport mjekësor mbi 14 ditë, referenca është Ligji nr. 7703, datë 

11.5.1993, ndërsa për ditët me raport nën 14 ditë, Kodi i Punës, duke qenë se sa më sipër ka 

lënë hapësirë për interpretime. Afati: Brenda datës 30.08. 2018 

 

Gjendja: 

Nga ISSH është përgatitur një shkresë interpretuese për Ministrinë e Financave dhe 

ekonomisë me mendimin për të nxjerrë një udhëzim të ministrit. Shkresë e ISSH e cila 

pretendohet se, i është bërë prezent edhe KLSH, si organ kontrolli.(shkresa me nr. Prot e datë 

nuk ju vendos në dispozicion grupit të kontrollit). Ky rekomandim konsiderohet i realizuar. 

 

25. Gjetje nga auditimi: KLSH në auditimin e mëparshëm për përmirësimin e punës në 

ISSH ka rekomanduar 17 masa organizative. Nga auditimi i dokumentacionit vënë në 

dispozicion, rezultoi se nga ISSH janë pranuar 17 rekomandime të lëna nga KLSH, nga të 

cilat 4 rekomandime janë zbatuar, 8 rekomandime janë në proces, 4 rekomandime nuk janë 

zbatuar dhe 1 rekomandim është zbatuar pjesërisht.  

 

Rekomandim 25  

Strukturat drejtuese të ISSH, me qëllim përmirësimin e punës të marrin masa të përcaktojnë 

personat përgjegjës dhe të analizojnë nivelin e zbatimit të rekomandimeve, me qëllim 

zbatimin e plotë të rekomandimeve në proces, si edhe të rekomandimeve të zbatuara 

pjesërisht dhe të pa zbatuara, konkretisht: 

-Drejtori i Përgjithshëm i ISSH të marrë masa që ISSH të ndërtojë dhe zbatojë një strategji të 

menaxhimit të burimeve njerëzore duke e mbështetur dhe me financimet përkatëse për 

realizmin me sukses të saj (statusi i rekomandimit “i pranuar dhe i zbatuar pjesërisht”); 

-Nga Strukturat Drejtuese e Menaxhuese të ISSH dhe Ministrisë së Financës, të bëhet analiza 

dhe rregullimi i të gjitha rasteve përjashtimore nga ligji nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për 

Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, brenda kufirit maksimal të 

përcaktuar në VKM nr. 730, datë 02.09.2015 “Për një ndryshim të VKM nr. 429, datë 12.02. 

2002 “Për kushtet e përfitimit, shumën dhe procedurat e dhënies së pensioneve të posaçme 

shtetërore dhe të shtesave të pensioneve të posaçme shtetërore”, në mënyrë që të eliminohen 

standardet e dyfishta që për të drejta të barabarta përfitimi të mos jetë i njëjtë (statusi i 

rekomandimit “i pranuar dhe i pazbatuar”); 

-Nga Strukturat  Drejtuese e Menaxhuese të ISSH dhe Ministrisë së Financës, të bëhet 

analizimi dhe evidentimi i të gjitha rasteve të invalidëve të krijuar nga viti 2008 e në 

vazhdim, në mënyrë që edhe këta invalidë të përfitojnë furnizimet me karburant dhe mjetet 
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lëvizëse nga këto shpenzime që u takojnë me ligj (statusi i rekomandimit “i pranuar dhe i 

pazbatuar”); 

-Për të shmangur parregullsitë e korrigjimet në përmbledhësen e pasqyrave financiare të 

ISSH, në udhëzimin e MF, të përcaktohet një datë e realizueshme për ISSH të mbylljes së 

transaksioneve vitit ushtrimor. Dorëzimi i përmbledhëses së pasqyrave financiare, të 

realizohet pas rakordimit përfundimtar për të ardhurat me Drejtorinë e Tatimeve dhe 

Ministrinë e Financës, duke eliminuar kështu korrigjimin e të ardhurave pas dorëzimit të 

pasqyrave përmbledhëse financiare. Nga strukturat menaxhuese të ISSH, FDSKSH dhe MF, 

të bëhet sistemimi i llogarisë 44 “Institucione të tjera publike” në shumën 275.5 milion lekë, 

duke respektuar nga MF, të ardhurat që i takojnë institucioneve ISSH dhe ISKSH (statusi i 

rekomandimit “i pranuar dhe i pazbatuar”); 

- SSH të rishikojë periodikisht kontratat tip të punës për përputhshmërinë e tyre me 

legjislacionin në fuqi dhe nëse vlerësohet e arsyeshme të dërgojë për miratim në KA 

ndryshimet përkatëse në to. ISSH të rishikojë dosjet e personelit për të siguruar që 

informacioni i administruar në to është i plotë dhe dokumenton të gjithë procesin nga 

rekrutimi, vlerësimi, ndryshimet në vendin e punës e deri në shkëputjen e këtyre 

marrëdhënieve nga punëmarrësi. Gjithashtu ISSH duhet të vlerësojë nevojën për ndryshime 

në rregulloret dhe procedurat përkatëse për të garantuar që procesi i menaxhimit dhe 

vlerësimit të burimeve njerëzore të mbështesë dhe nxisë përmbushjen e objektivave prioritare 

të ISSH (statusi i rekomandimit “i pranuar dhe i pazbatuar”) Afati: Brenda vitit 2018 

 

Gjendja: 

Ky rekomandim konsiderohet se është në të njëjtën gjendje me atë të auditimit të mëparshëm.  

Konsiderohet i pa realizuar. 

 

B. MASA DISIPLINORE 

 

Mbështetur ne ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës”i ndryshuar, nenet 37, 141, 153 

pikat 1 dhe 2, Rregulloren e Personelit, pika V. 1, 2, 3, i kërkojmë Drejtorit të Përgjithshëm të 

ISSH, analizimin e shkeljeve të trajtuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe  

Vendimin nr. 65, datë 28.06.2018 të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe ngritjen e 

Komisionit të Disiplinës për fillimin e procedurave për dhënien e masave disiplinore në 

raport me shkeljet e konstatuara, nëpunësve përgjegjës. 

Gjendja:  Nga ISSH nuk janë dhënë masa disiplinore. 

 

 

V. FONDI I SIGURIMIT TË DETYRUESHËM TË KUJDESIT SHËNDETËSOR. 

 

Nga auditimi i ushtruar në Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor 

(FSDKSH) Tiranë, për zbatimin e rekomandimeve të KLSH, dërguar me shkresën 

nr.1346/15, datë 12.07.2018, konstatohet se: 

-Në moszbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, në vijim të shkresës nr. 

1346/15prot., datë 12.07.2018 FSDKSH ka kthyer përgjigje në KLSH, në tejkalim të afatit 20 

ditor, me shkresën nr. 57/17, datë 19.09.2018, sipas të cilës KLSH vihet në dijeni mbi 

marrjen e masave për zbatimin e rekomandimeve të KLSH-së, së bashku me Urdhrin 

nr.57/16, datë 11.09.2018 të Drejtorit të Përgjithshëm ku janë përcaktuar detyrat për të gjitha 

strukturat e FONDIT. Këshilli Administrativ i Fondit është informuar në mënyrë të 



 

113 
 

RAPORT PËRFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN  E ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE TË 

LËNA NË AUDITIMET E MËPARSHME NË 8 SUBJEKTE”. 

 
vazhdueshme lidhur me rekomandimet dhe statusin e realizimit të tyre, me qëllim 

përmbushjen në mënyrë të përshtatshme të këtyre rekomandimeve. 

-Në moszbatim të pikës 2, të nenit 30, të Ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë  të Shtetit”, FSDKSH me shkresën nr. 

1225/1prot., datë 09.04.2019, në tejkalim të afatit 6 mujor, ka vënë në dijeni KLSH-në për 

zbatimin e rekomandimeve. 

 

Konstatohet se, nga KLSH, për aktivitetin e vitit 2017, janë lënë për zbatim 39 rekomandime, 

të cilat janë pranuar nga titullari 39 rekomandime, ose 100% e tyre. Nga rekomandimet e 

pranuara:  

-janë zbatuar 10 prej tyre, ose 26 %;   

-janë zbatuar pjesërisht 2 rekomandim, ose 5 %;   

-janë në proces zbatimi 24 rekomandime, ose 62 % e tyre;  

-nuk janë zbatuar 3  rekomandime, ose 8 % e tyre dhe konkretisht, nr. CI/1 dhe CII/12, si në 

vijim: 

a.-FSDKSH-ja, të ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm ligjorë dhe administrativë për 

rikuperimin e dëmit të shkaktuar në buxhetin e shtetit në shumën 132,465 mijë lekë. 

(Rekomandimi nr. CI/1, shkresa nr. 1346/15, datë  12.07.2018 të Kryetarit të KLSH-së) 

-FSDKSH-ja së bashku me Agjencinë e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore dhe Ministrinë e 

Shëndetësisë, të marrin masat e duhura dhe të nxjerrin përgjegjësitë konkrete për kostot 

shtesë të panevojshme në buxhetin e shtetit, që rrjedhin nga mungesa e koordinimit midis 

këtyre institucioneve pjesëmarrëse në procedurën e përcaktimit dhe njoftimit zyrtar të 

çmimeve të barnave të rimbursueshme brenda afateve ligjore, dhe parandalimin e situatave të 

tilla në të ardhmen. (Rekomandimi nr. CI/1, 1346/15, datë 12.07.2018   e Kryetarit të KLSH-

së) 

b. Të eliminohen praktikat e mësipërme, që kanë sjellë efekte negative për buxhetin, por edhe 

kanë ndikuar në paligjshmërinë e skemës së rimbursimit të barnave. (Rekomandimi nr. 

CII/12, 1346/15, datë 12.07.2018   e Kryetarit të KLSH-së).     

 

A. PROPOZIME PËR NDRYSHIME APO PËRMIRËSIME NË LEGJISLACIONIN 

NË FUQI: 

 

1. Gjetje nga auditimi: KA-ja ka parashikuar me Vendimin Nr. 5, datë 27.01.2017 “Për 

financimin e paketave të shërbimit të miratuara me Vendim të Këshillit të Ministrave, të 

ofruara nga shërbimet spitalore publike për vitin 2017”, fondin vjetor për financimin e 

paketave të shërbimeve shëndetësore, në referencë edhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave 

Nr. 18, datë 11.01.2017. Në relacionin e firmosur nga Drejtori i Përgjithshëm, përcaktohet një 

marzh për tu shpërndarë gjatë muajve korrik dhe dhjetor, pas verifikimit të sasisë së paketave 

të realizuara nga spitalet. Me VKA nr. 68, datë 19.12.2017, “Për financimin e paketave të 

shërbimit të miratuara me vendim të Këshillit të Ministrave, të ofruara dhe marzhit të fitimit 

të tyre”, KA-ja ka vendosur që marzhi i fitimit midis vlerës së paketës dhe kostos së tyre të 

përdoret nga këto institucione ofruese të shërbimit të paketave, a) për shpërblim deri dy paga 

mujore për punonjësit e shërbimit që ofron paketat dhe b) për shpenzime për mallra dhe 

shërbime. Sipas të dhënave vjetore të vëna në dispozicion nga FSDKSH për gjithë vitin 2017, 

rezulton që marzhi i fitimit për paketat e ofruara nga institucionet publike paraqitet në 

shumën 80,600 mijë lekë.  

Aplikimi i marzhit të fitimit nga ana e FSDKSH, në paketat shëndetësore dhe financimi me 

këtë marzh i spitaleve publike veç atyre private, vjen në kundërshtim me përcaktimet në 

Ligjin nr. 9106, datë 17.7.2003 “Për Shërbimin Spitalor në Republikën e Shqipërisë”, i cili në 
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nenin 23, pika 1) përcakton se: “Spitalet publike janë institucione me buxhet të pavarur, 

jofitimprurëse dhe e ushtrojnë veprimtarinë e tyre në mjediset dhe me pajisjet që janë pronë 

e Ministrisë së Shëndetësisë”. Pra ky marzh fitimi në gjykimin tonë nuk duhet të jetë pjesë e 

çmimit të paketës që kryejnë institucionet shëndetësore publike, të cilët në veprimtarinë e tyre 

nuk kanë si qëllim fitimin, por ofrimin e shërbimeve publike. Nga ana tjetër, shpërndarja e 

këtij marzhi fitimi prej KA-së për shpërblime të stafeve mjekësore ndërkohë që akte të 

posaçme ligjore rregullojnë mënyrën dhe kohën e dhënies së tyre, në gjykimin tonë ka 

dëmtuar buxhetin e njësisë publike dhe e ka ekspozuar Fondin mes problematikave të tjera 

ligjore të panevojshme.  

 

1. Për sa më sipër nga KLSH është rekomanduar që: 
FSDKSH të shqyrtojë mospërputhjet midis pikave 1, 4, 9 të VKM nr. 308, datë 21.05.2014, 

dhe nenit 23 të ligjit nr.9106, datë 17.07.2003 “Për Shërbimin Spitalor në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe dispozitave të tjera ligjore me të cilat bien ndesh ky vendim, 

si dhe të paraqesë propozimet e duhura në Këshillin Administrativ dhe Këshillin e Ministrave 

për ndryshimin dhe harmonizimin e tyre. 

Zbatimi i këtij rekomandimi:  
Lidhur me këtë rekomandim, ju informojmë se, është ende në proces rishikimi i Vendimit 

“Për miratimin e paketave të shërbimeve shëndetësore që do të financohen nga Fondi i 

Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në shërbimin spitalor”. Sidoqoftë, gjatë 

vitit 2018, Fondi nuk ka financuar spitalet publike për marzhet e fitimit të paketave 

shëndetësore. 

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, në proces zbatimi deri në mbajtjen e 

këtij Akt Konstatimi pasi Këshilli Administrativ, deri në këtë datë nuk ka marrë vëndim lidhur 

me këtë cështje. 

 

B. MASA ORGANIZATIVE: 

 

1.Gjetje nga auditimi:  A. Nga auditimi i shpenzimeve të skemës së rimbursimit të 

barnave u konstatua se: 

- Vendimmarrjet e Këshillit Administrativ në 30 raste të konstatuara, kanë tejkaluar 

kompetencat e parashikuara për këtë organ, duke miratuar rimbursim të barnave përtej 

kufizimeve në përdorim, sasinë dhe kohëzgjatjen e trajtimit, veprim në kundërshtim me 

dispozitat ligjore në fuqi, me efekt financiar në shumën 139,490 mijë lekë. Janë rimbursuar 

barna të cilat janë të përfshira në listën e barnave të rimbursueshme në fuqi, për rrjedhojë 

vendimmarrjet e KA-së janë të panevojshme dhe në tejkalim të kompetencave, ndërkohë që 

procedura e përzgjedhjes së rasteve për rimbursim nga një komision i posaçëm i ngritur për 

këtë qëllim, është diskriminues dhe i pambështetur në ligj. Kjo praktikë i mbivendoset 

paketës së listës së barnave të rimbursueshme të miratuara nga Këshilli i Ministrave, duke 

sjellë jo vetëm një hallkë shtesë administrative, por dhe duke kufizuar aksesin e popullatës në 

shërbimet e kujdesit shëndetësor. Problematika ka vijuar gjatë muajve të parë të vitit 2017 

dhe më pas është ndërprerë si rezultat i konkluzioneve të dala në auditimin e mëparshëm të 

KLSH, por akti administrativ VKA nr. 70, datë 18.04.2014 nuk rezulton ende i shfuqizuar.  

- VKM nr. 380, datë 25.05.2016 “Për miratimin e listës së barnave që rimbursohen nga 

FSDKSH”, i ndryshuar, në pikën 7 të tij, përcakton se: “...nëse gjatë periudhës kur ky vendim 

është në fuqi, ulen çmimet për barnat e paregjistruara të listës ose barnat alternativë e vetme 

që tregtohen në farmacitë e spitalit, Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit 

Shëndetësor, me njoftim të Agjencisë së Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, reflekton uljen e 

çmimit të barit në listë”. Fondi ka miratuar listën e barnave të rimbursueshme për vitin 2017 
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dhe e ka dërguar këtë listë në Ministrinë e Shëndetësisë për procedim në Këshillin e 

Ministrave. Megjithëse LBR-ja e vitit 2017, nuk është miratuar gjatë këtij viti, për arsye të 

cilat nuk varen prej Fondit, çmimet e reja duhet të ishin reflektuar rregullisht prej tij, sipas 

përcaktimit ligjor në pikën nr. 7 të VKM nr. 380,datë 25.05.2016, pasi Fondi është pjesë e 

Komisionit të Çmimit të Barnave. Mosreflektimi i çmimeve të reja ka sjellë si pasojë kosto 

shtesë në buxhet, në kundërshtim me dispozitat ligjore në fuqi, në shumën 132,465 mijë lekë. 

-Planifikimi i shpenzimeve të rimbursimit të barnave është bërë i ndarë sipas kategorive 

përfituese të rimbursimit, referuar udhëzimit të FONDIT për planifikimin e treguesve 

buxhetorë, por ato janë çelur në total, pa u ndarë në kategori, veprim ky në kundërshtim me 

kërkesat e Udhëzimit të Fondit nr. 4, datë 14.2.2017 ku përcaktohet se: “Në nivel nën 

artikulli dhe analize, përveç shpenzimeve për investime, detajimi do të kryhet nga Drejtoria 

Rajonale, apo dega dhe do të dërgohet në Drejtorinë Ekonomike në FOND, në formë 

elektronike dhe shkresore, brenda datës 20.02.2016”. Çelja dhe detajimi në Drejtoritë 

Rajonale në rrethe është bërë në total, përveç Drejtorive Rajonale të Durrësit, Fierit, Elbasanit 

dhe Lushnjes, ku ka një detajim të saktë të rimbursimit sipas kategorive përkatëse. Nga 

strukturat përkatëse në FOND nuk i është kërkuar njësive të varësisë, detajimi i shpenzimeve 

të rimbursimit konform udhëzimit, me qëllim ndjekjen dhe monitorimin e shpenzimeve sipas 

zërave, pavarësisht se ky zë ka një rritje të konsiderueshme nga viti i kaluar. Nga të dhënat e 

vëna në dispozicion prej Fondit, për vitin 2017, konstatohet rritje e vlerës së rimbursimit në 

shumë absolute për 1,991,803 mijë lekë, ndërkohë që nuk kemi ndryshim të çmimit të 

barnave dhe numri i përfituesve ka rënë me 720 pacientë krahasuar me vitin 2016, edhe pas 

futjes në skemë të kategorisë 39 “Person me sëmundje kronike”. Vlera prej 1,991,803 mijë 

lekë, përbën një rritje prej 23.6% të shpenzimeve për rimbursimin e barnave krahasuar me 

vitin e mëparshëm. Në kushtet e përdorimit të këtyre fondeve jo për qëllimin e parashikuar në 

buxhet, e shoqëruar nga ulja e numrit të përfituesve në skemë, kur çmimet e  LBR-së nuk 

kanë pësuar ndryshime gjatë kësaj periudhe, ku numri i recetave është rritur vetëm me 3.4% 

në krahasim me një vit më parë, mungesës së analizave sektoriale, si dhe në kushtet e 

mungesës totale të ushtrimit të kontrolleve nga strukturat e Fondit në kundërshtim me 

dispozitat ligjore të evidentuara gjatë këtij auditimi, tregon më së paku një keqmenaxhim të 

fondeve publike në vlerën 1,991,803 mijë lekë. Kjo dukuri bëhet më e theksuar prej muajit 

Qershor 2017 dhe në vazhdim. 

- Me vendimin e KA-së nr. 6, datë 27.01.2017 “Për krijimin e Komisionit Teknik të Barnave 

të Rimbursuara, për vitin 2017”, Këshilli Administrativ ka miratuar komisionin për hartimin e 

listës LBR 2017. Me shkresën nr. 1398 Prot., datë 21.03.2017 lista e miratuar është dërguar 

për procedim pranë Ministrisë së Shëndetësisë së bashku me projektvendimin për Këshillin e 

Ministrave dhe relacionin shoqërues. Lista e Barnave të Rimbursueshme për vitin 2017 

megjithëse e miratuar me vendimin e KA-së nr. 42, datë 21.03.2017 dhe e dërguar për 

procedim të mëtejshëm në Ministrinë e Shëndetësisë nuk rezulton e miratuar prej Këshillit të 

Ministrave gjatë vitit 2017, duke mos hyrë efektivisht në fuqi për asnjë moment. Sipas 

dokumentacionit të administruar, LBR-ja e vitit 2017 nuk ka hyrë në fuqi si rezultat i 

mosdakordësive të shprehura midis Ministrisë së Drejtësisë dhe asaj të Shëndetësisë për 

aspekte teknike të procedimit nga ana e Fondit në miratimin e paketës së barnave të 

rimbursueshme. Çmimet CIF të barnave të rimbursueshme të aplikuara në LBR-në 2017 kanë 

një rënie të përllogaritur në masën 4.1%, krahasuar me çmimet e aplikuara në LBR-në 2016. 

Mosmiratimi në kohë i listës së re ka cënuar në mënyrë të drejtpërdrejtë jo vetëm autonominë 

e Fondit për administrimin e paketave të sigurimit të detyrueshëm, parashikuar në nenin 13, 

të Ligjit nr. 10383, datë 24.02.2011 “Për Sigurimin e Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor 

në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, por ka krijuar pasoja negative në buxhetin e shtetit 
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në shumën 409,000 mijë lekë, si dhe ka ndikuar negativisht në vlerat e bashkëpagesës të 

personave përfitues të skemës. 

- Me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 487, datë 19.07.2017 “Për një ndryshim në VKM 

nr. 380, datë 25.05.2016 “Për miratimin e listës së barnave qe rimbursohen nga FSDKSH” 

është vendosur ndryshimi në rritje i çmimit të barit Madopar. Nga auditimi konstatohet se, 

nga ana e KÇB-së pranë Ministrisë së Shëndetësisë është realizuar një vendimmarrje jashtë 

përcaktimeve në VKM nr. 645, duke ndjekur një ekstra-procedurë për këtë rast. Propozimi i 

Ministrit të Shëndetësisë në KM, në rastin konkret për një ndryshim në Listën e Barnave të 

Rimbursueshme jo vetëm e ka anashkaluar Fondin në mënyrë të padrejtë, por e ka vendosur 

atë përpara faktit të kryer për përballimin e kostove shtesë. Ky rast, në gjykimin tonë përbën 

një precedent të gabuar, i cili ka ndikuar negativisht në buxhetin e shtetit në shumën rreth 

6,200 mijë lekë. 

B. Nga auditimi i zbatimit të kontratave nga dhënësit e kontraktuar të shërbimeve u 

konstatua se: 

-Gjatë kontrolleve të ushtruara në subjektet farmaceutike për zbatimin e kontratave F/2016 

dhe F/2015, si dhe shtojcës F /2015, grupet e kontrollit kanë pranuar që shkeljet, edhe pse i 

tejkalojnë kufijtë e përcaktuar në kontratë të mos merren parasysh për zgjidhjet e kontratave, 

duke i argumentuar si shkelje të cilat i përkasin periudhës së kontratës paraardhëse. Ky 

interpretim ka sjellë që fenomeni i diferencave të mbyllet me disa gjoba minimale dhe me 

mbajtjen në muajin pasardhës të shumave të rimbursuara padrejtësisht, pra janë mbyllur 

diferencat në minus dhe plus në inventarët kontabël dhe nga ana e Fondit janë vendosur 

penalitete të papërfillshme për subjektet kundërvajtës, ndërsa këto subjekte kanë vazhduar të 

rimbursohen normalisht nga FSDKSH-ja. Për 12 farmacitë, të cilat janë kontrolluar nga ana e 

DKPF-së gjatë vitit 2017 dhe kanë rezultuar me diferenca në plus dhe minus mbi përcaktimet 

e parashikuara në kontratën F/2016 dhe Shtojcën, DKP-ja nuk ka marrë masën e ndërprerjes 

së kontratës, pavarësisht rekomandimeve të lëna edhe në auditimin e mëparshëm të KLSH-së 

(për vitin 2016).  Mosndërprerja e kontratës dhe rimbursimi i këtyre farmacive nga ana e 

FSDKSH-së i bërë në kundërshtim me dispozitat ligjore dhe kontraktuale të kontratës me 

farmacitë llogaritet në vlerën 144,404 mijë lekë. 

-Në Prokurorinë e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë është bërë kallëzim penal, me objekt: 

Kallëzim të kryerjes së veprës penale të “Mashtrimit”, “Mashtrimit në subvencione” dhe 

“Fallsifikim të Dokumentave Shëndetësore”, për farmacitë: “A…..”, “B…..”, “C….”, 

“E…..”, “G…..” dhe “N…..”. Referimi i këtyre farmacive për ndjekje penale në Prokurori 

duhej të ishte bërë shkak për të mos lidhur Kontratën F/2016, e cila ka filluar zbatimin pas 

hyrjes në fuqi të LBR-së 2016, pra në muajin qershor të vitit 2016, ekzaktësisht dy muaj pas 

kallëzimit penal të bërë për këto farmaci nga ana e FONDIT. Në kapitullin “Kriteret”, pika 

14 e kësaj kontrate, F/2016, përcaktohet se: “Nuk lidhet kontratë me Farmacitë të cilat janë 

nën hetim nga organi i akuzës për çështje që lidhen me pikat e kësaj kontrate deri në 

përfundimin e plotë të hetimeve”. Për këtë çështje, edhe pse është trajtuar në auditimin e 

mëparshëm të ushtruar nga KLSH, nga ana e FONDIT nuk është ndërmarrë asnjë veprim 

administrativ për ndërprerjen e këtyre kontratave të lidhura padrejtësisht. Rimbursimi i 

farmacive, për të cilat duhet të ishte marrë masa e ndërprerjes së kontratës nga ana e 

FONDIT, ka vijuar në kundërshtim me dispozitat e kontratës me farmacitë për periudhën 

Mars-Dhjetor 2017 dhe arrin shumën 222,581 mijë lekë. 

- Në vazhdimësi është konstatuar moszbatimi i masës për ndërprerjen e kontratave nga ana e 

Drejtorisë Rajonale të Fondit Tiranë, për farmacitë që kanë shitur barna që u ka kaluar afati i 

skadencës të evidentuar në auditimin e mëparshëm, referuar Raportit Përfundimtar të DAB-së 

në DRF Tiranë. Rekomandimi i lënë nga DAB e FSDKSH-së, por edhe nga KLSH për 

ndërprerjen e menjëhershme të kontratës me këto subjekte, jo vetëm nuk ka gjetur zbatim nga 
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Drejtoria Rajonale e Fondit Tiranë, e cila duhet të kishte ndërprerë marrëdhëniet kontraktuale 

me këto farmaci, por sipas të dhënave për 20 subjekte farmaceutike të rimbursuar në 

vazhdimësi, për periudhën Mars-Dhjetor 2017, vlera e rimbursuar padrejtësisht arrin shumën 

333,104 mijë lekë. 

 

1.1 Rekomandimi: FSDKSH të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme ligjore dhe 

administrative, për të rregulluar procesin e rimbursimit të barnave, duke eliminuar 

problematikat e cilësuara më lart, të cilat kanë rritur abuzivitetin me skemën e rimbursimit të 

barnave, si dhe kanë ndikuar negativisht në cilësinë e vendimmarrjes dhe transparencën në 

menaxhimin e këtyre fondeve. 

 

1.2 Rekomandimi: FSDKSH të bëjë rishikimet e nevojshme në listën e miratuar së fundmi të 

rimbursimit të barnave, duke synuar reflektimin e kritereve të njëjta në përfshirjen në listë të 

barnave dhe duke eliminuar të metat dhe difektet e listës paraardhëse. Analiza të niset nga 

modelet më të përparuara ndërkombëtare, përshtatur me mjedisin shqiptar. 

Zbatimi i këtij rekomandimi:  
Masat ligjore dhe administrative, për të rregulluar procesin e rimbursimit të barnave, lidhen 

kryesisht me:  

1. Vendimmarrje të Këshillit Administrativ të Fondit (këtu e më poshtë "KA") ose/dhe 

Titullarit të Fondit për:  

-Miratimin apo jo të rasteve, jashtë kufizimeve të listës së barnave të rimbursueshme (këtu e 

më poshtë "LBR");  

-Krijimin ose jo të grupit të punës për shqyrtimin e kërkesave për barna nga pacientët 

përfitues nga skema;  

-Miratimin e komisioneve teknike të hartimit të paketës së listës së barnave te rimbursuara 

dhe pajisjeve mjekësore;  

Krijimin e grupeve të punës për vendosjen dhe rishikimin e kufizimeve të barnave të LBR-së. 

2. Përfshirja në LBR e barnave të reja, kryhet nga një komision teknik, i miratuar nga KA. 

Përfshirja e Drejtorive teknike të Fondit në hartimin e draftit të listës së barnave, me çmimet 

e reja të barnave të miratuara nga Komisioni i Çmimeve të Barnave pranë Ministrisë së 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, është një proces integral dhe bashkëpunues me 

komisionin teknik të listës së barnave. Përfshirja e barnave në LBR, bazohet në kriteret e 

miratuara me Vendim të Këshillit Administrativ nr.37, datë 19.11.2013 “Kriteret e përfshirjes 

dhe përjashtimit të barnave në LBR”. Aktualisht nga Maji 2018, shtrin efektin ekonomik 

LBR 2018, miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave (këtu e më poshtë "VKM"), nr. 

2018, datë 20.04.2018. 

Grupi i punës i ngritur me Urdhrin nr. 550, datë 25.10.2018 të Drejtorit të Përgjithshëm të 

Fondit pas shqyrtimit të efektit financiar të barnave të rimbursueshme, ka bërë rivlerësimin e 

kufizimeve për disa nga barnat e LBR 2018 më të kushtueshme. 

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, në proces zbatimi deri në mbajtjen e 

këtij Akt Konstatimi pasi deri në këtë datë nuk ka një produkt përfundimtar në zbatim të këtij 

urdhri. 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i ushtruar në FSDKSH, për zbatimin e rekomandimeve 

të lëna nga KLSH, me shkresën nr.264/9, datë 29.09.2017 “Dërgohet Raporti Përfundimtar 

dhe Rekomandimet për Auditimin me objekt, përputhshmëri dhe rregullshmëri financiare e 

aktivitetit”, për aktivitetin e vitit 2016, janë lënë për zbatim 28 rekomandime, të cilat janë 

pranuar nga titullari 28 rekomandime, ose 100% e tyre. Nga rekomandimet e pranuara janë 

zbatuar 5 prej tyre, ose 18 %, është zbatuar pjesërisht 1 rekomandim, ose 3%, janë në proces 
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zbatimi 11 rekomandime, ose 40 % e tyre dhe nuk janë zbatuar 11 rekomandime, ose 39 % e 

tyre.  

Përmendim se, në auditimet e mëparshme sipas Vendimeve të Kryetarit të KLSH-së nr. 134, 

datë 04.10.2016 dhe nr.129, datë 28.09.2017, është konstatuar problematika në zbatimin e 

kontratës koncesionare të Check up-it, referuar pagesës së koncesionarit për realizimin e të 

paktën 475 mijë kontrolleve në vit, ose 39,583 kontrolle në muaj. Megjithë zgjerimin e fashës 

së popullatës në vijim lidhur me përfitimin e këtij shërbimi, konstatohet se edhe për vitin 

2017, nuk është arritur numri prej 39,583 kontrolle të parashikuara në muaj, pasi gjatë kësaj 

periudhe janë realizuar vetëm 26,383 kontrolle në muaj, kjo ka sjellë që pagesa prej 292,144 

mijë lekë (me Tvsh) për 158,395 raste të parealizuara të sjellë një shpenzim joefektiv për 

buxhetin e shtetit.  

Ndërkohë që po të ishte vepruar sipas rekomandimit të lënë nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, 

gjatë vitit 2016, koncesionari duhej të ishte paguar vetëm për vlerën e shpenzimeve fikse për 

çdo kontroll bazë dhe jo për vlerën e shpenzimeve variabël të parashikuar që llogariten rreth 

400 lekë për Check up (pa TVSH), pasi koncesionari nuk ka kosto materiale për këto raste, 

fakt që do të kishte ulur koston për buxhetin në vlerën 63,358 mijë lekë, (158,395*400) 

ndërsa për periudhën 2015-2017 kjo parregullsi arrin në shumën 182,098 mijë lekë. 

Nr. Viti 

Mesatare 

mujore 
sipas 

kontratës 

Mesatare 
mujore ne 

fakt 

Nr. 

Muajsh 

Numër 

kontrollesh 
sipas 

kontratës 

Numër 
kontrollesh 

në fakt 

Numër 
kontrollesh 

të likujduar 

Kontrolle 

të faturuar 
por të 

pakryer 

Kosto 

fikse për 
njësi (pa 

TVSH) 

Vlera e 

kostos fiske 
perfituar 

padrejtesisht 

1 2015 39,583 24,442 10 395,830 244,420 244,420 151,410 400 60,564,000 

2 2016 39,583 27,463 12 474,996 329,556 329,556 145,440 400 58,176,000 

3 2017 39,583 26,383 12 474,996 316,601 310,123 158,395 400 63,358,000 

Shuma       1,345,822 890,577 884,099 455,245 400 182,098,000 

 

Shënim: Për vitin 2015, mesatarja mujore e kontrolleve të kryera në fakt, nëse do të zhvishej 

nga 2 muajt e parë të fillimit të implementimit të paketës përkatësisht, muajt Mars dhe Prill, 

në të cilët janë kryer 4,219 dhe 9,087 kontrolle bazë, do të rezultonte për 28,889 kontrolle në 

muaj, pra me një performancë mujore më të lartë se vitet pasardhëse 2016, 2017. 

Nga auditimi konstatohet se, edhe për vitin 2017, vijon të pranohen dhe likuidohen faturat 

tatimore mujore të Check-up, lëshuar nga koncesionari, në vlerën totale 876,083 mijë lekë, në 

të cilën përfshihet edhe TVSH në masën 20% mbi vlerën e shërbimit shëndetësor, ndërkohë 

që ky furnizim shërbimi duhet të trajtohet si Furnizim i Përjashtuar nga Tatimi mbi Vlerën e 

Shtuar, sipas përcaktimit ligjor në Nenin 51 pika c) e Ligjit nr. 92/2014, datë 24.07.2014 

“Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në RSH”, i ndryshuar. KLSH i ka rekomanduar FONDIT 

në auditimin e mëparshëm të kërkojë interpretimin teknik nga DPT lidhur me këtë mënyrë 

faturimi. Interpretimi i dërguar nga DPT, në gjykimin tonë nuk paraqet frymën e ligjit, si dhe 

nuk përmbush kërkesat teknike për rastin konkret. Kështu që në gjykimin tonë, vijimi i 

praktikës së pranimit dhe likuidimit të faturave të Check-up, si një shërbim i tatueshëm me 

TVSH, vijon të krijojë kosto shtesë në buxhet, që për vitin 2017, llogaritet në shumën 

146,014 mijë lekë, ndërsa për periudhën e deritanishme të shtrirjes së kontratës vlera arrin në 

413,706 mijë lekë, si më poshtë:                                              
Në lekë 

Konstatohet se, pavarësisht rritjes së fashës së përfituesve, numri i personave të cilët marrin 

këtë shërbim nga viti në vit ka pësuar rënie, duke ndikuar në rritjen e pagesave për raste të 

Nr. Viti 

Numër 
kontrollesh sipas 

kontratës 

Çmimi për Check Up 

( pa TVSH) 

Vlera e tatueshme e 

faturuar TVSH e llogaritur Total faturim 

1 2015 395,830 1,537 608,390,710 121,678,142 730.068.852 

2 2016 474,996 1,537 730,068,852 146,013,770 876.082.622 

3 2017 474,996 1,537 730,068,852 146,013,770 876.082.622 

Shuma 1.345.822 1537 2,068,528,414 413,705,683 2,482,234,097 
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pakryera nga ana e Fondit. Në total, nga fillimi i kontratës deri në fund të vitit 2017, 

koncesionari ka përfituar në mënyrë të padrejtë koston fikse të kontrolleve të pakryera për 

këtë shërbim për 455,245 raste e përkthyer në vlerë 182,098 mijë lekë, si dhe Tvsh-në për 

shërbimin e faturuar deri tani në vlerën 413,705 mijë lekë. Në total vlera e parregullsive 

përllogaritet në shumën 595,804 mijë lekë.  

 

2.1 Rekomandimi: Këshilli Administrativ i FSDKSH dhe Drejtori i Përgjithshëm të 

rishqyrtojnë Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe rekomandimet e lëna nga KLSH në 

auditimin e mëparshëm dhe të nxjerrin vendimet përkatëse për rekomandimet nr. A/1, A/2, 

A/3, A/4, A/5,B/1, B/3, B/7, B/8, C/1 dhe D/1, që konsiderohen të pazbatuara dhe 

konkretisht:  

 

2.1.1 Rekomandimi: i ri kërkojmë, FSDKSH-së që në bashkëpunim me Ministrinë e 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në dakordësi me koncesionarin, të ndryshojë kushtet e 

kontratës, në mënyrë që përmes modaliteteve shtesë të arrihet masa e kontrolleve mbi të cilat 

është dakordësuar çmimi i këtij shërbimi. Këshilli i Ministrave nisur nga analiza e faktit që 

numri i analizave është larg pritshmërisë së numrit të kontraktuar, të shikojë mundësinë e 

eleminimit të tavanit të sipërm të fashës së përfituesve të check–up, dhe të ndërmarrë 

rregullime ligjore për të mundësuar zvogëlimin e efekteve negative (pagesa pa shërbim) në 

këtë koncesion.  

 

2.1.2 Rekomandime (të përsëritura) lidhur me kontratën e Check up-it: 

Ti kërkohet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, një amendim i kontratës 

konçesionare, për rishikimin e paketës Check up-it dhe eleminimin e kostove shtesë për 

buxhetin e shtetit për shkak të pagesës së shpenzimeve variabël që llogariten rreth 400 lekë 

për Check up (pa TVSH) për kontrollet e pakryera. Kjo ndërhyrje të shoqërohet edhe me 

vendosjen e mekanizmave për një monitorim të cilësisë së shërbimit të ofruar duke synuar 

rritjen e besueshmërisë së popullatës në mënyrë që ky koncesion të përmbushë objektivat për 

të cilin u ofrua nga qeveria. Pjesë e amendimit të jetë edhe saktësimi i shërbimit të ofruar në 

këtë kontratë si një shërbim i përjashtuar nga tatimi mbi vlerën e shtuar.  

 

Zbatimi i këtij rekomandimi:  
Fondi zbaton kontratën konçensionare të lidhur nga Ministria e Shëndetësisë si Autoritet 

kontraktor. Ndryshimet në kontratë mund të realizohen vetëm në dakordësinë midis 

Autoritetit Kontraktor dhe konçensionarit. Fondi, ka dërguar pranë Autoritetit Kontraktor 

(MSHMS) shkresën nr. 57/18 Prot. datë 26.09.2018, MSHMS me lëndë: “Për zbatimin e 

rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit”. Sa i përket trajtimit të shërbimit të kontrollit 

bazë si furnizim i përjashtuar, DPT, si organ kompetent lidhur me këtë fushë, në 

korrespodencën me Fondin, ka përcaktuar se bazuar ne referencat ligjore, veprimtaria 

ekonomike e shoqërise koncesionare është e tatueshme me shkallë 20%. (bashkëlidhur 

përgjigjja e DPT). 

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, në proces zbatimi në mbajtjen e këtij 

Akt Konstatimi pasi deri më këtë datë nuk ka një amendim kontrate konçesionare, për 

rishikimin e paketës Check up-it dhe eleminimin e kostove shtesë për buxhetin e shtetit për 

shkak të pagesës së shpenzimeve variabël që llogariten rreth 400 lekë për Check up (pa 

TVSH) për kontrollet e pakryera. 

 

2.1.3 Rekomandime (të përsëritura) në lidhje me Ndryshimet e Legjislacionit në fuqi: 
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-Drejtori i Përgjithshëm i FSDKSH-së dhe KA të shqyrtojnë dhe të përmirësojnë kuadrin 

rregullator për të mundësuar futjen e elementëve që do ta bëjnë më atraktive skemën e 

sigurimit shëndetësor, duke synuar njëkohësisht edhe funksionalitetin e saj 

Fondi, të marrë masat e duhura për përcaktimin në rregulloret e tij të detyrave konkrete për 

drejtoritë dhe sektorët në varësi të tyre me afate të përcaktuara, për hartimin, miratimin dhe 

raportimin e pasqyrave financiare, të raporteve vjetore të konsoliduara dhe relacioneve 

përkatëse në lidhje me veprimtarinë e Fondit.  

-Drejtori i Përgjithshëm i FSDKSH-së të propozojë në Këshillin Administrativ shfuqizimin e 

VKM nr. 560, datë 23.10.2000, “Për miratimin e projektit pilot për përfshirjen e Spitalit të 

Durrësit në skemën e sigurimeve të kujdesit shëndetësor”, i ndryshuar dhe trajtimin e këtij 

spitali si gjithë sistemi spitalor publik në vend.  

- FSDKSH me qëllim parandalimin dhe korrigjimin e veprimtarive të kundërligjshme dhe 

abuzive nga dhënësit e kontraktuar të shërbimeve shëndetësore, të rishikojë klauzolat e 

mësipërme të Kontratës së farmacive F/2016, të pjesës “Detyrimet specifike”, duke hequr 

kufizimin “...jo më tej se afati i kontratës paraardhëse...” dhe fjalët “...përjashto ndërprerjen e 

kontratës”, duke lënë si detyrim që “kontrolli me inventar të fillojë nga momenti kur ka 

përfunduar kontrolli i fundit i inventarit”.  

- Kontrata tip me farmacitë të ketë një bazë ligjore të mirë plotësuar, ku të përfshihen 

detyrimisht ligjet e sipërcituara. Rinovimi i kontratave për subjektet të cilat nuk janë 

evidentuar me shkelje (të çdo lloji) të bëhet në mënyrë automatike nga sistemi informatik. 

 

Zbatimi i këtij rekomandimi:  
Drejtori i Përgjithshëm i Fondit, ka nxjerre Urdhërat nr.533, datë 15.10.2018 “Për ngritjen e 

grupit të punës për rishikimin e procesit të autoanalizës së veprimtarisë së Fondit dhe 

standartizimin e raportimeve”, si dhe Urdhrin nr.535 datë 15.10.2018 “Për rishikimin e 

rregullores për organizimin, funksionimin dhe përshkrimet e punës së Drejtorisë së 

Përgjithshme të Fondit dhe të Drejtorive Rajonale të Fondit”. Këto grupe pune kanë nxjerrë 

produktet dhe udhëzimet përkatëse. Drejtori i Përgjithshëm i Fondit ka miratuar Udhëzimin 

nr.1, datë 09/01/2019 “Për analizën për treguesin e rimbursimit dhe sëmundshmërisë në 

strukturat e Fondit” si dhe Udhëzimin nr.2, datë 09.01.2019, “Për analizën e shpenzimeve të 

rimbursimit të barnave dhe paisjeve mjeksore në strukturat e Fondit”. Gjithashtu, me urdhrin 

e Drejtorit të Përgjithshëm nr.19, datë 08.01.2019 “ Për ngritjen e grupit të punës për hartimin 

e draft-kontratave me subjektet farmaceutike, për vitin 2019” ka filluar puna për hartimin e 

kontratave me subjektet farmaceutike (farmaci-agjensi-depo). Ka filluar, gjithashtu, procesi i 

bashkëpunimit me të gjithë aktorët, lidhur me ndryshime të mundshme në kontratat 

ekzistuese, shqyrtimi i të cilave do të përfshijë edhe rekomandimin e lënë nga KLSH”. Sa i 

përket shfuqizimit të VKM për Spitalin Rajonal Durrës jemi në komunikim me Ministrinë e 

Shëndetësisë e Mbrojtjes Sociale, si insitucioni përgjegjës për inicimin e këtyre ndryshimeve 

ligjore. 

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, në proces zbatimi deri në mbajtjen e 

këtij Akt Konstatimi.  Sa i përket shfuqizimit të VKM për Spitalin Rajonal Durrës jemi në 

komunikim me Ministrinë e Shëndetësisë e Mbrojtjes Sociale, si insitucioni përgjegjës për 

inicimin e këtyre ndryshimeve ligjore, mungon dokumenti i komunikimit me MSHMS. Deri në 

momentin e mbajtjes së këtij Aktkonstatimi në lidhje me Urdhrin 533 dhe 535, datë 

15.10.2018, nuk ka një produkt final megjithëse në pikën 8, të urdhrit 533, citohet: 

“Përfundimi i punës dhe përgatitja e materialit përfundimtar do të kryhet brënda datës 28 

Dhjetor 2018.”  
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2.1.4 Rekomandime (të përsëritura) në llidhje me Masat Organizative: 

-Titullari i institucionit të marrë masa për hartimin e deklaratës mbi funksionimin e sistemit të 

kontrollit të brendshëm së bashku me pyetësorin e vetëvlerësimit dhe depozitimin e tyre në 

Ministrinë e Financës dhe Ekonomisë. 

-Institucioni të hartojë një procedurë për mbledhjen dhe dokumentimin e gabimeve dhe 

analizën e tyre, si dhe të bëjë vlerësimin e punës së punonjësve. 

-Për të vlerësuar përshtatshmërinë e sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit, të 

merren masat për të hartuar gjurmët e auditimit dhe gjurmët e prokurimeve publike, sipas 

kërkesave të kuadrit ligjor në fuqi. 

-Titullari i institucionit, të marrë masa për të trajnuar stafet lidhur me kërkesat e ligjit Nr. 

10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar. 

-Të merren masa të menjëhershme që të eliminohen praktikat e konstatuara lidhur me 

funksionalitetin e Këshillit Administrativ kjo, me qëllim rritjen e përgjegjshmërisë 

menaxheriale të kësaj strukture. 

-Drejtori i Përgjithshëm i Fondit të shfuqizojë shkresën nr. 312, datë 27.01.2015 të ish 

Drejtorit të Përgjithshëm dhe të heqë kufizimin e kontrollit vetëm nga DKPF-ja e Fondit për 

subjektet me vlerë rimbursimi mujor të barabartë ose më të lartë se 2,000,000 lekë.  

-DKPF-ja të kontrollojë subjektet e parashikuara në planin vjetor, bazuar në analizën e riskut 

dhe në kritere të mirë përcaktuara si dhe të kontrollojë të gjitha subjektet e pakontrolluara 

gjatë vitit 2016, të cilat kanë përfituar rimbursim të barnave. 

-FSDKSH-ja, të njoftojë strukturat e varësisë, për verifikimin e të gjitha kontratave në fuqi, si 

dhe të nisin procedurat ligjore për ndërprerjen e kontratave që bien ndesh me përcaktimet e 

Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare”. Për rastet e 

konstatuara, të njoftohet edhe Qendra Kombëtare e Biznesit. FSDKSH në të gjitha rastet kur 

subjektet janë nën hetim apo në proces gjyqësor të ndërpresë marrëdhëniet kontraktuale me 

këto subjekte sipas përcaktimeve në kontratën tip me farmacitë.  

 

Zbatimi i këtij rekomandimi:  
Me shkresën nr.825. Prot, datë 14.02.2018, është dërguar në Ministrinë e Financave dhë 

Ekonomisë “Deklarata mbi funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm për vitin 

2017”.  

Institucioni është në fazë diskutimesh në grupe pune/komitete permanente për qëllime të 

caktuara si analiza e riskut, mbledhja e informacionit dhe raportimi, metodologjia e kontrollit, 

etj. Në dokumentat përfundimtare do të analizohen e përfshihen të gjithë rekomandimet 

lidhur me sa më sipër. Grupi i Menaxhimit Strategjik (GMS), me Vendimin nr.84, datë 

29.05.2018, ka miratuar përditësimin e gjurmëve të auditimit, listës së proceseve të punës dhe 

regjistrit të riskut në përputhje me kërkesat e kuadrit ligjor në fuqi dhe me ndryshimet 

strukturore të FSDKSH. Drejtoritë e FSDKSH janë në proces të hartimit të dokumenteve të 

mësipërme në përputhje me ndryshimet strukturore. Një pjesë e drejtorive, e kanë mbaruar 

këtë proces. Grupi i punës, i ngritur me urdhër nr 624 date 27.11 2018, ka hartuar listën e 

trainimeve të nevojshme për punonjësit e Drejtorisë së Përgjithshme. Gjithashtu, janë duke u 

shqyrtuar në vazhdimësi nevojat për trainime të stafit lidhur me gjithë procedurat e 

funksionimit të sistemeve të menaxhimit financiar e kontrollit. Kërkesat për trainime do të 

adresohen në insitucionet publike të specializuara, për përgatitjen e kurikulave përkatëse dhe 

mundësimin e trainimit. Në planin e punës të Drejtorisë së Kontrollit për vitin 2018, janë 

përfshirë të gjitha rajonet. Përzgjedhja e rajoneve kryesisht është e orientuar në peshën 

specifike të shpenzimeve të rimbursimit të secilit rajon, si dhe në rajonet të cilat nuk janë 

kontrolluar në vitin e mëparshëm. Drejtori i Përgjithshëm i Fondit ka miratuar Urdhrin nr. 
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534, datë 15.10.2018, “Për ngritjen e grupit të punës për rishikimin e procesit të kontrollit të 

strukturave të Fondit dhe përfshirjen e metodës së kontrollit në bazë risku”. Grupi ka  hartuar 

produktin përkatës, i cili do të propozohet për miratim në Këshillin Administrativ. 

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, në proces zbatimi deri në mbajtjen e 

këtij Akt Konstatimi pasi mungojnë miratimet e produktit përfundimatr nga ana  e Titullarit 

apo Vendimet e Këshillit Administrativ në lidhje me cështjet e lartpërmendura, megjithëse në 

Pika 8, citohet: “Përfundimi i punës dhe përgatitja e materialit përfundimtar do të kryhet 

brënda datës 28 Dhjetor 2018”.  

 

2.1.5 Rekomandime (të përsëritura) në lidhje me Masat Shpërblim Dëmi: 

FSDKSH të verifikojë në vijimësi procedurat dhe veprimet e kryera nga ana e DRF –Tiranë 

për ndërprerjen e kontratave me farmacitë, të mbajtur për këtë drejtori rajonale, marrjen e 

masave ligjore për arkëtimin e masave zhdëmtuese dhe zbatimin në kohë dhe me efikasitet të 

rekomandimeve të lëna prej DAB-së. FSDKSH të nisë procedurat ligjore për masë zhdëmtimi 

si shtesë në Raportin Përfundimtar të Auditimit të DAB-së për Farmacinë “G…….”, në 

shumën 1,408,980 lekë. FSDKSH të njoftojë zyrtarisht Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve 

për subjektet të cilët kanë përfituar padrejtësisht rimbursim të suplementeve, me të gjithë 

specifikimet e nevojshme, shumat, faturat tatimore, etj., të cilat janë likuiduar prej saj, për 

llogaritjen dhe mbledhjen në buxhet të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar. 

 

Zbatimi i këtij rekomandimi:  
Është kërkuar ndërprerja e kontratave F/2015 për 25 subjekte farmaceutike. Rezulton se këto 

subjekte kanë patur marrëdhënie me Drejtorinë Rajonale me Kontratën F/2015, kontratë e 

cila ka përfunduar në datën 31.05.2016. Rekomandimet e KLSH, janë pas kësaj date, në të 

cilën ka përfunduar efektet ligjore kontrata F/2015.  

Përsa i përket rekomandimit “FSDKSH të nisë procedurat ligjore për masë zhdëmtimi si 

shtesë në Raportin Përfundimtar të Auditimit të DAB-së për Farmacinë “GENI & LORI”, në 

shumën 1,408,980 lekë”, sqarojmë: 

Me shkresën e Fondit Nr. 5279/2 Prot., datë 14.12.2017 “Për zbatimin e rekomandimeve të 

Kontrollit të Lartë të Shtetit” është kërkuar të ndiqen procedurat ligjore për arkëtimin e 

shumës 1,408,980 lekë nga subjekti farmaceutik „G&L”. Nga Drejtoria Rajonale ka dalë 

vendimi Nr.13, datë 21.12.2017 për shpërblimin e dëmit nga subjekti farmaceutik. 

Nga auditimi i fundit i realizuar në DRF Tiranë rezulton se: 

Vlera e dëmit ekonomik prej 1,408,980 lekë është rekomanduar nga Kontrolli i Lartë i 

Shtetit, në përfundim të auditimit të kryer nga Fondi për vitin 2016, ku është kontrolluar edhe 

dosja e auditimit të Drejtorisë Rajonale të Fondit Tiranë, në zbatim të programit të auditimit 

nr.1751/1, datë 12.04.2016. Periudha e audituar ka qënë 01.01.2015-31.03.2016. Në 

rekomandimet e dërguara nga Drejtoria e Auditit të Fondit me shkresën nr.1134, datë 

06.03.2017 pranë Drejtorisë Rajonale Tiranë (Lista e subjekteve dhe vlera përfundimtare për 

zhdëmtim për secilin subjekt farmaceutik) është përcaktuar edhe vlera totale e dëmit 

ekonomik të konstatuar për subjektin G&L për 3,105,606 lekë, në të cilën përfshihet edhe 

vlera e mësipërme, e rekomandimit. Nga verifikimi i dokumentacionit përkatës lidhur me 

arkëtimin e vlerës totale të dëmit ekonomik nga ky subjekt për shumën 3,105,780 lekë 

rezulton, se është arkëtuar, nga periudha nëntor 2015 deri tetor 2017, e gjithë vlera e dëmit 

ekonomik të konstatuar. 

Me shkresën nr. 57/29, datë 05.11.2018 është dërguar informacioni përkatës pranë Drejtorisë 

së Përgjithshme të Tatimeve, lidhur me rimbursimin e përfituar padrejtësisht nga subjektet. 

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, i realizuar. 
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2.1.6 Rekomandime (të përsëritura) në lidhje me Masat për Eliminimin e Efekteve 

Negative në Buxhet: 

FSDKSH-ja të dërgojë në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve informacion të plotë për 

ndjekje të mëtejshme të diferencave inventariale të konstatuara në subjektet e kontrolluara 

nga DKPF-ja, si dhe të dërgojë në vazhdimësi në organet përkatëse ligj zbatuese 

informacionet për diferencat dhe parregullsi të tjera, të konstatuara nga strukturat e FONDIT 

në lidhje me kontrollet e kryera prej tyre. FSDKSH dhe Drejtoritë Rajonale të saj, për të 

gjitha rastet e konstatuara me diferenca inventariale mbi kufijtë e përcaktuar në kontratë, të 

marrin masën e zgjidhjes së kontratës, pavarësisht nga periudha për të cilën konstatohen 

diferencat në plus ose në minus. 

 

Zbatimi i këtij rekomandimi:  
Fondi, për të gjitha subjektet e kontrolluara, i ka dërguar Drejtorisë së Përgjithshme të 

Tatimeve informacionin e plotë për ndjekje të mëtejshrne  të diferencave  inventariale  të 

konstatuara  në subjektet e kontrolluar, për periudhat 2017 dhe 2018, me shkresat nr 4425/2 

prot.,datë 19.11.2018, shkresa nr 4425/1 prot., datë 16.10.2018, shkresa nr 4236 prot., shkresa 

nr 685 prot., datë 04.02.2019. Për diferencat e rezultuara në minus mbi 500 000 lekë, si dhe 

diferencat në plus mbi 150,000 lekë për periudhën e kontratës F/2015 dhe F/2016 nuk mund 

të ndërpritet kontrata, për arsye se kontratat tip 2016 e 2018 me subjektet farmaceutike, nuk e 

parashikojnë një masë të tillë. Në kapitullin “Detyrime specifike” të këtyre kontratave 

parashikohet:“Farmacia kontrollohet vetëm nga FONDI për periudhën e mëparshme të 

kontraktuar (por jo më tej se afati i kontratës paraardhëse) bazuar në detyrimet dhe 

sanksionet që i përkasin asaj periudhe, përjashto ndërprerjen e kontratës.” Sikurse 

parashikohet edhe në dispozitën e sipërcituar, zgjidhja e kontratës është e përjashtuar për 

diferencat e konstatuara në periudhat e mëparshme.  

Pra, zgjidhja e kontratës do të binte në kundërshtim me këtë dispozitë dhe do të ekspozonte 

Fondin përpara një risku ligjor të një madhësie të konsiderueshme,  bazuar kjo edhe në 

praktikën gjyqësore. Për sa më sipër, ky rekomandim nuk mund të zbatohet dhe bie në 

kundërshtim me detyrimet kontraktuale që ka Fondi kundrejt subjekteve farmaceutike.  Fondi 

po merr masa që të negociojë dhe ndryshojë projekt-kontratat me subjektet farmaceutike në 

mënyrë që përgjegjësia e subjekteve të mos jetë e kufizuar në kohë. 

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, dhe realizuar në lidhje me 

informacioni e dërguar Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve vepër Drejtorinë ë 

Përgjithshme të FDSDKSH-së, por pa përfshirë Drejtoritë Rajonale dhe në proces zbatimi 

për çështjet e tjera të trajtuara më lart, lidhur kjo me faktin pasi deri në momentin e hartimit 

të këtij Aktkonstatimi, nga ana e Fondit nuk është miratuar akoma kontrata me sububjekte 

farmaceutike për barnat e rimbursueshme 2019. 

 

3. Gjetje nga auditimi: Në mbledhjen e jashtëzakonshme të Këshillit Administrativ të 

Fondit, datë 19.05.2017, sipas procesverbalit të mbledhjes nga Zj. O.M, si Kryetar i KA-së 

është propozuar si kandidaturë e vetme për funksionin e Drejtorit të Përgjithshëm, Z. E.A, i 

miratuar në unanimitet prej anëtarëve pjesëmarrës, pa votim të fshehtë. Zgjedhja e Drejtorit të 

Përgjithshëm nga ana e KA-së në kushte të paqena të situate të “jashtëzakonshme” nëpërmjet 

një kandidature të vetme, moskryerja e verifikimeve paraprake për përmbushjen e kritereve të 

parashikuara në ligj nga ana e kandidatit për këtë post të rëndësishëm publik, si dhe 

mosaplikimi i procedurës të zgjedhjes me votim të fshehtë, e bëjnë këtë procedurë të 

kundërligjshme dhe në thyerje të hapur të dispozitave të procedurës dhe ligjit material, 

përkatësisht të pikës 1) dhe 2) të nenit 19 të Ligjit Nr. 10383, datë 24.2.2011 “Për Sigurimin e 

Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, por dhe 
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pikës 1 dhe 2 të nenit 9, të VKM-së Nr. 124, datë. 5.3.2014 “Për Miratimin e Statutit të 

FSDKSH”, i ndryshuar.  

 

3.1 Rekomandimi: Këshilli Administrativ si organi më i lartë vendimmarrës, të ndërmarrë të 

gjitha hapat e nevojshëm ligjorë dhe administrativë, për këtë emërim të kryer në kundërshtim 

me ligjin dhe sjelljen e funksionit të Drejtorit të Përgjithshëm në kornizën e parashikuar 

ligjore. 

Zbatimi i këtij rekomandimi:  
Në mbledhjen e datës 13.09.2018, të Këshillit Administrativ, u zhvillua procedura e emërimit 

të Drejtorit të Përgjithshëm të Fondit. Kjo procedurë është zhvilluar në bazë të dispozitave 

ligjore në fuqi, konkretisht, në shkronjën “a”, të nenit 20, të Ligjit Nr. 10 383, datë 

24.02.2011, “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e 

Shqipërisë”, të ndryshuar.  

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, dhe realizuar 

 

4.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se:- Në listën LBR 2016, e cila ka qenë në 

fuqi edhe gjatë vitit 2017 për barnat spitalore, bari alternativë e parë me kod 123/96 

Somatropine 5 mg (15 Nj.N) e firmës P…… ka çmim total 12,830.5 lekë dhe vlerë që 

rimbursohet nga Fondi 12,189 lekë. Ky bar, ka si alternativë zëvendësuese barin me kod 

123/93 Somatropine 5 mg (15 Nj.N) i kompanisë N…….., me çmim total 14,409.5 lekë dhe 

çmim rimbursimi 12,189 lekë. Nga krahasimi i këtyre dy alternativave zëvendësuese në LBR 

me të dhënat në regjistrin e barnave u konstatua se, formë/dozat e paraqitura në regjistrin e 

barnave për këto barna janë të ndryshme, ku formë/doza 5.3 mg/1ml me kod 123/96 e firmës 

P….. është paraqitur në Listën e Barnave të rimbursueshme si formë/dozë 5 mg/1ml, duke u 

renditur padrejtësisht si alternativë e parë në listë, megjithëse nuk duhet të ishte renditur e 

tillë. Rimbursimi i realizuar prej Fondit duke paguar një formë/dozë prej 5.3 mg/1 ml si 5 

mg/1ml jo vetëm ka keq klasifikuar grupimin e barit, por ka sjellë si pasojë pagesa të tepërta 

për 0.3 g/1ml për çdo njësi të likuiduar, pasi formë/doza që mbulohet nga Fondi është vetëm 

5mg/1ml. Sasia e rimbursuar për Barin me kod 123/96 e firmës P….. dhe formë/dozën reale 

5,3 mg/1ml është 734 njësi në vlerën 9,417,587 lekë. Efekti financiar i paguar padrejtësisht 

nga Fondi si rrjedhojë e përcaktimit të gabuar të formë/dozës për vitin 2017 dhe grupimi i 

gabuar i tyre llogaritet në 533,071 lekë. Ky efekt për vitin 2016 mbi bazën e konsumeve të 

disponuara për një sasi prej 402 barnash të rimbursuar, me vlerë 5,157,861 lekë, llogaritet në 

shumën 291,954 lekë dhe në total për vitet 2016 dhe 2017, duke qenë se lista e barnave nuk 

ka ndryshuar, pagesat e realizuara në tejkalim të vlerës së mbuluar nga Fondi janë 825 mijë 

lekë.   

- Nga auditimi me zgjedhje në LBR 2016, e cila ka vijuar efektet e saj edhe në vitin 2017 

përkatësisht Grupin C03 “Diuretikët” konstatohet se, bari Furosemide 10m g/ml-2ml nuk 

rezulton i regjistruar në listën e paraqitur prej komisionit të çmimeve. Në LBR 2016, e cila 

është ndërtuar për efektin financiar mbi bazën e çmimeve CIF 2016 rezulton i regjistruar 

vetëm bari Furosemide 20 mg/ml-2ml , me formë/dozë 50% më të vogël të përmbajtjes së 

principit aktiv, se bari i pasqyruar për rimbursim prej FONDIT në listë. Po kështu, alternativa 

e parë e renditur në listë Furosemide 10m g/ml-2ml “Tre. Për Inj” me kodin 66/346 i Firmës 

S………nuk rezulton i regjistruar në listën e çmimeve CIF 2016, vënë në dispozicion prej 

FONDIT, duke u klasifikuar padrejtësisht si alternativë e parë në listë. Në regjistrin e barnave 

dhe çmimeve të tyre vërejmë që paraqiten barna, të cilat kanë çmime më të ulëta për të 

njëjtën formë/dozë 20mg/2ml, që duhet të vlerësoheshin prej komisionit gjatë hartimit të 

LBR, lidhur edhe me raportin kosto/efektivitet. Po kështu, në LBR 2017, ky bar është 

paraqitur në formë/dozën 20mg/ml, ndërkohë që sipas listës së çmimeve CIF 2017 
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formë/doza e tij është 10 mg/ml. Pra, FONDI mbulon në skemë një formë/dozë më të ulët, 

ndërkohë që realisht paguhet çmimi i një formë/doze 2-herë më të madhe. Alternativa e pare 

në listë e përfshirë gjatë vitit 2017, me çmimin 17.6 lekë e barit me emrin tregtar Furosemid 

Alkaloid, nuk është miratuar në listën e vitit 2016, megjithëse ky bar ishte i regjistruar. Është 

përfshirë në listë bari Furosemide Lavoisier, i cili është bar vetëm për përdorim spitalor sipas 

përmbajtjes së autorizimit të tregtimit. Nuk rezulton e respektuar gjithashtu, përfshirja në listë 

e alternativave më pak të kushtueshme sipas barnave të cilët zotërojnë autorizim tregtimi. 

Këto elemente, prej komisionit teknik të barnave duhet të trajtoheshin në mënyrë specifike 

për çdo bar dhe grup barnash, për përfshirjen në listë të alternativave të duhura duke 

garantuar, përdorimin e kritereve të njëjta jo-diskriminuese, konkurrencën e ndershme dhe 

përdorimin me efektivitet të fondeve publike, pa cenuar cilësinë e shërbimit të ofruar.  

- Nga auditimi mbi hartimin e listës së barnave të rimbursueshme për vitin 2017 rezultoi se,  

1. Përcaktimi i çmimeve, masës së mbulimit dhe marzhet e fitimit të barnave të listës nuk 

realizohet sipas një metodologjie të përcaktuar dhe standarde të FONDIT. Mungojnë akte të 

tjera ligjore dhe administrative, për mënyrën e hartimit të saj, duke e lënë këtë proces të 

rëndësishëm me impakt të madh financiar, si dhe me një ndjeshmëri të lartë publike në 

gjykime subjektive rast pas rasti dhe të papërcaktuara me kritere të qarta, gjë e cila e ka 

ekspozuar njësinë drejt një risku të lartë. 

2. Komisioni teknik, nuk ka hartuar dhe miratuar listën e plotë të rimbursimit të barnave, 

sikurse përcaktohet në aktet ligjore në fuqi, por ka realizuar vendimmarrje vetëm për disa 

ndryshime të listës së mëparshme të miratuar. Në vendimin e marrë prej komisionit teknik 

mungojnë të dhënat për numrin e barnave ekzistues, atyre që shtohen, numrin e barnave që 

hiqen, si dhe nuk pasqyrohet numri total i barnave të listës. Në vendimin e komisionit 

paraqiten të dhëna të përmbledhura dhe pa asnjë specifikim mbi origjinën, kompaninë, 

çmimin etj. Komisioni teknik rezulton të ketë bërë një punë të pjesshme dhe nuk ka 

përmbushur detyrimet e përcaktuara në aktet ligjore në fuqi dhe VKA nr. 6, datë 27.01.2017. 

3. Lista e barnave për vitin 2017 dhe Pasqyrat shoqëruese (I dhe II) për masën e mbulimit dhe 

nivelin e marzhit, të paraqitura në KA, nuk rezultojnë të firmosura nga ana e komisionit 

teknik, duke e bërë këtë listë efektivisht të pamiratuar prej tij. 

4. Në përbërjen e Komisioneve teknike për hartimin e LBR nuk janë përfshirë përfaqësues të 

grupeve të interesit, pedagogë të shkencave ekonomike, mjekësore dhe sociale, etj., kjo jo 

sipas përcaktimeve në statutin e FONDIT, neni 18 i tij, duke e bërë këtë një proces të 

mbyllur, i cili nuk pasqyron transparencë dhe gjithpërfshirje.  

5. Në vendimin e komisionit teknik nr.1, datë 20.03.2017 për LBR 2017, regjistruar në 

FOND me nr. 1371 prot., datë 20.03.2017, nuk specifikohet fakti pse për 48 barna, sipas 

pikave C dhe D të tij janë marrë si referencë për përcaktimin e çmimit në listë çmimi CIF 

2016 dhe jo CIF 2017, në mënyrë të paargumentuar dhe të pa mbështetur me akte ligjore. 

6. Është miratuar në mënyrë të paargumentuar kalimi nga nivelet e marzhit të fitimit më të 

ulëta në nivelet e marzhit më të larta nga ana e komisionit dhe shpjegimi i DP në relacionin 

drejtuar KA-së se ky kalim bëhet si rrjedhojë e uljes së çmimeve të barnave, sjellë si pasojë 

likuidime në vlera më të larta të barnave nga ana e Fondit, gjë e cila vjen në kundërshtim të 

hapur me kriteret e mirëmenaxhimit të fondeve publike dhe përdorimit me efektivitet, 

ekonomicitet dhe efiçencë të tyre.  

 

4.1 Rekomandimi: FSDKSH të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme ligjore dhe 

administrative për të rregulluar procesin e hartimit të listës, duke përfshirë në komisionet 

teknike grupet e interesit dhe të gjitha kategoritë e parashikuara në aktet ligjore, për të 

eliminuar diskriminimin e rritur cilësinë në vendimmarrje. 
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Zbatimi i këtij rekomandimi: Procesi i hartimit të Listës së Barnave të Rimbursueshme 

(këtu e më poshtë “LBR”), lidhet me kritere, vendimmarrje dhe bashkëpunim të 

shumanshëm, të aktorëve dhe faktorëve në proces. Çështjet e evidentuara si problematikë nga 

KLSH, të lidhura me vlerësimin e kosto-efektivitetit të barnave të përfshira në LBR, mund të 

konsiderohen nga komisioni teknik i hartimit të LBR-së, në fazën e përgatitjes së LBR së 

radhës. Pas miratimit të LBR aktuale, me VKM Nr. 218, datë 20.04.2018 dhe hyrjes në fuqi 

të saj, ndryshimet në lidhje me të, mund të realizohen vetëm në përputhje të pikës 7, të VKM 

së sipërcituar. Së fundmi, me vendim të Këshillit Administrativ të Fondit, Nr.25, datë 

26.12.2018 “Për krijimin e komisionit teknik të listës së barnave të rimbursuara për vitin 

2019” është miratuar komisioni përkatës, me përbërje gjithëpërfshirëse, sipas rekomandimit 

të mësipërm. 

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, dhe pjesërisht i realizuar, pasi 

FSDKSH, nuk ka një metodologji në lidhje me masës së mbulimit dhe marzhet e fitimit të 

barnave të listës të rimbursueshme. 

 

5. Gjetje nga auditimi: Me VKA nr. 71, datë 21.12.2017, Këshilli Administrativ ka miratuar 

paketën shëndetësore të “kataraktës së syrit”, me një kosto prej 20,157 lekë. Efekti financiar 

për 2,500 raste të parashikuara shkon në 50,392 mijë lekë. Lidhur me këtë paketë konstatohet 

se: 

-Përpara ngritjes së komisionit teknik të paketave nga ana e Fondit dhe nisjes së një 

procedure hartimi të paketës së shërbimit shëndetësor, sipas kërkesave të propozuara të 

ardhura nga shefat e shërbimeve spitalore, nuk kryhet një analizë paraprake nga strukturat 

përkatëse të tij, për të evidentuar nevojat për këtë shërbim, kapacitetet e ofrimit të këtyre 

shërbimeve nga institucionet shëndetësore publike dhe private, si dhe çmimet e aplikuara në 

institucione private apo burime të ndryshme informacioni, të dhëna të cilat mund të sigurohen 

prej FONDIT. 

-Nuk shfrytëzohen plotësisht kapacitetet në drejtoritë përkatëse dhe mundësitë e brendshme 

të Fondit për analizimin paraprak të zhvillimeve të skemës, duke i kthyer këto drejtori në role 

monitoruese pas faktit dhe jo pjesë integrale për zhvillimin, ecurinë dhe konsolidimin e 

skemës 

-Nuk realizohet një përllogaritje paraprake e efektit financiar të pritshëm nga Drejtoritë 

përkatëse, nëse FONDI mund ta përballojë financiarisht mbulimin e një pakete të tillë. 

Burimet njerëzore të FONDIT që angazhohen në hartimin e paketave mund rezultojnë 

joefektive, siç është rasti i paketës së “Impiantit Koklear”, i cili ka rezultuar me 0 (zero) raste 

të realizuar gjatë vitit 2017. 

-Komisionet e hartimit të paketave, në llogaritjen e kostove kanë përfshirë edhe amortizimin 

e aparaturave e pajisjeve të spitalit, të cilat sipas Ligjit nr. 9106, datë 17.7.2003 “Për 

Shërbimin Spitalor në Republikën e Shqipërisë”, në nenin 23 pika 1) ku përcaktohet se: 

“Spitalet publike janë institucione me buxhet të pavarur, jofitimprurëse dhe e ushtrojnë 

veprimtarinë e tyre në mjediset dhe me pajisjet që janë pronë e Ministrisë së Shëndetësisë”. 

Llogaritja e amortizimit në këtë rast nga ana e Fondit nuk është e saktë për sa kohë këto 

paisje janë pronë e MSH-së dhe janë pjesë e bilancit kontabël të saj. 

-Marzhi i fitimit në masën prej 8% për këtë paketë shëndetësore, referuar relacioneve të 

Komisionit Teknik, por edhe Projektvendimit të propozuar nga ana e KA-së në Ministrinë e 

Shëndetësisë për procedim pranë Këshillit të Ministrave, nuk rezulton të jetë pjesë e 

propozimit të FONDIT, megjithatë ky marzh fitimi rezulton i përfshirë në VKM-në nr .815, 

datë 29.12.2017, duke rënduar koston financiare të cilën duhet të përballojë FONDI në vijim 

për këtë paketë, por jo vetëm.  
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5.1 Rekomandimi: FSDKSH përpara se të ndërmarrë hapa konkretë për hartimin e paketave 

shëndetësore, të realizojë nëpërmjet drejtorive specifike analiza paraprake për shërbimet e 

reja që do të ofrohen, llogaritjen e mbulimit financiar të tyre dhe të ndërtojë një metodologji 

të qartë të llogaritjes së kostos, duke shmangur kostot të cilat nuk përballohen efektivisht nga 

këto institucione publike ofruese të shërbimit. 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Procesi i përcaktimit të paketave të reja shëndetësore,  që do 

të financohen si të tilla, është një proces gjithëpërfshirës. Përcaktimi i paketave të reja, është 

njëkohësisht zbatim i politikave shëndetësore të Ministrisë së Shëndetësisë e Mbrojtjes 

Sociale, mbi prioritet në financimin e paketave, apo në trajtimin e sëmundshmërisë në shkallë 

vendi. Sidoqoftë, nga strukturat përkatëse në Fond është duke u përgatitur drafti i 

metodologjisë për llogaritjen e kostove të paketave shëndetësore, me synim përllogaritjen e 

përshtatshme të kostove, edhe gjatë rishikimit të tyre për paketat ekzistuese. 

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar,  në proces zbatimi  deri në momentin 

e hartimit të këtij Aktkonstatimi. 

 

6.Gjetje nga auditimi: Në të dy vendimet e KA-së “Për krijimin e komisionit teknik të 

barnave të rimbursuara”, për vitin 2017 dhe 2018, janë caktuar anëtarë të këtyre komisioneve 

vetëm punonjës të institucioneve publike. Baza ligjore e vendimeve për caktimin e 

komisioneve teknike i referohet nenit 10, pika 4 dhe neni 20 gërma g), e Ligjit Nr. 10383, 

datë 24.2.2011 “Për Sigurimin e Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, që përcakton se, përbërja nominative e komisioneve teknike 

caktohet nga KA-ja e FONDIT, sipas rregullave të përcaktuara në Statut, i cili në nenin 18 të 

tij, përcakton veç të tjerash se, përbërjet e komisioneve teknike do të jenë me punonjës të 

Fondit, të Ministrisë së Shëndetësisë, të institucioneve të tjera shëndetësore, pedagogë të 

shkencave ekonomike, mjekësore ose sociale, përfaqësues të grupeve të interesit etj. 

Gjithashtu Drejtori i Përgjithshëm duhet t‟u kërkojë institucioneve që mund të përfshihen në 

procesin e hartimit të paketave, që të paraqesin kandidatura për anëtarë të komisioneve 

teknike. Në dosjen përkatëse dhe relacionin shoqërues të vendimit nuk përshkruhet asnjë 

kërkesë prej Drejtorit të Përgjithshëm drejtuar grupeve të interesit për propozimet e tyre për 

anëtarë të komisioneve teknike, si dhe përgjigjet e këtyre institucioneve. Heqja e të drejtës 

për të gjitha palëve e interesit për pjesëmarrjen në këtë proces me ndjeshmëri mjaft të lartë 

publike, por dhe me ndikim të konsiderueshëm në buxhetin e shtetit në gjykimin tonë dëmton 

rëndë transparencën e të gjithë procesit dhe ndikon negativisht në cilësinë e tij. 

Në mbledhjen e KA-së të datës 27.01.2017 është trajtuar dhe relacioni i Drejtorit të 

Përgjithshëm “Mbi shtesën e kontratës për financimin e koncesionarit lidhur ndërmjet Fondit 

të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe shoqërisë 3… L…. SHPK”. Ministria 

e Shëndetësisë ka lidhur me koncesionarin një shtesë mbi kontratën bazë, të lidhur në muajin 

Janar 2015. Kjo shtesë kontrate koncesioni është nënshkruar nga palët më datë 30.11.2016, 

nëpërmjet së cilës janë bërë ndryshimet në kontratën bazë përkatësisht, në Aneksin nr.7 dhe 

Aneksin nr. 12 të saj, sipas përcaktimeve në VKM nr. 721, datë 12.10.2016 “Për disa shtesa 

në VKM nr. 185, datë 02.04.2014”. Ndryshimet në kontratën e koncesionit janë përkatësisht: 

Grupmoshat 40-65 vjeç zëvendësohet me Grupmoshat 35-70 vjeç; Po kështu janë shtuar edhe 

2 analiza shtesë vii) urea dhe viii) kreatinina. Ndryshimet në Aneksin 7 të kontratës paraqiten 

si vijon: “Përgjatë gjithë kohëzgjatjes së kontratës së koncesionit në rast se në një vit të plotë 

të zbatimit të kontratës së koncesionit kryhen më shumë se 475,000 analiza, vlera financiare e 

analizave të kryera më tepër se 475,000, të kompensohet me vlerën financiare të pakryera në 

vitet e mëparshme të zbatimit të kontratës, por të paguara në përmbushje të detyrimit për të 

garantuar pagesën e 475,000 kontrolleve dhe ky kompensim të mos ketë kufizim deri në datën 

e lidhjes së kësaj shtese kontrate”.  
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Në vijim të ndryshimeve të kryera në kontratën bazë, Fondi rregullisht duhet të përfshinte 

ndryshimet edhe në “Kontratën për financimin e konçesionit” të lidhur midis FSDKSH dhe 

koncesionarit, por faktikisht në kontratën me Fondin janë pasqyruar vetëm përshkrimet e 

referencave të kontratës së lidhur dhe jo ndryshimet përkatëse të miratuara. Mosreflektimi i 

ndryshimeve të reja në kontratën e financimit, të cilat janë miratuar midis MSH-së dhe 

koncesionarit, krijon ose mund të krijojë paqartësi në zbatimin e saj nga punonjësit e 

FONDIT dhe rrit riskun në përdorimin e fondeve publike. Në mënyrën e kontraktuar ky 

ndryshim në kontratën bazë ka reflektuar pjesërisht rekomandimet e KLSH-së, pasi është 

marrë në konsideratë zgjerimi i fashës, por nuk është reflektuar rekomandimi për 

moskryerjen e pagesave për punë të pakryer brenda kufirit të 475,000 kontrolleve bazë. 

Mosreflektimi ndaj rekomandimeve të KLSH-së ka krijuar dhe vazhdon të krijojë efekte 

financiare negative të konsiderueshme për buxhetin e shtetit.  

 

6.1 Rekomandimi: FSDKSH të reflektojë në kontratën e financimit ndryshimet përkatëse të 

miratuara për eliminimin e paqartësive në monitorimin dhe zbatimin korrekt të tyre. 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Ky rekomandim është në proces. Pranë Ministrisë së 

Shëndetësisë e Mbrojtjes Sociale janë ngritur grupet e punës për negocimin e kontratave 

koncensionare, pas të cilave do të ketë ndryshimet përkatëse në kontratat e financimit, pjesë e 

kontratave të koncensionit.  

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, në proces zbatimi deri në momentin e 

hartimit të këtij Aktkonstatimi. 

 

7.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi në Sektorin e Kontrollit të Parësorit, në Sektorin e 

Kontrollit të Farmacive si dhe në Sektorin e Kontrollit të Depove Farmaceutike konstatohet 

se:  

- Mungesa e planeve të punës mujorë dhe vjetorë për këtë sektor për vitin 2017, ka sjellë 

mosplanifikim të saktë të subjekteve për kontroll, kryesisht Qendrave Shëndetësore sipas 

rajoneve që paraqesin risk për shkak të fondeve të shpenzuara. Është konstatuar mosrealizimi 

i kontrolleve në rajonet e Dibrës, Elbasanit, Durrësit dhe Korçës, të planifikuara prej vitit 

2016 dhe të pakryera edhe për vitin 2017, megjithëse këto rajone paraqiten me tejkalim në 

shpenzimet e rimbursimit. Në programet e kontrollit nuk përcaktohet qartë afati kohor që do 

të kontrollohet çdo qendër shëndetësore, por vendoset i njëjti afat kontrolli për gjithë qendrat 

shëndetësore të rajonit. Në disa kontrolle të realizuara në qendrat shëndetësore, 

dokumentacioni i kontrollit është hartuar dhe nënshkruar nga specialistë, që sipas programit 

të miratuar nuk kanë qenë pjesë e grupit të kontrollit. 

-Për periudhën objekt auditimi nuk është planifikuar dhe realizuar asnjë kontroll tek Mjekët 

Specialistë që ofrojnë shërbim në kujdesin shëndetësor parësor dhe që kanë kontratë me 

Qendrat Shëndetësore.  

-Mungesa e planeve mujore dhe vjetore, ka bërë që mos të realizohet asnjë kontroll nga 

Sektori i Farmacive dhe Agjencive Farmaceutike për periudhën Qershor - Tetor 2017. Nuk 

është kryer asnjë kontroll i plotë inventari në farmacitë e shërbimeve në QSUT, si dhe në 

asnjë prej farmacive të spitaleve rajonale, të cilat kanë peshën kryesore në shpenzimet e 

rimbursimit. Pra, si planifikimi dhe realizimi i kontrolleve në farmaci nuk është mbështetur 

në analizën e riskut, veprime që kanë sjellë jo vetëm mospërdorim të burimeve njerëzore me 

ekonomicitet, efektivitet dhe eficiencë, por ajo që duhet të theksojmë është lënia jashtë 

kontrollit e farmacive që marrin dhe pjesën më të madhe të rimbursimeve, ose favorizimi i 

tyre.  

-Për periudhën Janar - Dhjetor 2017, nga Drejtoria e  Kontrollit Parësor e Farmaceutik nuk 

është ushtruar asnjë kontroll inventari në depot importuese që kanë kontratë dypalëshe 
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(Fondi-Depo Importuese), në depot importuese që kanë furnizuar farmacinë e QSUT-së 

bazuar në kontratën trepalëshe Fondi-QSUT(farmacia)-D/Importuese, ndërkohë që janë 

zbatuar 11 kontrata për vitin 2016/2017. Mungesa e planeve mujore dhe vjetore, si për çdo 

sektor të DKPF-së edhe në sektorin e kontrollit të depove farmaceutike, ka rezultuar me një 

punë të këtij sektori vetëm në muajt Mars, Gusht, Tetor, Nëntor dhe Dhjetor, pra vetëm 5 

(pesë) muaj të vitit, ndërsa për një periudhë 7 (shtatë) mujore, ky sektor ka qenë jo vetëm 

inekzistent, por dhe njëkohësisht inefiçient në punën e kryer, ndërsa sistemi jashtë kontrollit 

shtetëror.  

 

7.1 Rekomandimi: Drejtoria e Kontrollit Parësor, të marrë masa të hartohen dhe miratohen 

për çdo muaj planet e punës dhe të realizohen kontrollet në rajonet me risk të lartë, të cilët 

zënë peshë të madhe në shpenzimet e rimbursimit dhe kanë një periudhë të gjatë pa u 

kontrolluar, si dhe të realizohen kontrolle në Mjekët Specialistë të Qendrave Shëndetësore, të 

kontraktuar nga Fondi në këto rajone. Të gjithë dokumentet e brendshme të hartuara në Fond, 

të kenë të gjithë elementët e dokumenteve që dalin, sipas përcaktimeve në Nenet 13,19 të 

Normave Tekniko Profesionale për Arkivat.  

Zbatimi i këtij rekomandimi: Në planin e punës të Drejtorisë së Kontrollit, tashmë e 

ristrukturuar, për vitin 2018, janë përfshirë të gjitha rajonet. Plani vjetor, plani mujor dhe 

realizimet mujore të Drejtorisë së Kontrollit gjatë vitit 2018 janë hartuar rregullisht dhe kanë 

të gjithë elementët e dokumenteve që dalin, sipas përcaktimeve në nenet 13 dhe 19 të 

Normave Tekniko Profesionale për Arkivat. Drejtoria e Kontrollit ka realizuar kontrolle në 

rajonet me risk të lartë, që zënë peshë të madhe në shpenzimet e rimbursimit, si dhe në 

rajonet, që kanë një periudhë të gjatë pa u kontrolluar. Gjithashtu, në fund të vitit 2018, 

Drejtoria e Kontrollit në bashkëpunim edhe me Drejtoritë e tjera të Fondit ka realizuar 

kontrolle edhe te mjekët specialistë, pranë poliklinikave të specialiteteve në rajonin e Tiranës 

dhe Kamëz-Vorë.   

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, pjesërisht i realizuar pasi përgjstë 

vitit 2018, u konstatua se për periudhën  Janar - Dhjetor 2018, nga Drejtoria e  Kontrollit 

nuk është ushtruar asnjë kontroll inventari në depot importuese që kanë kontratë dypalëshe 

(Fondi-Depo Importuese.) 

 

7.2 Rekomandimi: Në programet e kontrollit të Qendrave Shëndetësore, të përcaktohet afat i 

kontrollit për secilën qendër të kontraktuar nga drejtoritë rajonale. Drejtori i Drejtorisë të bëjë 

miratimin e raportit të kontrollit dhe vlerësimin e cilësisë së kontrollit, duke eliminuar 

konfliktin e interesit, që mund të shfaqet në rastet kur ai është pjesë e grupit të kontrollit.  

Zbatimi i këtij rekomandimi:  
Nga muaji Tetor 2017 dhe në vazhdim, në të gjitha programet e kontrollit për qendrat 

shëndetësore, është përcaktuar qartë afati i kontrollit për secilën qendër të kontraktuar. 

Gjithashtu, Drejtori i Drejtorisë ka miratuar rregullisht të gjitha raportet e kontrollit dhe 

vlerësimin e cilësisë së kontrollit, ndërkohë që në asnjë rast, që nga Tetori 2017 dhe në 

vazhdim nuk ka qenë pjesë e grupeve të kontrollit.  

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, i realizuar. 

 

7.3 Rekomandimi: DKP-ja në zbatim të detyrimeve ligjore dhe nënligjore, të 

bashkërendojnë punën me strukturat rajonale të Fondit, me qëllim përgatitjen e treguesve 

statistikorë të konsoliduar për kontrollet e ushtruara, për konstatimet e evidentuara dhe 

rekomandimet e lëna, në mënyrë që të mundësohet mbulimi i plotë me kontrolle i subjekteve 

të kontraktuara, të mënjanohet mbivendosja e kontrolleve, si dhe të realizohet mbikëqyrja dhe 

kontrolli i punës së strukturave vartëse 
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Zbatimi i këtij rekomandimi: 

Pranë Drejtorisë së Kontrollit është vendosur një regjistër, për evidentimin e të gjitha 

informacioneve mbi kontrollet e kryera nga strukturat e Drejtorive Rajonale të Fondit. Ky 

evidentim do të ndihmojë procesin e bashkërendimit të kontrolleve si objekti kryesor i 

veprimtarisë së kësaj drejtorie, si dhe vjen në përputhje me detyrat e parashikuara në 

rregulloren e brendshme të institucionit. Struktura të tjera të Fondit, siç është Drejtoria e 

Auditit, nëpërmjet evidencave të posaçme, mbledhin dhe përpunojnë informacionin nga 

strukturat vendore të Fondit, lidhur me sasinë e cilësinë e kontrolleve.  

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, në proces realizimi deri në momentin 

e hartimit të këtij Aktkonstatimi  pasi bashkëngjitur materialit mungon Regjistri i Evidentimit 

të të gjitha informacioneve. 

 

8. Gjetje nga auditimi: Në udhëzimet e Fondit për hartimin dhe zbatimin e buxhetit 

përcaktohet se ky proces ndjek rrjedhën e Udhëzimeve të Ministrit të Financave dhe 

Ekonomisë, por konstatohet se edhe pse buxheti i fondit përbëhet nga dy programe 

buxhetore, nuk janë ngritur Ekipet e Menaxhimit të Programeve (EMP-et), si për hartimin e 

PBA e projektbuxhetit të vitit dhe për zbatimin dhe monitorimin e tij, me arsyetimin se në 

EMP-et e ngritura në Ministrinë e Shëndetësisë janë 4 përfaqësues të Fondit. PBA dhe 

projektbuxheti nuk janë diskutuar dhe miratuar në GMS, po kështu dhe ndryshimet e tij gjatë 

vitit, në moszbatim të kërkesave të ligjit organik të buxhetit dhe të ligjit të menaxhimit 

financiar dhe kontrollit. Miratimi i PBA është bërë në muajin shtator 2016, ndërkohë që 

Fondi më datë 31.08.2016 e ka dërguar atë në Ministrinë e Financës, pra miratimi është bërë 

formalisht, në kundërshtim me Udhëzimin e Ministrisë së Financës nr.8, datë 27.02.2015 

“Për procedurat standarde të përgatitjes se programit buxhetor afatmesëm”, ku përcaktohet: 

Mbi bazën e rregullave të brendshme dhe procedurave të miratuara nga titullari i njësisë së 

qeverisjes së përgjithshme, përgjegjësitë për hartimin e kërkesave buxhetore duhet të 

shpërndahen nga nëpunësi autorizues tek drejtuesit e programeve/nëpunësit autorizues të 

nivelit të dytë, e më tej, nëpërmjet një sistemi delegimesh/ndarje funksionesh me rregulla të 

qarta dhe të dokumentuara. Gjithashtu, nëpunësi autorizues ngarkon nëpunësin zbatues dhe 

strukturën përgjegjëse të prokurimeve të njësisë për hartimin e planit të arkës. Çdo nëpunës 

duhet të jetë i qartë dhe i informuar plotësisht mbi përgjegjësitë e tij në këtë proces.  

 

8.1 Rekomandimi: Nga FSDKSH të merren masa të menjëhershme për ngritjen dhe 

funksionimin e EMP-eve, për të dy programet buxhetore që administron, me qëllim hartimin 

dhe monitorimin e buxhetit të tyre, konform dhe me kërkesat e Udhëzimit të Ministrit të 

Financave dhe Ekonomisë nr. 7, datë 28.02.2018 “Për procedurat standarde të përgatitjes së 

programit buxhetor afatmesëm”, Kreu I, Pika 6.  

Zbatimi i këtij rekomandimi:  
Fondi ka dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë e vënë në dijeni Ministrinë e 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, shkresën Nr.4811 prot, datë 16.10.2018, me lëndë “Mbi 

ngritjen e Ekipeve të Menaxhimit të Programeve”, ku kërkohet qartësim, nëse Fondi duhet të 

ngrejë më vete EMP për dy programet që financon, duke qenë përfaqësues të tij, anëtarë të 

ekipeve të menaxhimit të Programeve të Ngritura pranë MSHMS si institucion qendror, me 

Urdhër të Ministrit. Në përgjigje të shkresës së sipërcituar, Ministria e Financave dhe 

Ekonomisë, me shkresën Nr.18660/1 datë 06.11.2018 sqaron se Fondi është pjesë e kërkesave 

buxhetore të ministrisë së linjës nga e cila varet. Planifikimi buxhetor i Fondit të Sigurimit të 

Kujdesit Shëndetësor është pjesë e dy programeve në Ministrinë Përgjegjëse për 

Shëndetësinë dhe si rrjedhojë Fondi ka detyrim të kontribuojë në hartimin e programeve 

buxhetore përkatëse dhe të jetë anëtar në ekipet e ngritura në ministri.  
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Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, i realizuar. 

 

9. Gjetje nga auditimi: Gjatë auditimit i lëvizjeve të bankave me të cilat operon Fondi dhe 

zbatimit të kontratave u konstatua shlyerja me vonesë e faturave dhe detyrimeve kontraktuale 

me operatorët ekonomik, për blerjet e mallrave dhe shërbime, konkretisht një likuidim i 

përkiste vitit 2015, me vlerë 543 mijë lekë, 17 likuidime që i përkisnin vitit 2016, me vlerë 

159,685 mijë lekë dhe 9 likuidime që i përkisnin vitit 2017 me vlerë 30,313 mijë lekë, shlyer 

me vonesë mbi 30 ditë. Sipas afatit të përcaktuar në kontratat e lidhura midis palëve, por 

vlerësuar mbi kushtin lehtësues 60 ditë kalendarike vonesë sipas ligjit nr.48/2014 “Për 

pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”, në kundërshtim me Nenin 7 “Afati 

për autoritetet publike” afatin e shlyerjes së parashikuar në kontratat e lidhura midis 

operatorëve dhe Fondit, duke sjellë një rritje të detyrimeve të prapambetura (konsiderohen 

detyrimet e përcaktuara nga një ligj/kontratë/marrëveshje/vendim gjykate i formës së prerë që 

mbeten të papaguara 30 ditë pas datës së specifikuar në kontratë apo me ligj, duke përfshirë 

edhe periudhën kontraktuale të shtyrjes së pagesës), në kushtet nëse midis palëve nuk do të 

kishte një kontratë në drejtim të shlyerjes 13 furnitorëve, 26 likuidimeve dhe 55 faturave në 

vitin 2017, me vlerë 190,541 mijë lekë.  

 

9.1 Rekomandimi: FSDKSH të marrë masa për të parandaluar krijimin dhe akumulimin e 

mëtejshëm të detyrimeve të prapambetura, të cilat krijojnë vështirësi në shlyerjen së tyre 

brenda buxhetin vjetor, duke respektuar radhën kohore të lindjes së detyrimit. 

Zbatimi i këtij rekomandimi:  
Pavarësisht se kërkesat e mësipërme janë pjesë përbërëse e Udhëzimit vjetor të zbatimit të 

Buxhetit, që Fondi u dërgon njësive shpenzuese çdo vit, në mënyrë periodike, nëpërmjet 

postës elektronike, u kërkohet këtyre të fundit, që likuidimi i ofruesve të shërbimit apo 

furnitorëve të bëhet sipas kronologjisë së lindjes së detyrimit dhe brenda vitit buxhetor, për 

aq sa e lejojnë limitet buxhetore, duke minimizuar detyrimet e pashlyera në periudha të fundit 

ushtrimore.  

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, i pa realizuar për arsye objektive për 

vitin 2018.  

 

10. Gjetje nga auditimi: Në të gjitha procedurat e prokurimit për blerjen e mallrave apo të 

shërbimeve, në “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik” nga AK është  

kërkuar: “Për të përvojën e mëparshme operatori ekonomik duhet të ketë të realizuara gjatë 

tre viteve të fundit financiare furnizime të ngjashme, me vlerë prej jo më pak se 40% të vlerës 

së fondit limit” kriter i cili është vendosur në kundërshtim me kërkesat e LPP. Për të vërtetuar 

furnizimet e ngjashme AK ka kërkuar “Kur furnizimet janë realizuar nga institucionet 

shtetërore, operatori ekonomik duhet të paraqesë. “kontratë të lidhur, si dhe vërtetimin e 

lëshuar nga institucioni shtetëror për realizimin e furnizimeve dhe faturat tatimore të shitjes, 

ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. Gjithashtu, nga AK, njësia e 

prokurimit janë vendosur dhe kritere të tjera kualifikuese të gabuara (për numrin e fuqisë 

punëtore, për deklarata të distributorëve) për të cilat nga OE janë paraqitur ankimime si pranë 

AK dhe Komisionit të Prokurimit Publik, sikurse është rasti i procedurës së prokurimit 

“Blerje toner për printer dhe fotokopje”, “Shërbimi  i ruajtjes dhe sigurisë fizike të 

objekteve”, apo dhe i procedurës së anulluar “Blerjen e kartave të shëndetit”. Kriteret duhet të 

jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e 

kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet 

të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve. Vendosja e kritereve 
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të gabuara të kualifikimit bie në kundërshtim dhe me ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, nenet 2, 20 dhe 46 të tij.  

 

10.1 Rekomandimi: Njësia e Prokurimit pranë AK të tregojë vëmendjen e duhur në 

përcaktimin e kritereve kualifikuese në zhvillimin e procedurave të prokurimit, për të 

garantuar parimet mbi të cilat zhvillohen procedurat e prokurimit publik. 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Ky rekomandim po gjen zbatim në vazhdimësi, pasi nga ana 

e njësisë së prokurimit në përcaktimin e kritereve kualifikuese i është kushtuar vëmëndje e 

veçantë dhe janë zbatuar dispozitat ligjore për procedurat e prokurimit. 

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar në proces zbatimi. 

 

11.Gjetje nga auditimi: FSDKSH nuk ka hartuar rregulla dhe procedura të proceseve të 

teknologjisë se informacionit. Mungesa e bazës së brendshme rregullatore për funksionimin e 

strukturave të teknologjisë së informacionit sjell ekspozimin e Fondit drejt veprimit jo 

konform procedurave të përcaktuara, duke rritur riskun e rritjes së kohës së përgjigjes dhe 

komunikimit midis hallkave zbatuese, në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 23, “Informacioni dhe 

komunikimi”, në funksion të një komunikimi efektiv në të gjitha nivelet e hierarkisë së 

Fondit. U konstatuan mangësi të strukturave të Auditimit të Brendshëm në FSDKSH në 

drejtim të auditimit të sistemeve të teknologjisë së informacionit, si rezultat i mungesës të 

kapacitete njerëzore, duke rritur mundësinë e rritjes së riskut të mosidentifikimit të 

parregullsive në sistemet IT.  

 

11.1 Rekomandimi: FSDKSH të krijojë një bazë rregullatore për informacionin dhe 

komunikimin, nëpërmjet të cilës të përcaktohen për gjithë stafin, përgjegjësitë në lidhje me 

kontrollin, si të trajtojnë jo vetëm të dhëna të krijuara nga brenda, por edhe informacion për 

ngjarje të jashtme, aktivitete dhe kushte të nevojshme, për të marrë vendime të mirë 

informuara dhe për raportim të jashtëm duke siguruar gjurmën e auditimit për vijueshmërinë 

dhe monitorimin. 

Zbatimi i këtij rekomandimi:  
Është në process hartimi një draft rregullore mbi aksesin dhe sigurinë e informacionit, ku 

përcaktohen përgjegjësitë dhe të drejtat për të gjithë stafin, akseset në sistemet informatike, si 

dhe marrjen dhe përpunimin e të dhënave. Ky draft po hartohet, bazuar edhe me suportin e 

AKSHI-t, referuar raportit teknik nga grupi i punës i ngritur në AKSHI me urdhër Nr. 709 

Prot., datë 30.10.2018, “Për ngritjen e grupit të punës për analizimin e situatës aktuale në 

fushën IT të Fondit”.  

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar në proces realizimi  deri në hartimin e 

këtij Aktkonstatimi, pasi në strukturën e Auditit të Brendshëm akoma nuk ka në strukturë një 

punonjës IT si dhe FSDKSH, nuk ka një produkt në lidhje me sigurimin e informacionit dhe 

komunikimit. 

Në shkresën nr.4/47, datë 08.05.2019 të FSDKSH-së, me subjekt “Observacion mbi 

problematikat e konstatuara nga Kontrolli i Lartë i Shtetit” citohet: Sa i përket këtij 

rekomandimi, i qëndrojmë sqarimit të bërë në shkresën tonë Nr. 1225/1 Prot., datë 

09.04.2019 “Informacion mbi zbatimin e detyrave të lëna nga auditimi i vitit 2017”, dërguar 

KLSH ku theksohet: 

Është në proces hartimi një draft rregullore mbi aksesin dhe sigurinë e informacionit, ku 

përcaktohen përgjegjësitë dhe të drejtat për të gjithë stafin, akseset në sistemet informatike, si 

dhe marrjen dhe përpunimin e të dhënave. Ky draft po hartohet, bazuar edhe me suportin e 

AKSHI-t, referuar raportit teknik nga grupi i punës i ngritur në AKSHI me urdhër Nr. 709 
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Prot., datë 30.10.2018, “Për ngritjen e grupit të punës për analizimin e situatës aktuale në 

fushën IT të Fondit”.  

Referuar sa më lart, grupi i auditimit sqaron se: observacioni juaj merret në konsideratë dhe 

është reflektuar në P/Raportin e auditimit.  

 

12.Gjetje nga auditimi: Gjatë auditimit u konstatua mungesa e miratimit dhe arkivimit të 

gjurmës së auditit në Fond, e cila duhet të përgatitet për proceset kryesore të punës. Nuk ka të 

miratuar rregjistrin e riskut për vitin 2017, rrjedhimisht nuk është përditësuar Strategjia e 

Menaxhimit të Riskut në kundërshtim me ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, Neni16, pika 2, si dhe mbështetur në shtojcën V. të 

Manualit të Menaxhimit Financiar i miratuar me Urdhër të Ministrit të Financave nr.8980 

datë 15.07.2010, të cilat cënojnë nga njëra anë ndjekjen e ecurisë së një procesi nga fillimi në 

fund dhe në anën tjetër, ndjekjen e ecurisë së këtij procesi përgjatë strukturave të njësisë, apo 

ndërmjet vetë njësisë dhe institucioneve të jashtme, si dhe shtojnë pasigurinë dhe rrezikun e 

mostrajtimit të çështjeve kryesore që mund të kërkojnë ndërhyrje për përmirësim.  

 

12.1 Rekomandimi: FSDKSH të krijojë dhe miratojë gjurmë të auditimit dhe regjistër risku 

të përditësuar në funksion të rindërtimit të transaksioneve dhe operacioneve të Fondit, në 

kuadër të ndjekjes së proceseve të punës, renditjes sipas rëndësisë dhe realizimit të verifikimit 

të tyre. 

Zbatimi i këtij rekomandimi:  
Të gjitha drejtoritë e Fondit kanë përfunduar, ose janë në proces të përfundimit të gjurmës së 

auditimit dhe regjistrit të riskut të përditësuar me ndryshimet strukturore të Fondit.  

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, në proces realizimi deri hartimin e 

këtij Aktkonstatimi, përderisa nuk ka një produkt përfundimtar të miratuar nga Titullari i 

Institucionit. 

 

13.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i përputhshmërisë së aktivitetit me Rregulloren e 

Përgjithshme për Organizimin, Funksionimin dhe Përshkrimin e Punës të FSDKSH-së, 

Strukturës Organizative të Fondit, të hartuar në zbatim të kësaj rregullore, Kapitulli 3.3, 

“Rregullorja e Personelit”, ndryshuar me urdhrin Nr. 186, datë Nr. 29.04.2017, u konstatua 

se:  

-Ndryshimet e bëra në strukturën e Drejtorisë së Përgjithshme, në drejtori dhe sektorët brenda 

tyre, nuk janë shoqëruar me ndryshimet e duhura në Rregulloren e Përgjithshme për 

Organizimin, Funksionimin dhe Përshkrimin e Punës së FSDKSH-së, ku të reflektohet 

përshkrimi i punës dhe i detyrave kryesore që mbulon, për çdo strukturë të re që krijohet.  

-Në Rregulloren e Përgjithshme për Organizimin dhe Funksionimin e Fondit, për disa 

Drejtori, janë referuar si bazë ligjore, ligje të shfuqizuara nga Kuvendi dhe nuk janë përfshirë 

detyrimet që rrjedhin nga zbatimi i ligjit për MFK për çdo njësi publike në Republikën e 

Shqipërisë. 

-Për disa drejtori dhe sektorë në Drejtorinë e Përgjithshme të Fondit, janë përcaktuar detyra të 

ngjashme, duke angazhuar një numër të pajustifikuar punonjësish në raport me detyrat që 

mbulojnë, duke e bërë të nevojshme rishikimin e përgjithshëm të strukturës, me qëllim 

reduktimin e pozicioneve të tepërta, për ta bërë administratën më efektive, më efiçente dhe 

më të përgjegjshme për detyrat që ka dhe më pak të kushtueshme për taksapaguesit shqiptarë. 

-Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore, në kundërshtim me detyrat e përcaktuara 

në këtë rregullore, nuk ka hartuar rregulloret teknike, me qëllim mirëmenaxhimin e sistemeve 

të informacionit dhe të dhënave si dhe up-datimet e mundshme të tyre, detyrë kjo e lënë nga 

KLSH me shkresën nr. 227/15, datë 30.09.2016.  
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13.1 Rekomandimi: Drejtori i Përgjithshëm i Fondit, të marrë masat e duhura për, 

përmirësimin e Rregullores së Përgjithshme për Organizimin, Funksionimin dhe Përshkrimin 

e Punës së FSDKSH-së, duke përfshirë në këtë rregullore detyrimet që rrjedhin nga zbatimi i 

ligjit për MFK, si dhe duke reflektuar detyrat funksionale të çdo strukture të re që krijohet si 

rezultat e ndryshimeve strukturore me vendime të KA.  

Zbatimi i këtij rekomandimi: Është miratuar Rregullorja e Përgjithshme për Organizimin, 

Funksionimin dhe Përshkrimin e Punës së FSDKSH me Vendimin nr.14 datë 02.02.2018 

“Për miratimin e strukturës organizative, strukturës së brendshme dhe të rregullores për 

organizimin, funksionimin dhe përshkrimin e punës së FSDKSH-së”. Kjo rregullore 

qartësisht përcakton përshkrimet e punës dhe reflekton detyrat funksionale për çdo pozicion 

pune.  Me qëllim rishikimin dhe përditësimin e këtij kuadri rregullator është ngritur një grup 

pune me urdhërin Urdhrin Nr. 535, datë 15.10.2018 “Për rishikimin e rregullores për 

organizimin, funksionimin dhe përshkrimet e punës së Drejtorisë së Përgjithshme të Fondit 

dhe të Drejtorive Rajonale të Fondit. Grupet e punës kanë përgatitur projekt rregulloret 

përkatëse, të cilat janë në proces miratimi. 

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, në proces realizimi deri në momentin 

e mbajtjes së këtij Aktkonstatimi.  

 

13.2 Rekomandimi: Të rishikojë strukturën e përgjithshme të Fondit, duke reduktuar 

pozicionet e tepërta dhe jo efektive, me qëllim rritjen e efektivitetit ekonomik në përdorimin 

e fondeve publike. 

Zbatimi i këtij rekomandimi:  
-Fondi ka kaluar një fazë ristrukturimi në zbatim të vendimit të KA nr 62 datë 25.09.2017 

“Për miratimin e numrit të përgjithshëm të punonjësve të FSDKSH dhe disa ndryshime në 

organizimin e zyrave vendore të FSDKSH”, Vendimit nr.14 datë 02.02.2018 “Për miratimin e 

strukturës organizative, strukturës së brendshme dhe të rregullores për organizimin, 

funksionimin dhe përshkrimin e punës së FSDKSH”, si dhe Vendimit nr. 52 datë 06.04.2018 

“Për miratimin e organikës emërore të FSDKSH”  

-Struktura e përgjithshme e Fondit është në proces të përmirësimit të vazhdueshëm. 

Aktualisht po shqyrtohen/analizohen ndryshimet strukturore të vitit të kaluar, me qëllim 

shtimin e eficiencës së përdorimit të burimeve njerëzore. 

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, në proces realizimi, kjo referuar 

paragrafit nr, dy Tuaj si dhe dokumentacionit të shqyrtuar nga ana jonë. 

 

13.3 Rekomandimi: Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore të hartojë rregulloret 

teknike, me qëllim mirëmenaxhimin e sistemeve të informacionit dhe të dhënave si dhe up-

datimet e tyre. 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Përgjigjja, si në 11.1. 

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar dhe në proces realizimi deri në 

hartimin e këtij Aktkonstatimi, pasi akoma FSDKSH, nuk ka një produkt në lidhje me këtë 

vendim. 

 

14.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi për zbatimin e dispozitave ligjore për ndërtimin e 

sistemit të pagave në FSDKSH u konstatua se, në kundërshtim me pikën 3, të nenin 20 të 

VKM nr. 124, datë 5.3.2014 të Statutit të Fondit, ku përcaktohet se: “Niveli i pagave për çdo 

kategori nëpunësi dhe punonjësi, përcaktohet në varësi të pagës së Drejtorit të 

Përgjithshëm”, janë përcaktuar kategoritë, ku si niveli më i lartë është përcaktuar kategoria 

III. 5, që është ajo e Zv/ Drejtorit të Përgjithshëm. Sistemi i pagave në FSDKSH, nuk është 
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ndërtuar në përputhje me kërkesat e nenit 20, të Statutit të Fondit, pika 2, ku përcaktohet se: 

“Paga përbëhet nga paga bazë, si dhe nga shtesat me karakter të përhershëm. Shtesat me 

karakter të përhershëm janë shtesat për funksion, kualifikimet dhe shtesat për vështirësi në 

punë”, pasi në tabelën e pagave të ndërtuar nuk është përcaktuar paga bazë, shtesa për 

funksion, shtesa për kualifikim dhe shtesë për vështirësi në punë etj.  

Jo drejt është përcaktuar vjetërsia në punë, e cila sipas kësaj rregulloreje është përcaktuar e 

diferencuar vetëm për Klasën e II-të (II. 1deri II. 5) për Specialistët me një shtrirje nga 0 deri 

6 vjet; 6 vjet deri në 12 vjet dhe mbi 12 vjet, çka krijon padrejtësi në shpërblimin e vjetërsisë 

në punë. E njëjta gjë ndodh me klasat e tjera që fillojnë nga klasa II. 5 deri në klasën III. 5 për 

të cilat është përcaktuar vetëm kufiri minimal i vjetërsisë në punë që varion nga 5 deri në 10 

vjet për klasën më të lartë. E pa përcaktuar është paga bazë, e cila duhet marrë në raport me 

arsimin bazë që kërkohen për secilën klasë dhe kategori dhe mbi këtë pagë të llogaritet 

vjetërsia në punë brenda atyre kufijve maksimal që ka caktuar Këshilli i Ministrave (2% për 

çdo vit pune për periudhën 0 deri 25 vjet). Bazuar në pikën 5, të nenit 19 të Ligjit nr. 10383, 

datë 24.2.2011 “Për SDKSH në RSH”, ku përcaktohet se: “Paga e Drejtorit të Përgjithshëm 

caktohet me Vendim të Këshillit të Ministrave” dhe sipas dispozitave të mësipërme barazohet 

me kategorinë  I-b të lidhjes nr. 1 të VKM nr. 711, datë 27.12.2001, i ndryshuar e gjithë 

struktura e pagave duhej ndërtuar si ajo e Drejtorit të Përgjithshëm e cila përbëhet nga, paga e 

grupit, (ajo e diplomës), shtesa për vjetërsia në punë(2% mbi çdo vit pune nga 0 deri në 25 

vjet), shtesa për kualifikim dhe shtesa e pozicionit.  

 

14.1 Rekomandimi: Drejtori i Përgjithshëm i Fondit, të ngrejë një grup pune me specialistë 

të fushës për rishikimin e sistemit të pagave, i cili duhet të ndërtohet në varësi të pagës së 

Drejtorit të Përgjithshëm që përfaqëson nivelin më të lartë dhe mbi këtë bazë për çdo kategori 

të përcaktohet paga bazë, vjetërsia në punë, si dhe shtesat me karakter të përhershëm, ku të 

përfshihen shtesat për funksion, shtesat për kualifikime dhe shtesat për vështirësi në punë. 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Me urdhër të Drejtorit Përgjithshëm nr.577, datë 01.11.2018 

eshte ngritur grupi i punës ”Për rishikimin e sistemit të pagave të punonjësve të Fondit”. 

Grupi ka nxjerrë produktin përkatës, i cili është në proces shqyrtimi për miratim.  

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, në proces realizimi deri në hartimin e 

këtij Aktkonstatimi, pasi akoma FSDKSH, nuk ka një produkt përfundimtar në lidhje me këtë 

vendim. 

 

15. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi për respektimin e strukturës organike të miratuar dhe 

krahasimi me faktin, u konstatua se, për vitin 2017, Fondi me VKA Nr. 1, datë, 27.01.2017 

“Për miratimin e buxhetit Fondit të Sigurimit te Detyrueshëm Shëndetësor”, ka parashikuar 

në total 728 punonjës, me VKA nr.3, datë 27.01.2017 ka shtuar numrin me 27 punonjës të 

tjerë duke e bërë numrin përfundimtar të punonjësve në plan 755 punonjës, të ndarë 499 

punonjës për Drejtoritë Rajonale, 63 punonjës për Drejtorinë e Shërbimit Spitalor Universitar 

të Fondit, 178 punonjës për Drejtorinë e Përgjithshme të Fondit dhe 15 punonjës të 

pashpërndarë për Fondin. Pavarësisht se ky tregues nuk është realizuar në vitin e mëparshëm, 

përsëri Fondi ka shtuar edhe 27 punonjës të tjerë, duke e quar numrin total në 755 punonjës, 

çka tregon se shtesa e numrit të punonjësve ka qenë e paargumentuar me nevojat e për më 

tepër në mënyrë të vazhdueshme janë planifikuar pa asnjë argument 15 punonjës të 

pashpërndarë. Parashikimi në planin vjetor, i 15 punonjësve të pashpërndarë dhe rrija e 

panevojshme e numrit të punonjësve me 27 punonjës të tjerë, ka bërë që Fondi të krijojë një 

rezervë të panevojshme në numrin e punonjësve prej 42 punonjësish dhe një planifikim me 

rezervë të fondit të pagave dhe të sigurimeve shoqërore që, llogariten mesatarisht rreth 
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37,572 mijë lekë (894,576 paga mesatare vjetore x 42 punonjës), trajtuar edhe në drejtimin 2 

për vendimmarrjet e KA.  

 

15.1 Rekomandimi: Drejtori i Përgjithshëm i Fondit, të marrë masat e duhura organizative 

për disiplinimin e numrit të punonjësve në raport me nevojat që ka fondi dhe duke hequr nga 

plani i numrit të punonjësve “punonjësit e pashpërndarë”. 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Totali i punonjësve të shpërndarë në secilën nga strukturat e 

Fondit, është i barabartë me numrin total të punonjësve të Fondit, të miratuar me Vendimin e 

Këshillit Administrativ nr. 62 datë 25.09.2017 “Për miratimin e numrit të përgjithshëm të 

punonjësve të FSDKSH dhe disa ndryshime në organizimin e zyrave vendore të FSDKSH”. 

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, i realizuar në periudhën Mars 2019. 

 

16. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi për hartimin e strukturës organizative u konstatua se 

në strukturën e Drejtorisë së Përgjithshme të Fondit nuk është përcaktuar specialiteti i 

kërkuar për të gjitha postet e pune. Nga 178 punonjës që ka struktura e Drejtorisë së 

Përgjithshme të Fondit për 23 poste pune ku duhet të punësohen 36 punonjës ose 22% e 

numrit total të punonjësve, nuk është përcaktuar specialiteti i kërkuar, por është përcaktuar si 

specialitet i kërkuar “Arsimi i Lartë”, pa përcaktuar se çfarë profesioni duhet të kenë këta 

punonjës, ekonomist, mjek, farmacist, jurist apo ndonjë profesion tjetër duke lënë hapësirë 

për rekrutimin e punonjësve me specialitete jo të përshtatshme për aktivitetin që kryen Fondi. 

Për disa poste pune specialiteti i kërkuar nuk është përcaktuar në përputhje me kërkesat 

profesionale të përcaktuar në Rregulloren për Organizimin, Funksionimin dhe Përshkrimin e 

Punës.  

 

16.1 Rekomandimi: Drejtori i Përgjithshëm dhe Drejtoria e Burimeve Njerëzore, të marrin 

masat e duhura që, parashikimi i specialitetit dhe arsimi i kërkuar për çdo pozicion pune në 

strukturën organizative të Fondit të përputhet me përcaktimet e bëra në Rregulloren për 

Organizimin, Funksionimin dhe Përshkrimin e Punës së Fondit.    

Zbatimi i këtij rekomandimi: Çdo pozicion pune është përshtatur sipas strukturës, dhe çdo 

punonjës ka arsimin përkatës, sipas strukturës dhe përshkrimeve të punës. Drejtori i 

Përgjithshëm i Fondit ka miratuar Urdhrin nr.535, datë 15.10.2018, “Për rishikimin e 

rregullores për organizimin, funksionimin dhe përshkrimet e punës së Drejtorisë së 

Përgjithshme të Fondit dhe të Drejtorive Rajonale të Fondit”. 

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, në proces realizimi deri në hartimin e 

këtij Aktkonstatimi, pasi akoma FSDKSH, nuk ka një produkt përfundimtar në lidhje me 

Urdhrin Nr.535, datë 15.10.2018 “Për rishikimin e rregullores për organizimin, 

funksionimin dhe përshkrimet e punës së Drejtorisë së Përgjithshme të Fondit dhe të 

Drejtorive Rajonale të Fondit”.  

 

17.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi për marrëdhëniet e punës u konstatua se, gjatë vitit 

2017 janë nxjerrë 187 urdhra, nga të cilët 79 urdhra janë nënshkruar nga Drejtori i 

Përgjithshëm dhe 108 urdhra janë nënshkruar nga Zëvendës Drejtori i Përgjithshëm bazuar në 

urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm z. E.A, nr. 31, datë 23.05.2017, “Për delegim 

kompetencash”, protokolluar në FSDKSH me nr. 2384 prot. Sipas këtij urdhri Drejtori i 

Përgjithshëm, ka deleguar tek Zëvendës Drejtori i Përgjithshëm zj. A.H, kompetencat e 

titullarit të FSDKSH, për sa i takon marrëdhënieve kontraktuale të punës, duke 

përfshirë çdo aspekt proçedurial të parashikuar në akte ligjore dhe nënligjore në fuqi. Bazuar 

në këtë urdhër duke filluar nga datë 23.05.2017 e në vazhdim, janë bërë emërimet e reja në 

punë, ndryshimet e pozicioneve të punës, ngritjet apo uljet në detyrë, komandimet e 
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përkohshme me apo pa afat në pozicione të caktuara si dhe për ndërprerjen e marrëdhënieve 

të punës, duke shpërndarë përgjegjësitë dhe duke i bërë të pa mbështetura ligjërisht urdhrat e 

nxjerra nga zëvendës Drejtori i Përgjithshëm. Konstatuam se delegimi i kompetencave sipas 

këtij urdhri, është bërë në kundërshtim me ligjin nr.44/2015, datë 30.4.2015 “Kodi i 

Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”, Pjesa e II, Kreu I, neni 22, pika 3, 

ku përcaktohet se: “Delegimi ose zëvendësimi i kompetencave mund të bëhet nëse: a) 

parashikohet shprehimisht në ligj; ...”; me ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, neni 9, “Përgjegjësitë menaxheriale të nëpunësit 

autorizues”, pika 5, ku përcaktohet se “Nëpunësit autorizues të të gjitha niveleve të njësive 

publike nuk kanë të drejtë delegimi të përgjegjësive të përmendura në pikën 3 dhe në pikën 4 

shkronjat “a”, “ç”, “dh”e “f”të këtij neni”, germa “dh” me këtë përmbajtje, “mbikëqyrjen 

dhe menaxhimin efektiv të punonjësve të njësisë dhe ruajtjen e nivelit të tyre profesional për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, dhe germa “f”, e këtij neni, me këtë përmbajtje, 

“Ndarjen e përgjegjësive që lidhen me vendimmarrjen, kontrollin, zbatimin dhe vendosjen e 

linjave të raportimit, në përputhje me përgjegjësitë e deleguara”, ligji nr.10383, datë 

24.2.2011 “Për Sigurimin e Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në R. SH”, i ndryshuar, 

nenit 21 ”Funksionet e Drejtorit të Përgjithshëm” germa “ç”, përcakton se, “Emëron dhe 

shkarkon personelin dhe i propozon këshillit administrativ pagat e tyre”, pasi Drejtori i 

Përgjithshëm ka deleguar tek zëvendës Drejtori i Përgjithshëm kompetencat e Titullarit për 

përgjegjësitë lidhur me marrëdhëniet kontraktore të punës, rekrutimet, ndërprerjet e 

marrëdhënieve të punës, emërimet e reja në detyrë, lëvizjet paralele, ngritjet në detyrë, etj, 

pra dispozitat ligjore këtë kompetencë e kanë parashikuar në mënyrë të qartë. 

 

17.1 Rekomandimi: Drejtori i Përgjithshëm i FSDKSH, të shfuqizojë menjëherë urdhrin nr. 

31, datë 23.05.2017, “Për delegim kompetencash”, si të pabazuar në dispozitat ligjore në fuqi.  

Zbatimi i këtij rekomandimi: Me Urdhrin nr. 88, datë 8.3.2018 “Për shfuqizimin e 

Urdhrit”, është shfuqizuar Urdhri Nr. 31, datë 23.5.2017 “Për delegim kompetence”. 

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, i realizuar 

 

18. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi për emërimet e reja në punë u konstatua se për vitin 

2017, nga Drejtori i Përgjithshëm dhe Zv/Drejtori i Përgjithshëm, janë nxjerrë 60 urdhra për 

emërime dhe marrje në punë të punonjësve. Për vitin 2017, për 21 poste pune në Drejtorinë e 

Përgjithshme, ku përfshihen zv. drejtorët, punonjësit e kabinetit dhe drejtorët e drejtorive dhe 

për 48 poste pune në Drejtoritë, Degët dhe Agjencitë Rajonale të Fondit, gjithsej për 69 poste 

pune, rekrutimi është bërë pa konkurrim, por nëpërmjet emërimeve nga Drejtori i 

Përgjithshëm, pavarësisht se sipas rregullores së përgjithshme “Për Organizimin, 

Funksionimin dhe Përshkrimin e Punës” të Drejtorisë së Përgjithshme dhe të Drejtorive 

Rajonale, për të gjitha vendet e punës për këto poste janë përcaktuar kritere për kualifikimet, 

aftësitë profesionale, eksperienca në punë, njohuritë kompjuterike, etj, e për rrjedhojë e bën të 

domosdoshme rekrutimin e tyre nëpërmjet konkurrimit të më shumë se një kandidature. Në 

postet e Drejtorëve, zv/Drejtorëve, Kabinetit në Fond dhe të Drejtorëve e zv/Drejtorëve të 

Drejtorive Rajonale, janë bërë 25 emërime të përkohshme në punë pa konkurrim, nga të cilat 

në 11 raste këto emërime janë kthyer në emërime definitive. Ndryshimet e bëra në kërkesat e 

Rregullores së Funksionimit të Brendshëm të Fondit, paragrafi 3.3, Kapitulli i I-

rë,“Punësimi”, ku për Drejtorinë Qendrore, pika 14, është përcaktuar se: “Rregullat e 

mësipërme nuk zbatohen për emërimin e zv/Drejtorëve të përgjithshëm, drejtorëve të 

drejtorive, zëdhënësit të shtypit, sekretares së drejtorit të përgjithshëm, e cila është 

kompetencë e Drejtorit të Përgjithshëm.” dhe për Drejtoritë Rajonale, pika 15, ku është 

përcaktuar se “Rregullat e mësipërme nuk zbatohen për emërimin e drejtorëve dhe 
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zv/Drejtorëve të Drejtorive Rajonale, Kryetarëve të Degëve dhe Përgjegjësve të Agjencive, e 

cila është kompetencë e Drejtorit të Përgjithshëm.”, kanë bërë që në disa raste emërime të 

reja në punë të bëhen në kundërshtim me kriteret profesionale të përcaktuara në rregulloret e 

brendshme. Po kështu në këtë rregullore në pikën 5, të Kapitullit të I-rë, “Punësimi”, për 

Drejtorinë Qendrore dhe në pikën 5, për Drejtoritë Rajonale është hequr detyrimi i 

publikimit të vendeve të lira në Buletinin e APP dhe është zëvendësuar me detyrimin e 

publikimit në faqen zyrtare të Fondit, në kundërshtim me pikën 3, të nenit 19, 

“Marrëdhëniet juridike të punës” të Statutit të Fondit ku përcaktohet se: “ Rregullorja e 

Personelit përcakton rregulla të hollësishme të emërimit të personelit, duke u bazuar në 

parimin e konkurrencës dhe të transparencës, të ngritjes në detyrë,të lëvizjes paralele dhe 

transferimit, ......”, duke dobësuar transparencën, përjashtuar konkurrencën dhe ulur 

mundësinë e rekrutimit të punonjësve me aftësi të mira profesionale dhe me eksperiencën e 

duhur në raport me nevojat që ka institucioni. Përjashtimi i rekrutimit të këtyre posteve nga 

konkurrimi me rregulloren e brendshme, bie ndash me frymën e ligjit nr.10383, datë 

24.02.2011, i ndryshuar, i cili në nenin 9, pika 1, ka përcaktuar se, “Drejtori i Përgjithshëm 

emërohet nga KA mes jo më pak se tre kandidaturave të paraqitura nga anëtarët e KA....”. 

Po kështu në në nenin 19, “Marrëdhëniet juridike të punës” pika 3, e Statutit të Fondit është 

përcaktuar se: “Rregullorja e personelit përcakton rregulla të hollësishme të personelit, duke 

u bazuar në parimin e konkurrencës dhe të transparencës”. Në këtë kontekst, nuk është 

korrekte dhe logjike që për plotësimin e vendeve vakant në 69 poste pune në detyra drejtuese 

që kërkojnë kualifikime të larta, aftësi tekniko profesionale dhe eksperiencë pune në drejtim, 

të përjashtohen nga konkurrimi,duke e bërë emërimin e tyre subjektiv dhe të pabesueshëm.  

 

18.1 Rekomandimi: Drejtori i Përgjithshëm i FSDKSH, bazuar në parimin e konkurrencës 

dhe të transparencës, të rishikojë Rregulloren e Funksionimit të Brendshëm të Fondit, 

Kapitullin 3.3 “Rregullorja e Personelit” pika e I-rë, “Punësimi”, duke shfuqizuar pikën I/14, 

për Drejtorinë Qendrore dhe pikën I/15, për Drejtoritë Rajonale, me qëllim që emërimet e reja 

në detyra drejtuese për të gjitha postet e punës, si ngritja në detyrë dhe lëvizjet paralele të 

bëhen nëpërmjet konkurrimit të hapur dhe transparent, duke shfrytëzuar të gjitha mjetet e 

komunikimit publik .   

Zbatimi i këtij rekomandimi: Drejtori i Përgjithshëm i Fondit ka miratuar Urdhrin nr. 535, 

datë 15.10.2018, “Për rishikimin e rregullores për organizimin, funksionimin dhe përshkrimet 

e punës së Drejtorisë së Përgjithshme të Fondit dhe të Drejtorive Rajonale të Fondit”, i cili ka 

nxjerrë produktin përkatës. Këto aspekte përbëjnë një konsideratë të shtuar në këtë proces. 

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, në proces realizimi deri në hartimin e 

këtij Aktkonstatimi, pasi akoma FSDKSH, nuk ka një produkt përfundimtar në lidhje me 

Urdhrin nr.535, datë 15.10.2018, “Për rishikimin e rregullores për organizimin, 

funksionimin dhe përshkrimet e punës së Drejtorisë së Përgjithshme të Fondit dhe të 

Drejtorive Rajonale të Fondit”. 

 

19. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës, për 

periudhën objekt auditimi nga Fondi, janë nxjerrë 51 urdhra për ndërprerje të marrëdhënieve 

të punës, nga të cilët në 36 raste largimi nga puna është bërë me kërkesën e punonjësve dhe 

në 15 raste për shkelje të rënda të disiplinës në punë për mosrealizimin dhe moskryerjen e 

detyrave funksionale, si dhe për gjetjet në raportet e Auditimit të Brendshëm. Nga auditimi u 

konstatuan mangësi në plotësimin e disa urdhrave të nxjerrë për ndërprerjen e marrëdhënieve 

në punë, të cilët janë edhe dokumenti që përcakton zgjidhjen e kontratës së punës midis 

punëdhënësit dhe punëmarrësit, pasi në këta urdhra është cilësuar se: “Ky urdhër hyn në fuqi 

menjëherë”, pra në të njëjtën datë kurë është lëshuar, pa i dhënë mundësi punonjësit për t‟u 
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ankuar, në kundërshtim kërkesat e  nenit 144, të Kodit të Punës. Mosrespektimi i procedurave 

standarde për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës është bërë shkak që punëmarrësit të 

ankohen në gjykatë dhe të kërkojnë nga Fondi dëmshpërblimet e përcaktuara në Kodin e 

Punës, që minimalisht janë sa paga e 2 muajve, plus shpërblimin sa paga e 15 ditëve mbi çdo 

vite pune të plotë, ndërkohë që kur kontrata konsiderohet e zgjidhur pa shkaqe të arsyeshme, 

punëdhënësi detyrohet t‟i japë punëmarrësit një dëmshpërblim deri në 1 vit pagë, që u shtohet 

shpërblimeve të tjera. Nga përllogaritjet e bëra për 11 raste të analizuara dëmshpërblimet për 

ndërprerjen e marrëdhënieve të punës, mund të arrijnë deri në 24,547 mijë lekë.  

Fakti që për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës në disa raste (nr. 165, datë 18.09.2017, nr. 

166, datë 18.09.2017, nr. 168, datë 18.09.2017, nr. 202, datë 03.10.2017, nr. 250, datë 

16.10.2017, nr. 251, datë 16.10.2017), janë zbatuar rregullat dhe afatet e përcaktuara në kodin 

e punës lidhur me të drejtën e punëmarrësit për tu ankuar, ndërsa në urdhrat e tjerë nuk janë 

zbatuar këto rregulla, tregon se punohet me dy standarde për punonjës të caktuar, çka 

ngarkon me përgjegjësi titullarin e institucionit. Në të gjitha rastet kur punonjësit ftohen në 

takimin e bashkëbisedimit, pasi dëgjohen nga grupi i punës, ky i fundit duhet t‟i paraqesë 

propozimin përkatës titullarit, i cili vendos për masën që do të marrë ndaj punëmarrësit dhe 

mbi këtë bazë duhet të dalë urdhri i titullarit për masën e dhënë, e cila pasi t‟i komunikohet 

punëmarrësit, t‟i lihet koha e nevojshme e përcaktuar në kodin e punës për t‟u ankuar.  

 

19.1 Rekomandimi: Drejtori i Përgjithshëm të përcaktojë rregulla të qarta për disiplinën në 

punë dhe procedurat disiplinore që lidhen me marrëdhëniet e punës, si dhe të analizojë dhe të 

nxjerrë përgjegjësitë për të gjitha rastet e ndërprerjes së marrëdhënieve të punës në 

kundërshtim me kërkesat e Kodit të Punës dhe me kontratën individuale të lidhur me 

punëmarrësit, të cilat kanë shkaktuar apo mund të shkaktojnë efekte negative për buxhetin e 

shtetit. 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Me urdhrin Nr. 623 datë 27.11.2018 është ngritur grupi i 

punës “Për analizën dhe përcaktimin e përgjegjësive për rastet e largimit nga puna të 

punonjësve të Fondit në kundërshtim me aktet ligjore në fuqi”, i cili ka finalizuar produktin 

përkatës. Ky produkt është në proces shqyrtimi për miratim. 

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, në proces realizimi deri në hartimin e 

këtij Aktkonstatimi, pasi akoma FSDKSH, nuk ka një produkt përfundimtar në lidhje me 

Urdhrin nr. 623 datë 27.11.2018 është ngritur grupi i punës “Për analizën dhe përcaktimin e 

përgjegjësive për rastet e largimit nga puna të punonjësve të Fondit në kundërshtim me aktet 

ligjore në fuqi”.   

 

20. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi për menaxhimin e burimeve njerëzore u konstatua se, 

nga 159 punonjës në fakt, që kanë punuar në Drejtorinë e Përgjithshme të Fondi, në fund të 

vitit 2017 është bërë vlerësimi për 155 punonjës, nga të cilët 114, ose 74% e tyre janë 

vlerësuar nga eprorët e tyre me nivelin “1” shumë mirë dhe 21 punonjës ose 28% e tyre janë 

vlerësuar me nivelin “2” mire, çka tregon se vlerësimi ka qenë jo real dhe në përputhje me 

performancën që paraqet realizimi i detyrave dhe objektivave që kanë strukturat që 

përfaqësojnë. Nga të dhënat që disponon Drejtoria e Burimeve Njerëzore rezulton se nga 654 

punonjës gjithsej që ka Fondi, 43 punonjës ose 7% janë në pozicione drejtues (DP, Zv/DP, 

Këshilltar, D/Drejtorie, Dr. dhe Zv/Dr/DRF), 88 punonjës ose 13% janë në pozicion P/Sektori 

dhe 523 punonjës ose 80% janë në pozicionin e specialistit.  Të analizuar sipas profesioneve, 

246 punonjës ose 37% janë ekonomist, 58 punonjës ose 9% janë jurist, 138 punonjës ose 

21% janë mjek dhe farmacist, 63 punonjës ose 10% janë të profesioneve të tjera dhe 149 

punonjës ose 23% janë punonjës me arsim të mesëm.  Për vitin 2017, janë përgatitur e 

zhvilluar 7 tema trajnimi nga ASPA dhe DPA, por nuk janë përgatitur e realizuar nga 
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Fondi, temat e parashikuara për implementimin e recetës elektronike dhe për menaxhimin e 

aktiveve dhe riskut. Nga të dhënat që paraqet Sektori i Trajnimit rezulton se janë trajnuar 

gjithsej 8 punonjës nga të cilët 5 punonjës të Drejtorisë së Përgjithshme dhe 3 punonjës të 

Drejtorive Rajonale. Të dhënat që paraqitëm më sipër tregojnë se është e papranueshme dhe e 

pajustifikuar për Fondin, mos organizimi i trajnimeve për punonjësit e veçanërisht për 

punonjësit e rinj që kanë filluar punë rishtas në qendër dhe në rajone, pasi i ka të gjitha 

kapacitetet profesionale për t‟i organizuar trajnimet me shpenzime fare të vogla. Asnjë nga 

Drejtoritë e Fondit në qendër dhe në rajone, nuk ka plan vjetor për trajnimet dhe nuk ka 

organizuar temë trajnimi për ngritjen profesionale të punonjësit. Mos organizimi dhe 

moskryerja e trajnimeve dhe mbajtja e një sektori për këtë qëllim ka bërë Fondi të shpenzojë 

pa efektivitet për vitin 2017 vetëm për paga dhe sigurime shoqërore në shumën 3,764 mijë 

lekë.  

 

20.1 Rekomandimi: Me qëllim rritjen e aftësive profesionale të punonjësve, Drejtori i 

Përgjithshëm dhe Drejtoria e Burimeve Njerëzore, të marrin masat e menjëhershme për 

organizimin e trajnimit profesional të punonjësve për çdo Drejtori në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Fondit dhe për çdo Drejtori apo Degë Rajonale. 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Me urdhrin Nr. 624, datë 27.11.2018 “Për ngritjen e grupit të 

punës për hartimin e planit të trajnimeve për vitin 2019”. (shih pika 2.1.4). 

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, në proces realizimi deri në hartimin e 

këtij Aktkonstatimi. 

 

21. Gjetje nga auditimi: Totali i operacioneve të vitit ushtrimor 2017, për Drejtorinë 

Qendrore, paraqitet me vlerën 22,918,356,769 lekë. Të ardhurat total nga operacionet e 

Fondit, kapin vlerën totale 20,892,253,734 lekë. Nga diferenca e totalit të të ardhurave me 

shpenzimet e vitit ushtrimor rezulton se, shpenzimet e Fondit për vitin 2017 tejkalojnë të 

ardhurat me vlerën 1,864,845,820 lekë, dhe 1,995,984,980 lekë total për FSDKSH, diferencë 

e pakuptimtë për një njësi publike që nuk kryen aktivitet ekonomik. Sipas Udhëzimit 14, të 

viti 2006... “Rezultati i Ushtrimit, saldo debitore përfaqëson tepricën debitore të llogarisë 85 

"Rezultat i ushtrimit" (humbje nga viti ushtrimor). Shkaqet e kësaj humbjeje të shpjegohen në 

relacionet që shoqërojnë llogarinë ... pasi për institucionet që nuk kryejnë aktivitet ekonomik 

nuk ka kuptim humbja”.  

Ndërkohë në shënimet shpjeguese të Fondit ndodhet vetëm shënimi: “...llogaria 85 “Rezultati 

i ushtrimit” (Tepricë Debitore në shumën 1,864,845,819.69 lekë, që është rezultat negativ i 

FSDKSH - Drejtoria Qendrore”, ndërsa tek analiza e bilancit të konsoliduar...“Të ardhurat 

nga buxheti i shtetit për mbulimin e shpenzimeve të parësorit u transferuan 1.7 miliardë lekë 

më pak nga programi, gjë që ndikoi në rezultatin financiar negativ. Ky është viti i parë në të 

cilin FSDKSH paraqitet me rezultat financiar negativ.   

 

21.1 Rekomandimi: FSDKSH t‟i kushtojë rëndësi shpjegimit të rezultatit ushtrimor si 

element i rëndësishëm, i lidhur drejtpërdrejt me vlerësimin e rezultateve të njësisë 

ekonomike, me qëllim që t‟u japë përdoruesve të ndryshëm një informacion të mjaftueshëm 

për të ardhurat e shpenzimet që kanë marrë pjesë në formimin e rezultatit të njësisë 

ekonomike. 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Kjo detyrë realizohet pas mbylljes së pasqyrave financiare të 

vitit buxhetor 2018. Pasqyrat financiare të Fondit, janë në përputhje me kërkesat ligjore për 

hartimin e tyre. Struktura përkatëse në Fond, në vijimësi, në analizën e pasqyrave financiare 

të vitit buxhetor të mbyllur do të kujdeset për dhënien e një informacioni të zgjeruar e të 

mjaftueshëm për të ardhurat dhe shpenzimet që prodhojnë rezultatin financiar të institucionit. 
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Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, i realizuar. 

Në shkresën nr. 04/47, datë 08.05.2019 të FSDKSH-së, me subjekt “Observacion mbi 

problematikat e konstatuara nga Kontrolli i Lartë i Shtetit” citohet: Sa i përket këtij 

rekomandimi sqarojmë se dhënia e informacionit të mjaftueshëm për të ardhurat dhe 

shpenzimet, i cili ka qenë gjithmonë në dispozicion dhe i dërguar në MSHMS e MFE, me 

analiza të hollësishme, nuk është e lidhur me rezultatin financiar negativ. Në analizën e 

shpjegimit të rezultatit financiar, shpjegohen me hollësi të ardhurat, shpenzimet, si dhe 

treguesit që kanë ndikuar në realizimin e tyre, pavarësisht nëse rezultati është pozitiv, apo 

negativ. 

Referuar sa më lart, grupi i auditimit sqaron se: observacioni juaj merret në konsideratë nga 

ana jonë dhe është reflektuar në P/Raportin e auditimit. 

 

 

C.I MASA SHPËRBLIM DËMI: 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se, VKM nr. 380, datë 25.05.2016 “Për 

miratimin e listës së barnave qe rimbursohen nga FSDKSH” i ndryshuar në pikën 7 të tij, 

përcakton se, nëse gjatë periudhës kur ky vendim është në fuqi, ulen çmimet për barnat e 

paregjistruara të listës ose barnat alternativë e vetme që tregtohen në farmacitë e spitalit, 

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, me njoftim të Agjencisë së 

Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, reflekton uljen e çmimit të barit në listë. Fondi ka miratuar 

listën e barnave të rimbursueshme për vitin 2017 dhe e ka dërguar këtë listë në Ministrinë e 

Shëndetësisë për procedim në Këshillin e Ministrave. Megjithëse LBR-ja e vitit 2017 nuk 

është miratuar gjatë vitit, për arsye të cilat nuk varen prej Fondit, çmimet e reja duhet të ishin 

reflektuar rregullisht prej tij, sipas përcaktimit ligjor në pikën nr.7 të VKM nr.380 pasi Fondi 

është pjesë e Komisionit të Çmimit të Barnave. Mosreflektimi i çmimeve të reja ka sjellë si 

pasojë kosto shtesë në buxhet, në kundërshtim me dispozitat ligjore në fuqi në shumën 

132,465,251 lekë.  

 

1.1 Rekomandimi:FSDKSH-ja, të ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm ligjorë dhe 

administrativë për rikuperimin e dëmit të shkaktuar në buxhetin e shtetit në shumën 

132,465,251 lekë.  

 

1.2 Rekomandimi: FSDKSH-ja së bashku me Agjencinë e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore 

dhe Ministrinë e Shëndetësisë, të marrin masat e duhura dhe të nxjerrin përgjegjësitë konkrete 

për kostot shtesë të panevojshme në buxhetin e shtetit, që rrjedhin nga mungesa e koordinimit 

midis këtyre institucioneve pjesëmarrëse në procedurën e përcaktimit dhe njoftimit zyrtar të 

çmimeve të barnave të rimbursueshme brenda afateve ligjore, dhe parandalimin e situatave të 

tilla në të ardhmen. 

 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Fondi analizoi procedurat administrative të ndjekura gjatë 

procesit të hartimit të LBR 2017. Në përfundim të analizës rezulton se janë ezauruar të gjitha 

hapat ligjore të parashikuara për Fondin, në procesin e hartimit të LBR,  në përputhje me 

ligjin nr.10383, datë 24.02.2011 “Për Sigurimin e Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Mbi këtë bazë, me shkresën nr. 1271, datë 

06.03.2019, është relatuar edhe pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, duke 

qenë se kjo detyrë ështe lënë për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Fondin e 

Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe Agjencinë e Barnave dhe Pajisjeve 

Mjekësore. 



 

142 
 

RAPORT PËRFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN  E ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE TË 

LËNA NË AUDITIMET E MËPARSHME NË 8 SUBJEKTE”. 

 
Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, në proces zbatimi.  

Në shkresën nr.4/47, datë 08.05.2019 të FSDKSH-së, me subjekt “Observacion mbi 

problematikat e konstatuara nga Kontrolli i Lartë i Shtetit” citohet: Sa i përket këtij 

rekomandimi sqarojmë se Fondi ka relatuar problemin pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale me shkresën nr. 1271, datë 06.03.2019, bashkëlidhur. 

Referuar sa më lart, grupi i auditimit sqaron se: observacioni juaj është marrë në kosideratë 

dhe është reflektuar në P/Raportin e auditimit. 

 

2.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dosjes së auditimit në DSHSUKS, nga Drejtoria e 

Auditimit të Brendshëm dhe dokumentacionit të bankës për periudhën Korrik 2015- Korrik 

2017, rezultoi se: 

- DAB nuk ka rekomanduar masën e zhdëmtimit për sa janë likuiduar për shërbim dialize 

“Spitali A……”, “Spitali H……", ku në bazë të kontratës për periudhën rezultoi se ka 

pacientë që kanë përfituar shërbim dializë me më shumë se 13 seanca/pacienti në muaj, 

spitali A……. në 1,852 seanca dhe spitali H….. në 193 seanca, ose në total 2,045 seanca, për 

të cilat Protokolli i dializës nuk përcakton saktë se sa seanca duhet të bëjë një pacient në javë. 

Nga gjetja nr. 17 e raportit të kontrollit në DSHSUKS, për përmirësimin e punës nga DAB 

është rekomanduar të kërkohet me shkresa zyrtare pranë Drejtorisë Spitalore në Fond, 

përmirësimi i protokollit të dializës, me qëllim përcaktimin e saktë të seancave që duhet të 

kryejë një pacientë, ndërkohë që përcaktimi i pasaktë i seancave ka sjellë efektin e shlyerjes 

së pajustifikuar të 2,045 seancave të dializës, me efekt ekonomik në buxhet sipas çmimit për 

seancë në VKM nr. 308, datë 21.05.2014, i ndryshuar minimalisht në shumën 22,912,180 

lekë, vlerë për të cilën duhet të rekomandohej zhdëmtimi i saj por që mungon në 

rekomandimet e DAB. 

- Prej Drejtorisë së Auditimit të Brendshëm në FSDKSH janë konstatuar 7 urdhër shpenzime, 

prej të cilave kanë përfituar padrejtësisht 6 subjekte, në shumën 540,876 lekë, konkretisht, nr. 

273, datë 07.12.2015, nr/274, datë 07.12.2015, nr. 20, datë 16.02.2016, nr. 26, datë 

17.02.2016, nr. 95, datë 23.05.2016, nr. 118, datë 13.06.2016, nr. 113, datë 13.06.2016, dhe 

vlerat, 

për shumën 100,000 lekë, blerje ushqimesh xhiruar më shumë subjektit “Q…..” Peshkopi,  

për shumën 216,249 lekë, xhiruar më shumë subjektit “A……” Peshkopi,  

për shumën 5,407 lekë, likuiduar më shumë subjektit “C…..SH.P.K.”, Tiranë,  

për shumën 50,000 lekë, blerje ushqimesh xhiruar më shumë subjektit “M…….‟ Peshkopi,  

për shumën 59,100 lekë, blerje ushqimesh, xhiruar më shumë subjektit “M…...” Peshkopi, 

për shumën 94,500 lekë, blerje ushqimesh xhiruar më shumë subjektit “Q…..”. Peshkopi,  

për shumën 14,720 lekë,blerje ushqime xhiruar më shumë subjektit “A….” Peshkopi, veprim 

që ngarkon me përgjegjësi administrative dhe materiale Shefin e Financës, në bazë të 

rregullores funksionale të funksionimit të Spitaleve, ku përcaktohen qartë detyrat e çdo 

punonjës, si dhe kontratave dy palëshe Spital/Fond. Për këtë , DAB ka rekomanduar se, në 

rastet kur konstatohen shkelje të akteve ligjore e nënligjore të rekomandohen masa mbi bazën 

e shkeljeve të konstatuara, duke kërkuar zhdëmtim nga punonjësit që e kanë shkaktuar dëmin 

dhe në rastet e konstatimit të parregullsive të kësaj natyre të kontrollohet e gjithë periudha që 

përfshin kontrolli, ndërkohë që DAB duhet të rekomandonte edhe masën e zhdëmtimit, e cila 

mungon për këtë rast, në vlerën 540,876 lekë, në funksion të dhënies së rekomandimeve për 

përmirësimin e veprimtarisë dhe efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm të njësisë 

publike.  

 

2.1 Rekomandimi: Nga ana e DAB të FSDKSH, të përcaktohet saktësisht vlera e 1,852 

seancave dialize, të përfituar nga pacientë në “Spitalin A……” dhe 193 seanca në “Spitalin 
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H…..", pra 2,045 seanca në total, si dhe të kërkohet rruga ligjore për arkëtimin e vlerës 

monetare të tyre, të cilat minimalisht kapin vlerën prej 22,912,180 lekë, si dhe shumën 

540,876 lekë për 6 subjektet e cituara më sipër, të cilat kanë përfituar padrejtësisht nga fondet 

publike, kjo në funksion të zbatimit të përgjegjësisë së auditimit të brendshëm për masat që 

duhen ndërmarrë në rastet e konstatimit të dëmeve ekonomike e financia re për zhdëmtimin e 

tyre dhe ndikimin në uljen e mundësisë të përsëritjes së tyre në të ardhmen .  

Zbatimi i këtij rekomandimi: Referuar protokollit të miratuar të dializës rezulton se një 

pacient duhet të kryejë domosdoshmërisht 3 seanca në javë, ose 13 seanca në muaj (është 

përcaktuar numri minimal i seancave që duhet të kryejë një pacient në javë apo muaj, ndërsa 

nuk është përcaktuar numri maksimal i seancave që duhet të kryhen në javë apo muaj nga një 

pacient).  

Sa më sipër, në kushtet e një protokolli të tillë të miratuar nga MSHMS, rekomandimi për 

ndjekjen e rrugës ligjore për arkëtimin e vlerës monetare për seancat e konsideruara si dëm 

ekonomik, nuk mund të zbatohet. Fondi është duke filluar procedurat për saktësimin e 

protokolleve në bashkëpunim me shërbimet universitare dhe MSHMS. 

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet pjesërisht i pranuar, në proces realizimi deri në 

hartimin e këtij Aktkonstatimi pasi nuk ka një produkt përfundimtar në lidhje me procedurat 

për saktësimin e protokolleve në bashkëpunim me shërbimet universitare dhe MSHMS. 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, në listën LBR 2016, e cila ka qenë në 

fuqi edhe gjatë vitit 2017, për barnat spitalore bari alternativë e parë me kod 123/96 

Somatropine 5 mg (15 Nj.N) e firmës P…. ka çmim total 12,830.5 lekë dhe vlerë që 

rimbursohet nga Fondi 12,189 lekë. Ky bar ka si alternativë zëvendësuese barin me kod 

123/93 Somatropine 5 mg (15 Nj.N) i kompanisë N….., me çmim total 14,409.5 lekë dhe 

çmim rimbursimi 12,189 lekë. Nga krahasimi i këtyre dy alternativave zëvendësuese në LBR 

me të dhënat në regjistrin e barnave u konstatua se formë/dozat e paraqitura në regjistrin e 

barnave për këto barna janë të ndryshme, ku formë/doza 5.3 mg/1ml me kod 123/96 e firmës 

P….. është paraqitur në Listën e Barnave të rimbursueshme si formëdozë 5 mg/1ml, duke u 

renditur padrejtësisht si alternativë e parë në listë, megjithëse nuk duhet të ishte renditur e 

tillë. Rimbursimi i realizuar prej Fondit, duke paguar një formë/dozë prej 5.3 mg/1 ml si 5 

mg/1ml, jo vetëm ka keq klasifikuar grupimin e barit, por ka sjellë si pasojë pagesa të tepërta 

për 0.3 g/1ml për çdo njësi të likuiduar, pasi formë/doza që mbulohet nga Fondi është vetëm 

5mg/1ml. Sasia e rimbursuar për Barin me kod 123/96 e firmës P….. dhe formë/dozën reale 

5,3 mg/1ml është 734 njësi, në vlerën 9,417,587 lekë. Efekti financiar i paguar padrejtësisht 

nga Fondi, si rrjedhojë e përcaktimit të gabuar të formë/dozës për vitin 2017 dhe grupimi i 

gabuar i tyre llogaritet në 533,071 lekë. Ky efekt për vitin 2016 mbi bazën e konsumeve të 

disponuara për një sasi prej 402 barnash, të rimbursuar me vlerë 5,157,861 lekë, llogaritet në 

shumën 291,954 lekë dhe në total për vitet 2016 dhe 2017, duke qenë se lista e barnave nuk 

ka ndryshuar, pagesat e realizuara në tejkalim të vlerës së mbuluar nga Fondi janë 825,025 

lekë.  

 

3.1 Rekomandimi: Të ndiqet rruga ligjore për arkëtimin e vlerës së paguar padrejtësisht nga 

ana e Fondit për barin Somatropine me emër tregtar Genotropin Go Quick e firmës P…. me 

kod 123/96 dhe formë/dozë faktike 5,3 mg/1ml, për shumën 825, 025 lekë. 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Ky rekomandim është mbi mënyrën e renditjes së 

alternativave tregtare të barit me princip aktiv Somatropine 5mg në LBR 2016. Në këtë rast 

Fondi ka renditur si alternativë të parë (e rimbursuar 100%) alternativën më të lirë që ishte 

bari Genotropin Go Quick me çmim 12 830,49 lekë dhe alternativë të dytë (me 

bashkëpagesë) barin Norditropin Nordilet i cili ka pasuar dhe çmim më të lartë 14 409,52 



 

144 
 

RAPORT PËRFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN  E ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE TË 

LËNA NË AUDITIMET E MËPARSHME NË 8 SUBJEKTE”. 

 
lekë. Pra është ndjekur parimi i kosto – efektivitetit. Gjithashtu sasia e principit aktiv për 

njësi është më e lartë në alternativën e pare, që kushton dhe më lirë se alternativa e dytë, duke 

bërë që Fondi të paguajë më pak për një sasi më të madhe produkti.  

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pa pranuar. 

 

4. Gjetje nga auditimi: Gjatë auditimit të realizimit të kontratave u konstatua vonesë në 

lëvrimin e mallrave të prokuruar prej operatorit A…shpk. Kontrata nr. 8/7 prot. me këtë 

operator është lidhur më datë 30.06.2017. Sipas Nenit 10 Penalitetet “nëse shkelet afati i 

lëvrimit nga Kontraktuesi, ky i fundit duhet t‟i paguajë për çdo ditë vonesë kamatë në masë 

4/1000 të vlerës korresponduese të mbetur pa u zbatuar nga çmimi total i kontratës, por jo më 

pak se 25% të vlerës së saj”. Grupi i punës së marrjes në dorëzim, ngritur me urdhrin e DP 

me nr. 118, datë 20.07.2017, në datën 20.07.2017 ka konstatuar se në shtypshkrimet e sjella 

nuk respektoheshin disa nga specifikimet teknike, si rezultat është mbajtur procesverbal dhe 

është njoftuar kontraktuesi për mos përmbushje të kontratës. Nga likuidimet e bëra në drejtim 

të këtij operatori u konstatua mbajtja e një penaliteti me vlerë 71,536 lekë për 15 ditë pune 

vonesë, jo kalendarike, si dhe nuk është zbatuar vlera e penalitetit në masën 25% e vlerës së 

kontratës prej 298,065 lekë (1,192,260 me tvsh*25%), duke bërë që shuma 226,529 lekë të 

mos jetë arkëtuar konform zbatimit të kushteve të penalitetit të kontratës.  

 

4.1 Rekomandimi: Të ndiqet rruga ligjore për arkëtimin e penalitetit mbajtur më pak 

operatorit A…në vlerën 226,529 lekë, në funksion të zbatimit të kushteve të kontratave lidhur 

me operatorët ekonomik. 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Me shkresën Nr. 5467 Prot., datë 21.11.2018 me lëndë 

“Njoftim mbi detyrimin e arkëtimit të penaliteteve sipas kontratës”, është bërë njoftimi i 

operatorit A Co për arkëtimin e vlerës sipas rekomandimit. Në mungesë të vullnetit nga 

operatori, është duke filluar ndjekja e procedurave ligjore për arkëtimin e detyrimit përkatës. 

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, në proces realizimi deri në momentin 

e hartimit të këtij Aktkonstatimi. 

 

C.II. MASA PËR ELEMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA 

NË ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE:  

 

1.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se, ndërsa planifikimi i shpenzimeve të 

rimbursimit si për PBA dhe projektbuxhetin vjetor është bërë i ndarë sipas kategorive 

përfituese të rimbursimit referuar udhëzimit të FONDIT për planifikimin e treguesve 

buxhetorë, ato janë çelur në total, pa u ndarë në kategori, veprim në kundërshtim me kërkesat 

e udhëzimit të FSDKSH nr. 4, datë 14.2.2017 ku përcaktohet se: “Në nivel nën artikulli dhe 

analize, përveç shpenzimeve për investime, detajimi do të kryhet nga Drejtoria Rajonale, apo 

dega dhe do të dërgohet në Drejtorinë Ekonomike në FOND, në formë elektronike dhe 

shkresore, brenda datës 20.02.2016”. Megjithëse çelja dhe detajimi nga DRFSDKSH në 

rrethe është bërë në total, Drejtori Rajonale, si Durrësi, Fieri, Elbasani dhe Lushnja, kanë bërë 

një detajim të saktë të rimbursimit dhe e kanë përcjellë në FOND, megjithatë nga strukturat 

përkatëse në FOND nuk është kërkuar nga DRF dhe Degët detajimi i shpenzimeve të 

rimbursimit konform udhëzimit, si dhe nxjerrja e përgjegjësisë për moszbatimin e tij,  duke 

vepruar jo në përputhje me Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 22, datë 17.11.2016 “Për 

procedurat standarde të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore”, KREU II, 

pika 15, Udhëzimi i Drejtorisë së Përgjithshme të FSDKSH nr. 4, datë 14.2.2017 “Për 

zbatimin e buxhetit të FSDKSH për vitin 2017”, pika 3, “Detajimi i shpenzimeve”, paragrafi 

2., Rregullore Financiare e FSDKSH miratuar me Vendimin e Këshillit Administrative nr. 



 

145 
 

RAPORT PËRFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN  E ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE TË 

LËNA NË AUDITIMET E MËPARSHME NË 8 SUBJEKTE”. 

 
121, datë 17.12.2014, ndryshuar me vendimin nr. 33, datë 24.07.2015, KREU III “Buxheti i 

FSDKSH, pika B. Nga të dhënat e vëna në dispozicion prej FSDKSH-së konstatohet se rritje 

të vlerës së rimbursimit në shumë absolute për 1,991,803 mijë lekë. Kjo vlerë përbën një 

rritje drastike prej 23.6% të shpenzimeve për rimbursimin barnave krahasuar me vitin e 

mëparshëm. Në kushtet e përdorimit të këtyre fondeve jo për qëllimin e parashikuar në 

buxhet, e shoqëruar nga ulja e numrit të përfituesve në skemë, kur çmimet e LBR-së nuk kanë 

pësuar ndryshime gjatë kësaj periudhe, ku numri i recetave është rritur vetëm me 3.4% në 

krahasim me një vit më parë, mungesës së analizave sektoriale, si dhe në kushtet e mungesës 

totale të ushtrimit të kontrolleve nga strukturat e Fondit në kundërshtim me dispozitat ligjore 

të evidentuar gjatë këtij auditimi, tregon më së paku një keqmenaxhim të fondeve publike në 

vlerën 1,991,803 mijë lekë. Kjo dukuri bëhet më e theksuar prej muajit Qershor 2017 dhe në 

vazhdim. 

 

1.1 Rekomandimi: Nga FSDKSH, të merren masa të menjëhershme për ndjekjen e 

shpenzimeve të rimbursimit, analizimin e treguesve me qëllim miradministrimin e fondeve, si 

dhe për të shmangur tejkalim të planit të shpenzimeve, sikurse ka ndodhur përgjatë vitit 2017. 

Nga FSDKSH, të merren masa për rishikimin hartimin e një udhëzimi, rregulloreje apo 

metodike me kritere të mirë përcaktuara për kryerjen e analizave të rimbursimit, duke marrë 

në konsideratë dhe mënyrën e funksionimit të sistemeve informatikë.  

Zbatimi i këtij rekomandimi: Duke filluar nga muaji Maj 2018 dhe në vazhdimësi, 

strukturat kanë në dispozicion të gjithë informacionet e nevojshme dhe analizat statistikore, 

me qëllim ndjekjen e shpenzimeve të rimbursimit, analizimin e treguesve. Është në proces 

përditësimi rregullorja e funksionimit të sistemeve informatike, metodikat e kontrollit, 

evidencave, raportimet dhe afatet e, duke marrë në konsideratë dhe ndryshimet dhe mënyrën 

e funksionimit të sistemeve informatike. Drejtori i Përgjithshëm i Fondit ka miratuar 

Udhëzimin Nr 1, datë 09/01/2019 “Për analizën për treguesin e rimbursimit dhe 

sëmundshmërisë në strukturat e Fondit” si dhe Udhëzimin Nr. 2, datë 09.01.2019, “Për 

analizën e shpenzimeve të rimbursimit të barnave dhe paisjeve mjeksore në strukturat e 

Fondit”, ku është përcaktuar metodika për kryerjen e analizave përkatëse. 

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, në proces realizimi në lidhje me 

përditësimin e rregullores së funksionimit të sistemeve informatike, metodikat e kontrollit, 

evidencave, raportimet dhe afatet e, duke marrë në konsideratë dhe ndryshimet dhe mënyrën 

e funksionimit të sistemeve informatike. 

 

2.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të kontratave nga dhënësit e kontraktuar nga 

Fondi u konstatua se: 

- Mënyra e interpretimit të kontrolleve, të cilat janë bazuar në klauzolat e kontratës së re 

F/2016 dhe kontratës F/2015 dhe shtojcës F/2015, për periudhën të cilën kjo kontratë mbulon, 

grupet e kontrollit kanë pranuar që shkeljet, edhe pse i tejkalojnë kufijtë e përcaktuar në 

kontratë të mos merren parasysh për zgjidhjet e kontratave, duke i argumentuar si shkelje 

të cilat i përkasin periudhës së kontratës paraardhëse. Në bazë të kapitullit “Detyrime 

specifike” të Kontratës F/2015, pika 16, ka mundësuar vazhdimësinë e Kontratës F/2016 të 

sapolidhur dhe rrjedhimisht, rezultatet dhe sanksionet për kontrollet e kryera janë vendosur 

sipas kësaj kontrate duke e mbyllur të gjithë fenomenin e diferencave me disa gjoba minimale 

dhe me mbajtjen në muajin pasardhës të shumave të rimbursuara padrejtësisht. Në këtë 

mënyrë, janë mbyllur diferencat minus dhe plus në inventarët kontabël dhe nga ana e Fondit 

janë vendosur penalitete të papërfillshme për subjektet kundërvajtëse dhe këto subjekte kanë 

vazhduar të rimbursohen normalisht nga FSDKSH-ja. Për 12 farmacitë të cilat janë 

kontrolluar nga ana e DKPF-së gjatë vitit 2017, dhe kanë rezultuar me diferenca në plus dhe 
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minus mbi përcaktimet e parashikuara në kontratën F/2016 dhe Shtojcën, DKP-ja nuk ka 

marrë masën e ndëprerjes së kontratës sipas rekomandimeve të lëna edhe në auditimin e 

mëparshëm të KLSH-së (për vitin 2016). Mosndërprerja e kontratës dhe rimbursimi i këtyre 

farmacive nga ana e FSDKSH-së i bërë në kundërshtim me dispozitat ligjore dhe 

kontraktuale të kontratës me farmacitë llogaritet kap vlerën prej  144,404 mijë lekë. 

- Me shkresën me Nr. 1821 Prot., datë 14.04.2016, të Drejtorisë Juridike të FSDKSH-së, 

është bërë kallëzim penal në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me 

objekt: Kallëzim të kryerjes së veprës penale të “Mashtrimit”, “Mashtrimit në subvencione” 

dhe “Fallsifikim të Dokumentave Shëndetësore”. për farmacitë “A….”, “B….”, “C….”, 

“E….”, “G….” dhe “N….”. Përveç përcaktimeve në Kontratën F/2015, referimi i këtyre 

farmacive për ndjekje penale në Prokurori duhej të ishte bërë shkak për të mos e lidhur 

Kontratën F/2016 , e cila ka filluar zbatimin pas hyrjes në fuqi të LBR-së 2016, pra në 

muajin qershor të vitit 2016 ekzaktësisht dy muaj më vonë, pas kallëzimit penal të bërë për 

këto farmaci nga ana e FONDIT. Në kapitullin “Kriteret”, pika 14 e kësaj kontrate, F/2016, 

përcaktohet se: “Nuk lidhet kontratë me Farmacitë të cilat janë nën hetim nga organi i akuzës 

për çështje që lidhen me pikat e kësaj kontrate deri në përfundimin e plotë të hetimeve.”. 

Pavarësisht së është lidhur Kontrata F/2016, këtyre farmacive nuk u është pezulluar aktiviteti 

sipas klauzolës “Pezullim Aktiviteti” të kësaj kontrate. Kjo pikë është trajtuar nga grupi i 

KLSH-së gjatë auditimit të mëparshëm, por nga ana e FONDIT nuk është ndërmarrë asnjë 

veprim administrativ për ndërprerjen e këtyre kontratave të  lidhura padrejtësisht. Rimbursimi 

i farmacive, të cilat janë në procedim penal nga organi i akuzës, për të cilat FSDKSH duhet të 

kishte marrë masën e moslidhjes së kontratës, por ka vijuar rimbursimin e tyre në 

kundërshtim me dispozitat e kontratës me farmacitë, për periudhën Mars-Dhjetor 2017 arrin 

vlerën prej 222,581 mijë lekë. 

- Grupi i auditimit të KLSH-së në auditimin e mëparshëm ne faqe 114-137, të Raportit 

Përfundimtar ka trajtuar hollësisht auditimin e përputhshmërisë pranë Drejtorisë Rajonale 

Tiranë sipas programit të Auditimit nr.1751/1, datë 12.04.2016, të miratuar prej Drejtorit të 

Përgjithshëm të FSDKSH, për periudhën 01 Janar 2015 - 31 Mars 2016. Në vazhdimësi është 

konstatuar moszbatimi i masës për ndërprerjen e kontratave, nga ana e Drejtorisë Rajonale të 

Fondit Tiranë, për  farmacitë që kanë shitur barna që u ka kaluar afati i skadencës e trajtuar, 

në faqe 8 “Rekomandimet “ Gjetja nr. 14 të Raportit Përfundimtar të DAB-së, në DRF 

Tiranë. Sipas të dhënave të FONDIT rimbursimet kanë vijuar normalisht megjithëse për këto 

subjekte duhet të merrej masa e menjëhershme e ndërprerjes së kontratës prej periudhës 

Gusht 2016 deri në Dhjetor 2017. Rimbursimi për periudhën Gusht 2016-Shkurt 2017 ka 

qenë në shumën 205,708,709 lekë për 20 subjektet farmaceutike është trajtuar nga grupi I 

KLSH- së në auditimin  e mëparshëm. Rekomandimi i lënë nga DAB e FSDKSH-së por dhe 

nga KLSH nuk ka gjetur zbatim nga Drejtoria Rajonale e Fondit Tiranë, e cila duhet të kishte 

ndërprerë marrëdhëniet kontraktuale me këto farmaci. Për të njëjtat subjekte për periudhën 

Mars 2017 - Dhjetor 2017 vlera e rimbursuar padrejtësisht nga ana e FSDKSH kap vlerën 

333,104 mijë lekë.  

 

2.1 Rekomandimi: FSDKSH të ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore të nevojshme për 

ndërprerjen e kontratave me subjektet e cituara më sipër, të cilët kanë rezultuar me shkelje të 

detyrimeve kontraktuale, a. për diferenca të konstatuara në plus dhe minus mbi kufijtë e 

përcaktuar, b. për subjektet me të cilat nuk duhej të ishte lidhur kontrata, si dhe c) për 

subjektet e rekomanduara nga Auditimi i Brendshëm, të cilat nuk kanë gjetur zbatim deri në 

përfundim të këtij Raporti Auditimi. 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Referuar dispozitave të kontratës, Fondi nuk mund të zgjidhë 

kontratat me këto subjekte, pasi zgjidhja e kontratës është e përjashtuar për diferencat e 
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konstatuara në periudhat e mëparshme. Gjithashtu, kontrata nuk njeh të drejtën e moslidhjes 

së saj. Sikurse parashikohet edhe në dispozitën përkatëse, zgjidhja e kontratës është e 

përjashtuar për diferencat e konstatuara në periudhat e mëparshme. Zgjidhja e kontratës do të 

binte në kundërshtim me dispozitat e parashikuara dhe do të ekspozonte Fondin perpara një 

risku ligjor të një madhësie të konsiderueshme, bazuar edhe në praktikën gjyqësore. Për sa 

më sipër, Fondi po merr masa që të negociojë dhe ndryshojë projekt-kontratat me subjektet 

farmaceutike në mënyrë që përgjegjësia e subjekteve të mos jetë e kufizuar në kohë. 

Për sa më sipër, rekomandimi është pranuar në proces zbatimi. 

Në shkresën nr.4/47, datë 08.05.2019 të FSDKSH-së, me subjekt “Observacion mbi 

problematikat e konstatuara nga Kontrolli i Lartë i Shtetit” citohet: Sa i përket këtij 

rekomandimi i qëndrojmë sqarimit të bërë në shkresën tonë Nr. 1225/1 Prot., datë 09.04.2019 

“Informacion mbi zbatimin e detyrave të lëna nga auditimi i vitit 2017”, dërguar KLSH ku 

theksohet: “Referuar dispozitave të kontratës, Fondi nuk mund të zgjidhë kontratat me këto 

subjekte, pasi zgjidhja e kontratës është e përjashtuar për diferencat e konstatuara në 

periudhat e mëparshme. Gjithashtu, kontrata nuk njeh të drejtën e moslidhjes së saj. Sikurse 

parashikohet edhe në dispozitën përkatëse, zgjidhja e kontratës është e përjashtuar për 

diferencat e konstatuara në periudhat e mëparshme. Zgjidhja e kontratës do të binte në 

kundërshtim me dispozitat e parashikuara dhe do të ekspozonte Fondin përpara një risku 

ligjor të një madhësie të konsiderueshme, bazuar edhe në praktikën gjyqësore. Për sa më 

sipër, Fondi po merr masa që të negociojë dhe ndryshojë projekt-kontratat me subjektet 

farmaceutike në mënyrë që përgjegjësia e subjekteve të mos jetë e kufizuar në kohë”. 

Referuar sa më lart, grupi i auditimit sqaron se: observacioni juaj është marrë në 

konsideratë dhe është reflektuar në P/Raportin e auditimit. 

 

3. Gjetje nga auditimi: Në 30 raste Këshilli Administrativ ka miratuar me vendim, 

rimbursim të barnave përtej kufizimeve në përdorim, sasinë dhe kohëzgjatjen e trajtimit, në 

kundërshtim me dispozitat ligjore në fuqi me një vlerë rreth 139.5 milion lekë. Përkatësisht 

me vendimet nr.11 dhe 12, dhe vendimet 16 deri 40 të vitit 2017 janë rimbursuar barna të 

cilat janë të përfshira në listën e barnave të rimbursueshme në fuqi dhe si të tilla 

vendimmarrjet e KA-së janë të panevojshme dhe në tejkalim të kompetencave por 

njëkohësisht procedura e përzgjedhjes së rasteve për rimbursim nga një komision i posaçëm 

gjykojmë është diskriminues dhe i pambështetur në ligj. Kjo praktikë i mbivendoset paketës 

së listës së barnave të rimbursueshme të miratuara nga Këshilli i Ministrave duke u kthyer në 

një hallkë të tepërt administrative dhe duke kufizuar aksesin e popullatës në shërbimet e 

kujdesit shëndetësor. Problematika ka vijuar gjatë muajve të parë të vitit 2017 dhe më pas 

është ndërprerë si rezultat i konkluzioneve të dala në auditimin e mëparshëm të KLSH, por 

konstatojmë që akti administrativ VKA nr.70, datë 18.04.2014 nuk rezulton ende i 

shfuqizuar. Konstatohet se për 30 rastet e shqyrtuara nga KA-ja gjatë vitit 2017 janë tejkaluar 

kompetencat e parashikuara në përdorimin e barnave në shumën 139,490 mijë lekë.  

 

3.1 Rekomandimi: Këshilli Administrativ të shfuqizojë VKA nr.70 datë 18.04.2014 i cili i 

mbivendoset padrejtësisht listës së barnave të rimbursueshme duke lejuar aksesin e barabartë 

në këtë skemë. 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Me vendimin nr.21, datë 26.12.2018 Këshilli Administrativ 

shfuqizoj VKA nr.70. 

Për sa më sipër, rekomandimi pranuar është realizuar. 

 

4. Gjetje nga auditimi: Në kontrollet e kryera nga DKPF-ja, janë konstatuar diferenca 

inventarësh në minus, (gjendja fizike e mallrave barnave është më e vogël se gjendja 
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kontabël),  në shumën 47,059,903 lekë të padeklaruara nga shitja e mallrave (barnave), të 

cilat janë përkatësisht 17,617,641 lekë për Kontratën dhe Shtojcën F/2015 dhe 29.442.262 

lekë për Kontratën F/2016. Gjithashtu, janë konstatuar edhe diferenca në plus,  (gjendja fizike 

e mallrave barnave është më e madhe se gjendja kontabël), në shumën 6,071,878 lekë, për të 

cilat nuk është përcaktuar origjina e këtyre tepricave. Në dosjet e kontrolluara, nuk ka asnjë 

dokumentacion në të cilin të shpjegohet, të arsyetohet dhe të dokumentohet origjina e 

tepricave. Grupet e kontrollit, nuk e kanë evidentuar burimin e tepricave të pajustifikuara 

me dokumentacionin që përbën provë ligjore. Prej tyre është pranuar rregullisht, se këto 

barna janë pjesë e LBR-së 2016, nga depot farmaceutike kanë hyrë në formë të rregullt në 

farmaci, të shoqëruara me dokumentacionin tatimor përkatës, pra është pranuar në heshtje se 

këto teprica janë shkaktuar si rezultat veprimeve të parregullta të bëra me daljet (shitjet e 

tyre). Për të dyja llojet e diferencave në inventarë, nuk janë njoftuar organet tatimore, sipas 

kontratës. Mosnjoftimi i organeve tatimore një veprim  i përsëritur ky nga Fondi dhe i 

rikonstatuar nga grupi i KLSH-së për diferencat në minus, ka bërë që Farmacitë të krijojnë 

shmangie të detyrimeve tatimore. Në bazë të ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për Tatimin 

mbi të Ardhurat”, (i ndryshuar), vlera e shitjeve të padeklaruara sjell shmangie të tatimit mbi 

fitimin, në masën 15% të vlerës së padeklaruar të shitjes së mallrave (barnave). Diferencat e 

konstatuara gjatë kontrolleve të kryera përbëjnë vlerë të pallogaritur dhe të paarkëtuar në 

Buxhetin e Shtetit. Vlera e shmangies gjithsej për diferencat në plus dhe minus arrin në 

13,158 mijë lekë.  

 

4.1 Rekomandimi: FSDKSH-ja të dërgojë në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve një 

informacion të plotë të gjithë subjekteve farmaceutike të evidentuara me diferenca në 

inventarë nga DKPF-ja, listuar në Tabelën 3.9 të Raportit Përfundimtar të Auditimit, me të 

gjitha të dhënat individuale të farmacive të konstatuara si NIPT, administrator, adresë, kopje 

të dokumentacionit të kontrollit, ku janë evidentuar diferencat inventariale, për ndjekje të 

mëtejshme nga ky organ.  

Zbatimi i këtij rekomandimi: Fondi, për të gjitha subjektet e kontrolluara gjatë vitit 2017 e 

në vazhdimësi, ka dërguar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve informacionin e 

plotë për ndjekje të mëtejshrne të diferencave inventariale të konstatuara në subjektet e 

kontrolluara prej tij.  

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, në proces realizimi. 

 

5. Gjetje nga auditimi: Gjatë auditimit u konstatua se FSDKSH mban fondi rezervë me 

vlerë 3,624,400,000 lekë, i cili në zbatim të Nenit 24, Pika 1, gërma “b” e ligjit nr. 10383, 

datë 24.02.2011 “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Statutin e Fondit miratuar me VKM nr. 124, datë 5.3.2014 “Për 

miratimin e statutit të Fondit në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar Neni 23, Pika 2 

“Fondi rezervë i sigurimeve të detyrueshme përbëhet nga tepricat e akumulueshme të të 

ardhurave ndaj shpenzimeve. Fondi rezervë është një fond emergjence për mbulimin e 

lëvizjeve të përkohshme dhe të deficiteve operative në sigurimin e detyrueshëm shëndetësor, 

në përputhje me rregullat e përcaktuara për këtë qëllim me vendim të Këshillit të Ministrave. 

Fondi rezervë nuk duhet të kalojë 10 për qind të shpenzimeve vjetore të Fondit” mbahet si 

tepricë e akumulueshme e të ardhurave ndaj shpenzimeve për tu përdorur për rastet e 

financimit të shpenzimeve dhe defiçiteve të përkohshme operative, që nuk njihen dhe janë të 

pamundura të parashikohen gjatë procesit të përgatitjes së buxhetit. (Shpenzimet vjetore për 

gjithë FSDKSH kanë kapur vlerën 39,449,518,670 lekë dhe deficiti 1,995,984,980 lekë). 

Gjatë vitit 2017 nuk është riinvestuar fondi rezervë në bono thesari, megjithë maturimin e tij 

nga investimi i kaluar, duke sjellë një të ardhur të munguar për Fondin. Në datën 21.09.2017 
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është maturuar investimi i FSDKSH në bono thesari i vlerës 1,5 miliardë lekë nga llogaria e 

Fondit Rezervë, sipas ankandit nr. 1765, datë emetimi 22.09.2016, në të cilën interesi i fituar 

i arkëtuar në momentin e emetimit ishte 20,024,593 lekë. Pas këtij maturimi fondi rezervë 

arrinte në vlerën 3,624,400,000 lekë, shifër e miratuar me VKA nr. 57, datë 17.07.2017 “Për 

miratimin e rezultatit financiar të FSDKSH për vitin 2016”. Nga të dhënat e Bankës së 

Shqipërisë interesi mesatar në ankandin e datës 05.09.2017 me maturim 12 mujor ka qenë 

2.29%. Nëse do të investohej vetëm shuma 3,400,000,000 lekë, interesi i pritshëm do të ishte 

afërsisht 75,709 mijë lekë. Sipas VKM nr. 305, datë 20.4.2016 “Për një ndryshim në 

Vendimin nr. 124, datë 5.3.2014, të Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e statutit të Fondit 

të sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, Neni 23, 

Pika 5 e tij, “Drejtori i përgjithshëm, me miratimin e Këshillit Administrativ, investon në letra 

me vlerë të qeverisë shqiptare deri në 100 për qind të fondit rezervë. Interesat e lidhura me 

investimin e fondit rezervë transferohen në llogaritë e Fondit”.  

 

5.1 Rekomandimi: FSDKSH të marrë masa për rritjen e efiçencës dhe efektivitetit të 

menaxhimit të likuiditeteve në dispozicion, duke vlerësuar dhe zbatuar mundësitë për 

plotësimin e nevojave të Fondit edhe me të ardhura të realizuara nga përdorimi i burimeve të 

veta. 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Që nga viti 2014 e deri në shtator 2017 janë investuar e 

riinvestuar likuiditete përkohësisht të lira dhe Fondi Rezervë sipas masës së parashikuar në 

ligj. Gjatë vitit 2019, Fondi po investon fondin rezervë në letra me vlerë të qeverisë shqiptare 

(Bono thesari), në zbatim të pikës përkatëse të statutit, mbi përdorimin e fondit rezervë dhe 

akteve të tjera nënligjore. Sidoqofte, pavarësisht vlerave të përfituara nga të ardhurat 

dytësore, vlera e pagesave ndaj ofruesve të shërbimeve, do të jetë përsëri, brenda kufijve 

buxhetorë te miratuar.  

Lidhur me menaxhimin me efiçencë të likuiditeteve, me ndryshimin e Udhëzimit Nr.9, datë 

20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, janë vendosur kritere më 

rigoroze lidhur me buxhetin, të tilla që financimet nga kontributi i buxhetit të shtetit 

nëpërmjet thesarit, kryhen si balancim i nevojave me gjendjen e mjeteve monetare në 

llogaritë e Fondit ne bankat e nivelit të dytë dhe në Bankën e Shqiperisë (pra duke zeruar më 

parë këto llogari). 

Sidoqoftë, po realizohet një analizë e thelluar, lidhur me mundësinë e shfrytëzimit të gjendjes 

eventualisht të lire afatshkurtër të likuiditeteve, me qëllim rritjen e përfitueshmërisë prej tyre 

në marrëdhënie me bankat e nivelit të dytë.  

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, në proces realizimi. 

Konstatohet se, edhe gjatë vitit 2018 nuk është riinvestuar fondi rezervë në bono thesari, duke 

sjellë një të ardhur të munguar për Fondin. 

 

6. Gjetje nga auditimi: Me VKA nr. 68, datë 19.12.2017, KA-ja ka vendosur që marzhi i 

fitimit midis vlerës së paketës nga shërbimet spitalore publike, për vitin 2017 dhe kostos, i 

përcaktuar me VKM për secilën paketë i llogaritur për tu financuar këto institucione ofruese 

të shërbimit të paketave të përdoret a) për shpërblim deri dy paga mujore për punonjësit e 

shërbimit që ofron paketat dhe b) për shpenzime për mallra dhe shërbime. Po kështu, me 

vendimin nr. 72, datë 29.12.2017 “Për shpërblimin e punonjësve të Qendrës Spitalore 

Universitare Nënë Tereza”, KA-ja ka vendosur shpërblimin deri në një pagë mujore për 

punonjësit  e disa shërbimeve të veçuara në këtë spital. Për sa më sipër vendimmarrjet e KA-

së me vendimet nr. 68, datë 19.12.2017 dhe nr. 72 datë 29.12.2017 për shpërblimet e 

punonjësve të shërbimeve që ofrojnë paketat e shërbimeve shëndetësore bie në kundërshtim 

me pikën 6, të Vendimit nr. 18, datë 11.01.2017 të KM, “Për Financimin e Shërbimeve 
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Shëndetësore Spitalore nga Skema e Detyrueshme e Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor për 

vitin 2017” dhe VKM nr. 929, datë 17.11.2010 “Për krijimin dhe përdorimin e fondit të 

veçantë”, ndryshuar me VKM nr. 818, datë 29.12.2017, duke sjellë efekte negative në 

buxhetin e shtetit, në shumën totale të shpërblimeve që mund të shkojë deri në nivelin e 

marzhit të akumuluar prej këtyre  institucioneve për vitin 2017, i cili kap vlerën 80,600 mijë 

lekë.  

 

6.1 Rekomandimi: Këshilli Administrativ të ndërpresë caktimin e shpërblimeve për 

punonjësit e institucioneve ofruese të paketave shëndetësore, nga marzhet e akumuluara të 

fitimit të pambështetur në dispozita ligjore. 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Gjatë vitit 2018, nuk është financuar marzhi i fitimit për 

institucionet publike që ofrojnë paketa shëndetësore të miratuara me VKM. 

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar. 

 

7.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se me urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm 

nr. 141, datë 24.08.2017, është krijuar Grupi i punës për rishikimin e strukturës së Fondit. 

Grupi i punës me Memo nr. 4592/1, datë 22.09.2017,drejtuar Drejtorit të Përgjithshëm, ka 

paraqitur propozimet përkatëse për ndryshimin e strukturës dhe organikës aktuale të Fondit. 

Këshilli Administrativ me vendimi nr. 63, datë 25.09.2017 “Për miratimin e numrit të 

përgjithshëm të punonjësve të FSDKSH-së dhe disa ndryshime në organizimin e zyrave 

vendore të Fondit”, ka miratuar pakësimin e numrit total të punonjësve për 163 punonjës, 

duke e reduktuar numrin e përgjithshëm të punonjësve në 592 punonjës nga 755 të 

planifikuar. Për zbatimin e këtij vendimi sipas pikës 4, është ngarkuar Drejtori i 

Përgjithshëm. Në pikën 5 të këtij vendimi është përcaktuar se: “Ky vendim hyn në fuqi 

menjëherë, ndërsa efektet financiare të tij fillojnë me miratimin e strukturës në përputhje me 

legjislacioni në fuqi”, në kundërshtim me pikën 4 të Projektvendimit të paraqitur nga Drejtori 

i Përgjithshëm, ku përcaktohej se: “4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë”. Ky përcaktim është 

në kundërshtim me ligjin nr.44/2015, datë 30.4.2015 “Kodi i Procedurave Administrative i 

Republikës së Shqipërisë”, Pjesa e V, Kreu I, neni 99, pika 2, ku përcaktohet se: “Akti 

administrativ i shkruar në letër përmban: germa i),dispozitën që tregon: ii) kohën e hyrjes në 

fuqi të aktit;”, duke bërë që Fondi të vazhdojë punën me strukturën e mëparshme, e për 

rrjedhojë për periudhën 01.10.2017 deri më 31.12.2017 ka mbajtur 163 punonjës më tepër, 

me një efekt negativ financiar për buxhetin e shtetit në shumën 36,454 mijë lekë (Paga 

mesatare mujore 74,548 x 3 muaj x 163 punonjës), efekt negativ që vazhdon të rritet përgjatë 

vitit 2018 deri në miratimin e strukturës së re.   

 

7.1 Rekomandimi: Këshilli Administrativ të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësinë për 

efektet negative financiare të shkaktuara për buxhetin e shtetit nga mbajtja e 163 punonjës më 

tepër për periudhën 01.10.2017 deri më 31.12.2017.   

Zbatimi i këtij rekomandimi: Gjatë periudhës së sipërcituar e deri në momentin e njoftimit 

të suprimimit të vendit të punës si efekt i ristrukturimit, 163 punonjësit kanë ofruar shërbimin 

e tyre të punës, kontributin në zbatim të detyrave të përcaktuara ne rregulloren funksionale ne 

fuqi. Gjykojmë nga ana jonë, që ky rast nuk mund të interpretohet si efekt negativ në buxhet.  

Koment i grupit të auditimit: Grupi i auditimit sqaron se, vonesat në kohë të vendimmarrjes 

të lartpërmendur, kanë sjellë si pasojë krijimin e efekteve negative në buxhetin e shtetit.  

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar në proces zbatimi 

Në shkresën nr.4/47, datë 08.05.2019 të FSDKSH-së, me subjekt “Observacion mbi 

problematikat e konstatuara nga Kontrolli i Lartë i Shtetit” citohet: Sa i përket këtij 

rekomandimi i qëndrojmë sqarimit të bërë në shkresën tonë Nr. 1225/1 Prot., datë 09.04.2019 
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“Informacion mbi zbatimin e detyrave të lëna nga auditimi i vitit 2017”, dërguar KLSH  ku 

theksohet: “Këshilli Administrativ është njohur me rekomandimet nga struktura përkatëse, e i 

ka lënë Drejtorisë së Auditit të Brendshëm, detyrën e ndjekjes së nevojshme të këtyre 

rekomandimeve të lëna nga KLSH në mbledhjet e Këshillit Administrativ të datave 

26.12.2018 dhe 11.01.2019, dhe më konkretisht të bëhet një analizë e detajuar mbi efektet si 

rrjedhojë e ndryshimit të strukturës së Fondit, masat e nevojshme dhe përgjegjësitë 

përkatëse”. Në përfundim të analizës përkatëse do t‟ju informojmë mbi ecurinë e zbatimit të 

këtij rekomandimi. Pra ky rekomandim është pranuar nga ana jonë. 

Referuar sa më lart, grupi i auditimit sqaron se: observacioni juaj është marrë në 

konsideratë dhe është reflektuar në P/Raportin e auditimit. 

 

8. Gjetje nga auditimi:  Nga auditimi u konstatua se FSDKSH-ja ka kallëzuar penalisht për 

veprat penale të “Mashtrimit”, “Mashtrimit në subvencione” dhe “Falsifikim të Dokumenteve 

Shëndetësore” për përfitim të padrejtë të rimbursimit me kontratën F/2015 dhe shtojcën, të 

produkteve farmaceutik “suplemente” të cilat nuk evidentohen si barna subjekte me të cilat 

ka rilidhur kontratë të re F/2016, duke vazhduar rimbursimet dhe gjatë vitit 2017. DRF 

Tiranë, e cila duhet të kishte marrë masën e moslidhjes së kontratës /pezullimit, ka vijuar 

rimbursimin në kundërshtim me dispozitat e kontratës me farmacitë në shumën prej 

222,581,407 lekë, për periudhën Mars-Dhjetor 2017. Është konstatuar moszbatimi i masës 

për ndërprerjen e kontratave  nga ana e Drejtorisë Rajonale të Fondit Tiranë, për farmacitë 

që kanë shitur barna që u ka kaluar afati i skadencës, rekomandim I DAB-së, në Raportin 

Përfundimtar në DRF Tiranë. Sipas të dhënave të FONDIT rimbursimet kanë vijuar 

normalisht, megjithëse për këto subjekte duhet të merrej masa e menjëhershme e ndërprerjes 

së kontratës prej periudhës Gusht 2016 deri në  dhjetor 2017. Për 20 subjekte, ky rimbursim 

për periudhën Mars 2017-Dhjetor 2017 ka vlerën 333,104,466 lekë. Nga ana e DRF Tiranë 

janë zbatuar pjesërisht rekomandimet e lëna nga DAB, për masën e zhdëmtimit të 

rekomanduar për 50 subjekte farmaceutike me shkresën e Fondit (Drejtoria e Auditit të 

Brendshëm) nr. 1134 prot, datë 06.03.2017, protokolluar në Drejtorinë Rajonale Tiranë, me 

nr.1520 prot, datë 08.03.2017. Shuma e urdhër zhdëmtimeve nga DRF Tiranë  është 16,400 

mijë lekë, ndërkohë që nuk asnjë shpjegim për këtë deviacion, pasi rekomandimi i DAB-se, 

konfirmuar edhe nga grupi i KLSH-së në auditimin e mëparshëm ka qenë për shumën 44,100 

mijë lekë. Pra efektivisht rezulton një vlerë prej e munguar në Buxhetin e Shtetit për shumën 

34.153 mijë lekë. Për ecurinë e urdhër zhdëmtimeve të lëna nga auditimi i mëparshëm është 

kërkuar të raportohet zyrtarisht në Fond (Drejtorinë e Auditit të Brendshëm) çdo muaj deri në 

realizimin përfundimtar të tyre. Ky raportim nuk është bërë nga ana e DRF Tiranë në 

vazhdimësi dhe periodikisht, sikurse është lënë detyrë.  

 

8.1 Rekomandimi: FSDKSH të verifikojë procedurat dhe veprimet e kryera nga ana e DRF-

Tiranë për ndërprerjen e kontratave me farmacitë, trajtuar në Raportin Përfundimtar të 

Auditimit të DAB, arkëtimin e masave zhdëmtuese të munguara në shumën 34.153 mijë lekë 

dhe zbatimin në kohë dhe me efikasitet të rekomandimeve të lëna nga DAB. 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Me shkresën e Fondit nr.1134, datë 06.03.2017 është 

rekomanduar arkëtimi i vlerës totale si masë zhdëmtimi 57,971,211 lekë për 50 subjekte 

farmaceutike. Rezulton se Drejtoria Rajonale ka nxjerrë urdhërzhdëmtimet për të gjithë 

subjektet dhe detyrimet përkatëse, ndërsa deri në 31.05.2018 është arkëtuar shuma totale prej 

51,214,102 lekë nga 46 subjekte farmaceutike. Katër subjekte farmaceutike nuk kanë filluar 

shlyerjen e detyrimit ndërsa katër subjekte të tjera kanë shlyer pjesërisht detyrimin. 

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, në proces realizimi. 
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9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi monitorimin për mirëmbajtjen e sistemit BI, 

“Sistemi për integrimin, konsolidimin, monitorimin e informacionit të sistemit të kujdesit 

shëndetësor dhe ndërtimi i indikatorëve dhe analizave (BI)” të parashikuar në kontratën nr. 

13/11, datë 23.09.2016, me objekt “Marrëveshje në nivel shërbimi (MNSH/Suport) për 

sistemet informatike të FONDIT”, për periudhën dy vjeçare në shumën 8,600 mijë lekë, u 

konstatua se sipas të dhënave të vëna në dispozicion nga DIAS, fillimisht në këtë sistem kanë 

patur akses 41 punonjës të FSDKSH, aktualisht në këtë sistem janë aktiv vetëm 4 përdorues, 

ndërsa për 37 përdorues aksesi është inaktiv, pra aksesi në informacionin që do të gjeneronte 

ky sistem për treguesit në lidhje me skemën shëndetësore është përqendruar vetëm në katër 

punonjës dhe këta punonjës të DIAS, duke mos patur akses në mënyrë të pakuptimtë 

drejtoritë teknike,(Drejtoria Ekonomike, Drejtoria e Auditit të Brendshëm, si dhe Drejtoria e 

Kontrollit Parësor dhe Farmaceutik), të cilët analizojnë treguesit dhe kryejnë kontrollet. Në të 

dhënat e kontratës së mirëmbajtjes përshkruhet se: “Në këtë sistem janë ndërtuar dhe janë 

funksionale 110 raporte dhe janë në përdorim nga  punonjësit e Fondit. Informacioni 

përkatës paraqitet në nivel të përmbledhur dhe në nivel të detajuar sipas nevojave të 

përdoruesit. Platforma softëare paraqet burimet e të dhënave dhe raportet, analizat, 

indikatorët në një strukturë logjike të orientuara nga dhe të kuptueshme sipas rregullave të 

biznesit të institucionit. Sistemi bën konsolidimin e të dhënave të që ruhen në sistemet e 

ndryshme ekzistuese që operojnë sot në FSDKSH, në një bazë të dhënash të integruar, si 

pjesë integrale e sistemit të statistikave dhe raporteve analitike”. 

Nga të dhënat e vëna në dispozicion deri në 30.03.2018 nga DIAS, kryesisht për treguesin e 

rimbursimit të barnave konstatojmë se burimi i të dhënave është a) nga sistemi offline që 

administrohet nga FONDI dhe b) nga sistemi eRx që administrohet nga kompania 

implementuese e recetës elektronike eRx “I…..”. 

Për sa më sipër konstatohet se, të dhënat jepen të ndara për të dy sistemet, pasi nga muaji Maj 

2017 e deri në kohën e përfundimit të auditimit, ky sistem nuk bën konsolidimin në kohë 

reale të të dhënave të sistemit eRx (sistemi i recetës elektronike), ndërkohë që në raportet e 

mujore të kryerjes së shërbimit evidentohet se, BOE “S….” shpk dhe “F…..” shpk, ka kryer 

çdo muaj në mënyrë periodike:-Suport- kontroll i logeve të sistemeve; -Kontroll i statistikave 

të storage (Used disk space ect) në serverat ku është instaluar sistemi objekt i mirëmbajtjes; -

Kontroll i statistikave për programet softëare objekt i mirëmbajtjes; -Mirëmbajtje proaktive. 

Si përfundim, nga grupi i ngarkuar me ndjekjen dhe monitorimin e kontratës nga Autoriteti 

Kontraktor, i përbërë nga E.K, D.M dhe përfaqësuesi i DSHMA F.S, janë nënshkruar raportet 

mujore, pa bërë asnjë reklamim të nivelit të shërbimit dhe nga komisioni i marrjes në dorëzim 

të shërbimit, i përbërë nga L.O, I.Ç dhe J.I, është bërë marrja në dorëzim e shërbimit pa 

vërejtje, e për rrjedhojë nuk vërtetohet marrja e shërbimit në nivelin e duhur nga kompania 

kontraktuese e shërbimit si dhe nëse shërbimet informatike justifikojnë kostot e tyre. Nga ana 

tjetër mirëmbajtja e sistemit BI nga BOE “S….” shpk dhe “F….” shpk, nuk është realizuar në 

mënyrë efikase dhe në formën e duhur për të ofruar shërbimin e nevojshëm për një periudhë 

një vjeçare, duke bërë që fondet buxhetore në shumën 4,300 mijë lekë të përdoren pa 

efikasitetin dhe efektivitetin e duhur.  

 

9.1 Rekomandimi: Drejtori i Përgjithshëm i Fondit dhe DIAS të verifikojnë dhe analizojnë 

me përgjegjësi realizimin e shërbimit për mirëmbajtjen e sistemit BI nga  BOE “S……” shpk 

dhe “F…..” shpk në zbatim të kontratës nr. 13/11, datë 23.09.2016, me objekt “Marrëveshje 

në nivel shërbimi (MNSH/Suport) për sistemet informatike të FONDIT” dhe në përfundim të 

verifikimit, nëse rezultojnë shërbime të pakryera t‟i zbriten nga likuidimi i faturës.  

Zbatimi i këtij rekomandimi: Aktualisht rezulton se prej muajit maj 2018 deri më shtator 

2018, kur ka përfunduar kontrata, procesi nuk ka vazhduar për shkak se nga ana e operatorit 
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ekonomik nuk është ofruar shërbimi sipas përcaktimeve kontraktore, sa konstatuar edhe nga 

raporti i Kontrollit të Lartë të Shtetit. Për këtë procedurë janë duke u kryer përllogaritjet 

përkatese lidhur me masën e realizimit të kontratës, (për modulin BI) duke iu referuar edhe 

periudhave të mëparshme, për të cilat është realizuar pagesa sipas rekomandimeve të KLSH. 

Janë duke u shqyrtuar mundësitë që burojnë nga kontrata për pagesën eventuale të pjesshme. 

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, në proces realizimi deri në momentin 

e hartimit të këtij Aktkonstatimi. 

 

9.2 Rekomandimi: Drejtori i Përgjithshëm i Fondit dhe DIAS të verifikojnë funksionimin e 

të gjitha sistemeve informatikë sipas kushteve teknike, të evidentojë dhe zgjidhë 

problematikat në funksionimin e tyre. Të informohet Këshilli Administrativ lidhur me 

konkluzionet përkatëse.  

Zbatimi i këtij rekomandimi: Raporti Teknik i prezantuar nga grupi i punës i ngritur në 

AKSHI me urdhër Nr. 709 Prot., datë 30.10.2018, “Për ngritjen e grupit të punës për 

analizimin e situatës aktuale në fushën IT të Fondit” është paraqitur në Këshillin 

Administrativ.  Në mbledhjen e radhës të Këshillit Administrativ do të paraqitet projekt plani 

i masave, me qëllim përmirësimin e situatës aktuale të sistemeve informatike që Fondi 

disponon. 

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, në proces realizimi deri në momentin 

e hartimit të këtij Aktkonstatimi. 

 

9.3 Rekomandimi: Drejtori i Përgjithshëm i Fondit të marrë masat e nevojshme për 

aksesimin në këtë sistem jo vetëm drejtuesve të lartë të Fondit por edhe të gjithë punonjësve 

të cilët nevojitet të përdorin këtë informacion në përputhje me detyrat e tyre funksionale. 

Zbatimi i këtij rekomandimi: DIAS po punon në përditësimin e procedurave, të cilat po 

rishikohen në funksion të procesit të ristrukturimit në Fond, dhe përcaktimit të listës së saktë 

të përdoruesve të këtij sistemi.  

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, në proces realizimi deri në momentin 

e hartimit të këtij Aktkonstatimi. 

 

10.Gjetje nga auditimi: Me vendimin nr.41, datë 21.03.2017 Këshilli Administrativ ka 

miratuar shpërblim me një pagë mujore anëtarët e komisioneve të rishikimit të paketave të 

shërbimeve shëndetësore, punonjës të Fondit, nga veprimtaria e të cilëve janë miratuar 

vendimet e KA-së nr. 6, datë 27.01.2017, Nr. 93,94,95,96 datë 13.12.2016 si dhe është 

ngarkuar Fondin për zbatimin e tij. Megjithëse aktet ligjore kanë përcaktuar qartë kush 

kontraktohet dhe cilët janë anëtarët përfitues të shpërblimit nga ana tjetër veprimet e kryera 

në praktikë janë tërësisht të kundërta duke shpërblyer ata anëtarë për të cilët mungon një 

përcaktim të tillë. Punonjësit e Fondit janë pjesëmarrës në komisionet teknike mbi bazën e 

kësaj cilësie, shpërblimi i tyre për punën brenda orarit zyrtar të punës së tyre në gjykimin 

tonë përbën tejkalim të kompetencave nga ana e KA-së me ndikim negative në buxhetin e 

Fondit  duke e shoqëruar procesin me kosto financiare shtesë të panevojshme. Po kështu 

likuidimi i efekteve financiare të urdhrit nr. 1434, nga Fondi i veçantë bie në kundërshtim me 

VKM Nr. 929 ,datë 17.11.2010 “Për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë”, i 

ndryshuar. Efekti financiar i këtij vendimi të pambështetur ligjërisht shkon në 1,800 mijë 

lekë.  

 

10.1 Rekomandimi: Këshilli Administrativ të ndërmarrë veprimet e duhura administrative 

dhe ligjore për përcaktimin e saktë të kritereve dhe masës së shpërblimit për anëtarët e 

komisioneve teknike të kontraktuar prej Fondit dhe jo për punonjësit e brendshëm të 
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institucionit, të cilët janë anëtar të këtyre komisioneve për shkak të cilësisë së tyre si punonjës 

të përhershëm të Fondit dhe shpërblehen për punën e kryer sipas kontratës së punës. 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Këshilli Administrativ i Fondit ka miratuar Vendimin Nr.  25, 

datë 26.12.2018 “Për krijimin e komisonit teknik të Listës të Barnave të Rimbursuara për 

vitin 2019” dhe Vendimin nr.26, datë 26.12.2018 “Për krijimin e Komisionit teknik të Listës 

së pajisjeve mjekësore të rimbursuara për vitin 2019”. Në të dy këto akte nuk parashikohet 

shpërblimi për anëtarët e komisionit teknik. 

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar i realizuar. 

 

11.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, për shkresat e dërguara nga DÇRB tek 

DKPF, për muajt janar-qershor 2017, për mungesat e barnave në tregun farmaceutik, të 

iniciuara nga QSUT, nuk ka kontrolle të kryera nga sektori i Depove Farmaceutike. Pra nuk 

është zbatuar objekti i punës së kësaj Drejtorie që është kontrolli i zbatimit të detyrimeve 

kontraktuale të subjekteve të kontraktuara me Fondin dhe strukturat vartëse të saj, ku 

përfshihen Qendrat Shëndetësore, Farmacitë dhe Depot Farmaceutike. Nga DÇRB-ja nuk 

ka një kërkim informacioni nga DKPF, për shpjegimin e mungesave të barnave në treg, për 

një periudhë 5-mujore.  

Nga auditimi i dosjeve të kontrolleve të kryera nga Sektori i Kontrollit të depove 

Farmaceutike sipas  shkresave të ardhura nga QSUT, të cilat saktësonin mungesën e barnave 

specifike në rrjetin farmaceutik, rezultoi se pas kontrollit nuk është marrë asnjë masë 

penaliteti ndaj depove farmaceutike  në lidhje me mosfurnizimin e barnave të përcaktuara në 

Aneksin A, në momentin e lidhjes së Kontratës Depo Importuese-Fond. Nisur nga numri i 

rasteve për të cilat depot farmaceutike (6 subjekte), të konstatuara nga FONDI, me gjendje të 

barnave të LBR-së, në momentin e kontrollit, nuk kanë kryer furnizimin e QSUT-së dhe 

rrjetit  farmaceutik, ndërkohë që barnat kanë qenë gjendje në magazinë sipas pikës 17, 

kapitulli Penalitetet, të Kontratës Importues Farmaceutik –Fond 2016, duhet të ishin 

penalizuar nga sektori i kontrollit. Kjo vlerë e munguar dhe penalitet i shmangur është 900 

mijë lekë. Këto veprime dhe mosveprime nga Drejtoria e Kontrollit kanë sjellë jo vetëm efekt 

financiar, por një mungesë të barnave në treg shoqëruar kjo me përkeqësim të shërbimeve 

dhe kujdesit shëndetësor. 

Për zbatimin e kritereve të Kontratës Importuesi Farmaceutik/2016/ - FOND, Kapitulli 

“Detyrimet e Importuesit” Farmaceutik, pika 5 dhe pika 12, si dhe Kapitulli Zgjidhja e 

Kontratës, pika 9, u verifikuan informacionet periodike të sjella me e-mail për vitin 2017 

(sipas muajve), nga ana e Depove Farmaceutike si dhe proces-verbalet e mbajtura për çdo 

rast nga Sektori i Analizës së informacionit pranë DIAS, për të cilat u konstatua moszbatimi 

nga ana e Fondit të pikave (5) dhe  (12) dhe (9) të Kontratës Importuesi Farmaceutik 2016 - 

FOND. Nga moszbatimi dhe ndjekja periodike e kushteve të Kontratës, Importuesi 

Farmaceutik/2016/, nga DKPF, dhe DIAS, dy drejtoritë në Fond të cilat kanë për detyrë 

bashkëpunimin, kemi shmangie të penaliteteve  në vlerën 600 mijë lekë për 6 subjekte dhe 

moszgjidhje të kontratave për 4 (katër) depo farmaceutike. Për vitin 2017, ky informacion 

dhe detyrë e DIAS-it, nuk është përcjellë në DKPF në FOND. Mospërcjellja e informacionit 

në këtë drejtori sjell shmangie të përgjegjësive përkatëse nga secila prej tyre, pasi nuk merren 

masa në kohë për raste të moszbatimit  të kushteve të kontratës me depot importuese, si dhe 

nuk parashikohet risku që paraqet secila nga këto depo në mosdërgimin saktë të të dhënave 

mujore apo mosdërgim të informacionit.  

Nga auditimi i dokumentacionit të dosjes për lidhjen e kontratave me Depot Farmaceutike për 

LBR-në 2016 (pasi kjo LBR ka qenë në fuqi edhe për vitin 2017), u konstatua mungesa e 

dorëzimit të inventarit fizik të barnave që rimbursohen në Fond përpara lidhjes së kontratës. 

Mosdorëzimi i këtij inventari bie në kundërshtim me pikën 8 të Kapitullit Detyrimet E 
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Importuesit Farmaceutik, në të cilën përcaktohet qartë: “Importuesi dorëzon (vetëdeklaron) 

pranë FONDI-t inventarin e gjendjes fizike të barnave që rimbursohen, inventarin e barnave 

të skaduara (nëse ka), listën e barnave aneksi A, kur lidh kontratë si dhe kur hyn në fuqi lista 

e barnave që rimbursohen, të printuar dhe në formë elektronike si dhe autorizimin (ose 

kontratën) nga Mbajtësi i Autorizuar për Tregtim, vendas apo i huaj, për tregtimin e barnave 

në Shqipëri”. Nga të dhënat elektronike të paraqitura elektronikisht nga DIAS sipas 

vetëdeklarimeve mujore të depove rezultuan pasaktësi në deklarime sipas sasive, çmimeve të 

aplikuara dhe vlerave përkatëse. Këto mosrakordime paraqesin një situatë të çrregullt dhe 

plot diferenca si në sasi ashtu edhe në vlerë. Mbi bazën e këtyre të dhënave duke u 

mbështetur në sasitë e vetëdeklaruara dhe çmimeve të rimbursimit në listën LBR 2016 u 

kryen përpunimet përkatëse prej nga rezulton:  

Në 11 Depo Farmaceutike të kontraktuara nga Fondi u konstatuan gjendje kontabël negative 

në sasinë prej (-4,279,175 copë) dhe me vlerë inventari negativ (-95,495,557 lekë). Bazuar në 

sa më sipër prej këtyre subjekteve nuk rezultojnë të jenë kryer deklarimet konform 

përcaktimeve në kontratë si për inventarin në momentin e lidhjes së kontratës ashtu edhe në 

deklarimet inventarit elektronik në fillim të LBR por dhe për çdo muaj të cilat nuk pasqyrojnë 

realisht veprimtarinë e këtyre subjekteve në përmbushjen e detyrimeve kontraktore. Veprimet 

dhe mosveprimet e mësipërme nga ana e këtyre subjekteve bien ndesh me përcaktimet e 

kontratës me Depot Farmaceutike përkatësisht me pikën 8 të Kapitullit “Zgjidhja e 

Kontratës”. Mosrakordimet e paevidentuara nga DIAS, sipas procesverbalit mujor të 

kundërfirmosur nga specialisti/përgjegjësi i sektorit të Statistikës të  kësaj drejtorie ,si dhe 

mungesa e bashkëveprimit brenda DIAS si dhe brenda  strukturave të Drejtorisë së 

Përgjithshme të Fondit kanë sjellë si pasojë planifikime të kontrolleve në depot farmaceutike 

dhe farmacitë e spitaleve, të pambështetur në analiza risku, duke shmangur prioritetin e 

kontrolleve me inventarë në ato subjekte që përfitojnë nëpërmjet shitjes së barnave të 

rimbursueshme vlera të larta monetare.  

 

11.1 Rekomandimi: Planifikimi dhe realizimi i kontrolleve në depot farmaceutike dhe 

farmacitë e spitaleve, të bëhet mbështetur në nivelin e riskut që paraqitet në periudha të 

ndryshme, duke i dhënë prioritet kontrolleve me inventar në ato subjekte që përfitojnë 

nëpërmjet shitjes së barnave të rimbursueshme, vlera të larta monetare.  

Zbatimi i këtij rekomandimi: Për periudhën 2017-2018 janë planifikuar dhe realizuar 

kontrollet në farmacitë e spitale në të gjitha rrethet, gjithashtu janë ushtruar kontrolle në 

depot farmaceutike për qarkullimin dhe disponibilitetin e barit në mbi 50 depo farmaceutike. 

Në tetor 2017 është ushtruar kontroll me inventarizim ne depon G. Në dhjetor 2018 është 

kryer kontrolli i plote mbi një depo farmaceutike si dhe në planin e kontrollit 2019 është 

parashikuar kontrolli i 9 depove farmaceutike bazuar ne indikatorë risku si: masa e 

rimbursimit te ilaceve që importojnë/shpërndajnë dhe diferencat në minus dhe plus të 

inventareve. Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar në proces realizimi. 

 

11.2 Rekomandimi: FSDKSH në funksion të mirëfunksionimit dhe transparencës të procesit 

të kontrollit të lejojë aksesin në të  dhënat elektronike të Depove Farmaceutike për të gjithë 

punonjësit e Sektorit të Depove në FOND, akses i cili  do të ndihmonte kontrollorët dhe 

drejtuesit e tyre me informacionin e nevojshëm për mbikëqyrje të vazhdueshme mbi 

subjektet, planifikim dhe realizimin e kontrolleve me efikasitet dhe efiçencë si dhe për 

dentifikimin e veprimtarisë së kundërligjshme dhe abuzive dhe parandalimin  e tyre dhe për 

të garantuar mbikëqyrjen e plotë të zbatim të skemës së sigurimit të detyrueshëm të kujdesit 

shëndetësor dhe përfitimet ligjore të të siguruarve nga skema. 
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Zbatimi i këtij rekomandimi: Sistemi i Depove Farmaceutike, mundëson bashkimin manual 

të të dhënave që këto subjekte sjellin pranë Fondit, sipas kontratave përkatëse, dhe 

përdoruesit në këtë sistem kanë akses jo vetëm për të marrë dhe përpunuar të dhëna, por dhe 

për t‟i korrigjuar ato sipas procedurave përkatëse. Nga sa më sipër, është gjetur një mënyrë 

bashkëpunimi midis dy drejtorive, ku çdo kërkesë ardhur në rrugë elektronike apo shkresore 

ndiqet me prioritet dhe vendoset në një kohë sa më të shpejtë në dispozicion informacioni i 

kërkuar. Aktualisht Fondi në bashkëpunim me AKSHI-n, është në procesin e Upgrade-t të 

sistemit të Depove Farmaceutike, duke kaluar në një sistem informatik më të mirë të 

raportimit online nga këto subjekte, duke monitoruar dhe realizimin e kontrolleve me 

efikasitet për të garantuar mbikëqyrjen e plotë të zbatimit të skemës.  

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, në proces realizimi deri në momentin 

e hartimit të këtij Aktkonstatimi. 

 

11.3 Rekomandimi: FSDKSH të ndërmarrë të gjithë hapat ligjorë për ndërprerjen e 

kontratave me subjektet të cituara në Tabelën 3.17 të Raportit Përfundimtar të Auditimit, të 

cilat kanë shkelur detyrimet kontraktuale dhe të vendosë penalitetet e pazbatuara për shumën 

1,500 mijë lekë për subjektet përkatës. 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Do të verifikohen depot e cituara në Raportin Përfundimtar të 

Auditimit, të cilat kanë shkelur detyrimet kontraktuale dhe do të vendosen penalitetet e 

pazbatuara. Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, në proces realizimi deri 

në momentin e hartimit të këtij Aktkonstatimi. 

 

11.4 Rekomandimi: Të realizohet kontrolli i plotë me inventar në depot me gjendje negative 

të cituara në Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe të informohet Këshilli Administrativ 

lidhur me rezultatet e këtyre kontrolleve.  

Zbatimi i këtij rekomandimi:  
Ka filluar, rast pas rasti, procesi i inventarizimit, në depot e cituara në raport, sipas planeve 

përkatëse të kontrollit. Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar, në proces deri 

në momentin e hartimit të këtij Aktkonstatimi. 

 

12.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se:  

- Me vendimin e KA-së nr.6, datë 27.01.2017 “Për krijimin e Komisionit Teknik të Barnave 

të Rimbursuara, për vitin 2017”, Këshilli Administrativ ka miratuar komisionin për hartimin e 

listës LBR 2017. Me shkresën nr. 1398 Prot, datë 21.03.2017 lista e miratuar është dërguar 

për procedim pranë Ministrisë së Shëndetësisë së bashku me projektvendimin për Këshillin e 

Ministrave dhe relacionin shoqërues. Lista e Barnave të Rimbursueshme për vitin 2017 

megjithëse e miratuar me vendimin e KA-së nr.42, datë 21.03.2017 dhe e dërguar për 

procedim të mëtejshëm në Ministrinë e Shëndetësisë nuk rezulton e miratuar prej Këshillit të 

Ministrave gjatë vitit 2017 duke mos hyrë efektivisht në fuqi për asnjë moment. Bazuar në 

dokumentacionin, vënë në dispozicion të grupit të auditimit, LBR-ja e vitit 2017 nuk ka hyrë 

në fuqi si rezultat i mosdakordësive të shprehura midis Ministrisë së Drejtësisë dhe asaj të 

Shëndetësisë për aspekte teknike të procedimit nga ana e Fondit në miratimin e paketës së 

barnave të rimbursueshme. Theksojmë që çmimet CIF të barnave të rimbursueshme të 

aplikuara në LBR-në 2017 kanë një rënie të përllogaritur në masën 4.1% krahasuar me 

çmimet e aplikuara në LBR-në 2016. Mosmiratimi i LBR 2017 ka cënuar në mënyrë të 

drejtpërdrejtë jo vetëm autonominë e Fondit për administrimin e paketave të sigurimit të 

detyrueshëm parashikuar në nenin 13 të Ligjit 10383, datë 24.02.2011, “Për Sigurimin e 

Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar përcakton se: 

“Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor është i vetmi person juridik, 
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publik, autonom, i cili ofron dhe administron sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor 

në Republikën e Shqipërisë” por ka krijuar pasoja negative në buxhetin e shtetit. Në gjykimin 

tonë mosprocedimi në kohë nga ana e Ministrive respektive për miratimin e kësaj liste ka 

bërë që efektivisht çmimet e ndryshuara për barna të kësaj liste të mos aplikohen. Për 

periudhën 9-mujore, Prill-Dhjetor 2017 në të cilën rregullisht duhet të kishte hyrë në fuqi lista 

e re LBR 2017 bazuar në konsumin mesatar/mujor të barnave, mos-hyrja në fuqi e saj ka 

sjellë efekte negative në buxhetin e shtetit në shumën e llogaritur rreth 409,000 mijë lekë, si 

dhe ka ndikuar negativisht në vlerat e bashkëpagesës të personave përfitues të skemës. 

-Me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 487, datë 19.07.2017 Për një ndryshim në VKM 

nr.380, datë 25.05.2016 “Për miratimin e listës së barnave qe rimbursohen nga FSDKSH” 

është vendosur ndryshimi në rritje i çmimit të barit Madopar. 

Nga auditimi konstatohet se nga ana e KÇB-së pranë Ministrisë së Shëndetësisë është 

realizuar një vendimmarrje jashtë përcaktimeve në VKM nr. 645, duke ndjekur një ekstra-

procedurë për këtë rast. Propozimi i Ministrit të Shëndetësisë në KM në rastin konkret për një 

ndryshim në Listën e Barnave të Rimbursueshme jo vetëm e ka anashkaluar Fondin në 

mënyrë të padrejtë, por e ka vendosur atë përpara faktit të kryer për përballimin e kostove 

shtesë.  

Ky rast, në gjykimin tone përbën një precedent të gabuar, i cili ka ndikuar negativisht në 

buxhetin e shtetit në shumën rreth 6,200 mijë lekë.  

 

12.1 Rekomandimi: Të eleminohen praktikat e mësipërme, që kanë sjellë efekte negative për 

buxhetin, por edhe kanë ndikuar në paligjshmërinë e skemës së rimbursimit të barnave.  

Zbatimi i këtij rekomandimi: Fondi analizoi procedurat administrative të ndjekura gjatë 

procesit të hartimit të LBR 2017. Në përfundim të analizës rezulton se janë ezauruar të gjitha 

hapat ligjore të parashikuara për Fondin, në procesin e hartimit të LBR,  në përputhje me 

ligjin Nr. 10383, datë 24.02.2011 “Për Sigurimin e Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Mbi këtë bazë, me shkresën Nr. 1271 prot., datë 

06.03.2019, është relatuar edhe pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Në 

lidhje me ndryshimin e çmimit të barit të rimbursueshëm, me emër tregtar Madopar, në 

raportin e KLSH, theksohet se Fondi është vendosur përpara faktit të kryer, për të përballuar 

kostot shtesë. Në këto kushte, vlerësojmë që marrja e masave për mospërsëritje të rasteve të 

ngjashme, është jashtë kontrollit të Fondit. Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pa 

pranuar i pa zbatuar. 

 

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se: Për vitin  2017, për shërbimin e 

Check-up, për rastet e pakryera nga koncesionari, FONDI i ka likuiduar këto raste me vlerën 

e plotë, duke mos marrë në konsideratë rekomandimet e lëna nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, 

gjatë vitit 2016, sipas të cilave koncesionari duhej të ishte paguar vetëm për vlerën e 

shpenzimeve fikse për çdo kontroll bazë dhe jo për vlerën e shpenzimeve variabël të 

parashikuar që llogariten rreth 400 lekë për Check up (pa TVSH), pasi koncesionari nuk ka 

kosto materiale për këto raste, fakt që do të kishte ulur koston për buxhetin në vlerën 63,358 

mijë lekë, (158,395 raste të pakryera*400 lekë/rast).                     

Nga FONDI, vijon të pranohen dhe likuidohen faturat tatimore mujore të Check-up, lëshuar 

nga koncesionari, në vlerën totale 876,083 mijë lekë, në të cilën përfshihet edhe TVSH në 

masën 20% mbi vlerën e shërbimit shëndetësor, ndërkohë që ky furnizim shërbimi duhet të 

trajtohet si Furnizim i Përjashtuar nga Tatimi mbi Vlerën e Shtuar, sipas përcaktimit ligjor 

në Nenin 51 pika c) e Ligjit Nr. 92/2014, datë 24.07.2014 “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar 

në RSH”, i ndryshuar. KLSH i ka rekomanduar FONDIT në auditimin e mëparshëm të 

kërkojë interpretimin teknik nga DPT lidhur me këtë mënyrë faturimi. Interpretimi i dërguar 
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nga DPT, në gjykimin tonë nuk paraqet frymën e ligjit, si dhe nuk përmbush kërkesat teknike 

për rastin konkret. Kështu që në gjykimin tonë, vijimi i praktikës së pranimit dhe likuidimit të 

faturave të Check-up, si një shërbim i tatueshëm me TVSH, vijon të krijojë kosto shtesë në 

buxhet, që për vitin 2017, llogaritet në shumën 146,014 mijë lekë, pra gjithsej efektet 

negative në buxhetin e shtetit llogariten në shumën 209,372 mijë lekë.  

 

13.1 Rekomandimi: Nga Drejtoria e Fondit të Sigurimeve të Detyrueshme të Kujdesit 

Shëndetsor, të veprohet me përgjegjshmëri të lartë lidhur me eleminimin e kostove që 

rëndojnë taksapaguesin shqiptar, sidomos kur këto kosto nuk reflektojnë shërbime shtesë për 

qytetarin. 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Ky rekomandim është në përputhje me vetë objektivin 

kryesor të Fondit, për maksimizimin i përfitimeve të taksapaguesve e përdoruesve të skemës. 

Ky është një proces në fokus për përmirësim të vazhdueshëm. Për sa më sipër, rekomandimi 

konsiderohet i pranuar, në proces realizimi. 

 

D.MASA DISIPLINORE: 

 

I. Mbështetur në ligjin nr.10383, datë 24.02.2011 “Për Sigurimin e Detyrueshëm të Kujdesit 

Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 20, gërma a), dhe VKM-së nr. 

124, datë 05.03.2014, “Për Miratimin e Statutit të FSDKSH”, i ndryshuar, neni 5, pika 1/a, 

neni 11pika, 1/b, i kërkojmë Këshillit Administrativ, për shkeljet e evidentuara në Raportin 

Përfundimtar të Auditimit të analizojë punën e z. E A, me detyrë Drejtor i Përgjithshëm dhe 

të orientojë drejtimin për të ardhmen. 

II. Mbështetur në ligjin nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës”, i ndryshuar, nenet 37, 141 e 

153 pikat 1 dhe 2, Rregulloren e Funksionimit të Brendshëm të Fondit, Kapitulli 3.3 

“Rregullorja e Personelit”, si dhe kontratave individuale të punës, i kërkojmë Drejtorit të 

Përgjithshëm të FSDKSH-së, z. EA, për shkeljet e evidentuara në Raportin Përfundimtar të 

Auditimit, fillimin e procedurave për dhënien e  masave disiplinore.  Largim nga detyra për 

punonjësit: 

1. Z. A V, me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Kujdesit Parësor për vitin 2017;  

2. Znj. F B, me detyrë Drejtor i Drejtorisë Spitalore për periudhën Prill-Dhjetor 2017; 

3. Znj. D G, me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Çmimeve dhe Rimbursimit të 

Barnave për periudhën Korrik-Dhjetor 2017; 

4. Z. E D me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Kontrollit Parësor dhe Farmaceutik për      

periudhën Tetor-Dhjetor 2017. 

III. Mbështetur në ligjin nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës”, i ndryshuar, nenet 37, 141 e 

153 pikat 1 dhe 2, Rregulloren e Funksionimit të Brendshëm të Fondit, Kapitulli 3.3 

“Rregullorja e Personelit”, si dhe kontratave individuale të punës, i kërkojmë Drejtorit të 

Përgjithshëm të FSDKSH-së, Z. E A, fillimin e procedurave për dhënien e masës disiplinore 

Vërejtje për punonjësit e tjerë, duke marrë në konsideratë shkeljet ligjore dhe përgjegjësitë 

respektive të evidentuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit. 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Mbështetur në ligjin Nr. 10383, datë 24.02.2011, “Për 

sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si 

dhe në kapitullin “D” “masa disiplinore” të rekomandimeve të lëna nga Kontrolli i Lartë i 

Shtetit me shkresën Nr. 1346/15 datë 12.07.2018 me lëndë “Raport Përfundimtar dhe 

Rekomandimet për Auditimin me objekt „mbi Përputhshmërinë‟ të ushtruar në Fondin e 

Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor”, protokolluar në Fond me Nr. 57/11, datë 

16.07.2018, të ndryshuar me shkresën nr.1346/22, datë 19.07.2018 me lëndë “Dërgohet një 
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ndryshim në masat disiplinore…..” dhe me shkresën nr.1346/28, datë 08.08.2018 me lëndë 

“Dërgohet revokim mase disiplinore”, janë në proces realizimi si më poshtë: 

Rekomandimi D.II: “Mbështetur në ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i punës”, i 

ndryshuar, nenet 37, 141 e 153 pikat 1 dhe 2, Rregulloren e Funksionimit të Brendshëm të 

Fondit, Kapitulli 303 “Rregullorja e personelit”, si dhe kontratave individuale të punës, i 

kërkojmë Drejtorit të Përgjithshëm të FSDKSH-së, për shkeljet e evidentuara ne Raportin 

Përfundimtar të Auditimit, fillimin e procedurave për dhënien e masave disiplinore, “Largim 

nga detyra” për punonjësit: 

1. Z. A V, me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Kujdesit Parësor për vitin 2017; 

2. Znj. D G, me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Çmimeve dhe Rimbursimit të Barnave për 

periudhën Korrik-Dhjetor 2017; 

3. Znj. F B, me detyrë Drejtor i Drejtorisë Spitalore për periudhën Prill-Dhjetor 2017; 

4 Z. E D, me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Kontrollit Parësor dhe Farmaceutik për periudhën 

Tetor-Dhjetor 2017. 

-Në lidhje me pikën 1, me shkresën e KLSH Nr. 1346/28 prot., datë 08.08.2018 me lëndë 

“Dërgohet revokim mase disiplinore” është revokuar masa disiplinore “Largim nga Detyra”, 

por i kërkohet Këshillit Administrativ dhe Drejtorit të Përgjithshëm të FSDKSH, të analizojë 

dhe të vendosë dhënien e masës disiplinore për Z. A V, në varësi të shkeljeve të konstatuara 

në Raportin përfundimtar të Auditimit dhe përgjegjësive konkrete lidhur me funksionin e 

Drejtorisë së Kujdesit Parësor. 

- Në lidhje me pikën 2, me shkresën Nr. 1346/22 Prot., datë 19.07.2018 me lëndë “Dërgohet 

një ndryshim në masat disiplinore…..” kërkohet dhënia e masës disiplinore “Kalim në një 

detyrë me nivel dhe klasë më të ulët”: 

- Znj. G është larguar tashmë nga pozicioni i Drejtorit të Drejtorisë dhe vijon punën në një 

detyrë më të ulët, znj. B me shkresën Nr. 1189/1 Prot., datë 03.04.2018 ka kaluar në një 

detyrë më të ulët dhe z. E D, nuk është më punonjës i Fondit.  

Për sa më sipër, rekomandimi konsiderohet i pranuar i realizuar. 

 

 
VI. DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE. 

 

Nga auditimi i ushtruar në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve (DPT) Tiranë, për zbatimin 

e rekomandimeve të KLSH, dërguar me shkresën nr. 280/12prot., datë 21.11.2018, 

konstatohet se: 

-Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin 

dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, në vijim të shkresës nr. 280/12prot., datë 

21.11.2018, DPT ka kthyer përgjigje në KLSH, brenda 20 ditëve nga marrja e shkresës, me 

shkresën nr. 4540/40, datë 12.12.2018 sipas të cilës KLSH vihet në dijeni mbi marrjen e 

masave për zbatimin e rekomandimeve të KLSH-së, ku dërgon planin e veprimeve, duke 

përcaktuar pranimin e rekomandimeve të KLSH-së. 

-Në zbatim të pikës 2, të nenit 30, të Ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin 

dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë  të Shtetit”, DPT me shkresën nr. 4540/62prot., datë 

23.05.2019 “Raportim lidhur me zbatimin e Rekomandimeve sipas Raportit Përfundimtar”, 

ka vënë në dijeni KLSH-në për pranimin e rekomandimeve dhe 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.  

Nga verifikimi i dokumentacionit për zbatimin e rekomandimeve konstatohet se, janë 

rekomanduar gjithsej:  
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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. 

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, një 

rekomandim është pranuar pjesërisht, nga të cilët një 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. 

 

Më hollësisht realizimi i rekomandimeve paraqitet në vijim. 

 

A. PROPOZIME PËR NDRYSHIME APO PËRMIRËSIME NË LEGJISLACIONIN 

NË FUQI 

 

Tatimi mbi të ardhurat personale paraqet nevojën për një qasje të re, pasi mënyra 

aktuale e deklarimit nuk garanton një taksim të drejtë dhe koherent të të ardhurave të 

individëve, lë jashtë skemës së tatimit disa lloje të ardhurash, nuk arrin të mbyllë të 

gjithë zinxhirin e të ardhurave dhe shpenzimeve në nivel individual global, si dhe nuk 

paraqet një model i cili i shërbejë jo vetëm administratës por dhe vet individit 

deklarues. 

1.-Gjetje nga auditimi: Deklarimi individual i të ardhurave krahasuar me llojet e tjera të 

deklarimeve tatimore ka një kohë relativisht më të shkurtër në veprimin e tij. Kjo deklaratë 

tatimore është bërë detyruese me hyrjen në fuqi të ligjin nr. 10 343, datë 28.10.2010 botuar në 

fletoren zyrtare nr. 159/2010 dhe deklarata e parë për deklarimin e të ardhurave vjetore  i 

përket periudhës ushtrimore viti 2011 e cila duhet të deklarohej brenda datës 30 prill 2012. 

Në përcaktimet e të ardhurave të tatueshme të këtij ligji, përfshiheshin vetëm të ardhurat e 

personave rezidentë apo të vetëpunësuarit rezidentë të cilët realizonin të ardhura në territorin 

e Republikës së Shqipërisë, si dhe trajtoheshin përjashtimet nga detyrimi i deklarimit ku 

përmenden individët nën kufirin e deklarimit 200,000 lekë, të vetëpunësuarit me qarkullim 

nën nivelin 2 milion lekë si dhe të ardhurat nga pagat për të cilat mbahej tatim në burim nga 

punëdhënësi etj. Me ndryshimet ligjore të mëvonshme me ligjin 20/2012 botuar në fletoren 

zyrtare nr. 26, datë 27.03.2012, pra ende pa u realizuar deklarimi i parë u sanksionua kufiri 

prej 2 milion lekësh, u përfshi në ligj termi tatimpagues jorezident si dhe u hoqën 

përjashtimet nga deklarimi të parashikuara në ligjin e mëparshëm. Ndryshimet mbi këtë 

deklaratë kanë vijuar edhe gjatë vitit 2014 me ligjin 156/2014 botuar në fletoren zyrtare nr. 

195/2014, i cili ka realizuar ndryshimet në tre nga nenet e këtij ligji lidhur me të ardhurat nga 

punësimi ku në pikën 3 të nenit 13/6 është shtuar formulimi, Shumës së tatimit, të llogaritur 

sipas pikës 2, të këtij neni, i shtohet tatimi i llogaritur mbi pagën dhe i zbriten tatimet e 

paguara gjatë periudhës tatimore, të dokumentuara nga mbajtësi në burim i këtyre tatimeve.  

Prej periudhës 2011 deri në deklaratën e vitit 2017 paraqiten 7 vite në veprim të kësaj 

deklarate e cila vijon të krijojë paqartësi lidhur me mënyrën e llogaritjes dhe të pagesës së 

tatimit të cilat i trajtojmë si vijon.   

Në ligjin nr. 8438 datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të Ardhurat” përcaktohet:  
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Kreun II i Ligjit 8438 datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar në nenin 6, 

citon: 

“Tatimi mbi të ardhurat personale, që më poshtë do të quhen “të ardhura”, llogaritet mbi të 

ardhurat e individëve.”, në nenin 7 shtrirja e detyrimit përcaktohet se;  

1. Individët rezidentë i nënshtrohen detyrimit për tatimin mbi të ardhurat personale gjatë 

periudhës tatimore, për të gjitha burimet e të ardhurave, sipas parashikimeve të këtij kreu.  

2. Individët jorezidentë i nënshtrohen detyrimit për tatimin mbi të ardhurat personale gjatë 

periudhës tatimore, për burimet e të ardhurave, sipas parashikimeve të këtij kreu, të 

realizuara në territorin e Republikës së Shqipërisë.  

Në nenin 13 pika 1 e tij citohet:  

“Deklarata individuale vjetore e të ardhurave “përcaktohet se 1.”Tatimpaguesit individë, 

rezidentë në Republikën e Shqipërisë, që realizojnë të ardhura të tatueshme në territorin e 

Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj, dorëzojnë deklaratën vjetore të të ardhurave pranë 

administratës tatimore qendrore. Deklarues të të ardhurave individuale vjetore janë edhe 

tatimpaguesit jorezidentë, të cilët krijojnë të ardhura të tatueshme me burim në Republikën e 

Shqipërisë”.  

Po kështu në pikën 4 të këtij neni citohet “Përjashtohen nga detyrimi për plotësimin dhe 

dorëzimin e deklaratës individuale vjetore të të ardhurave të gjithë individët që realizojnë të 

ardhura bruto vjetore nga të gjitha burimet në shumën e përgjithshme më pak se 2,000,000 

(dy milionë) lekë”. Neni 4 i ligjit “Burimi i të ardhurave” rendit një sërë kategorish të 

ardhurash por, pa u kufizuar vetëm në to, pasi kjo hapësirë përfshihet në pikën i) “të ardhura 

të tjera që nuk identifikohen në format e paraqitura në këtë nen”. 

Në Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 5, datë 30.01.2006 “Për Tatimin mbi të Ardhurat”, 

përcaktohet: 

2.6.4 Për të ardhura të realizuara nga burime jashtë Shqipërisë dhe/ose të paguara nga 

persona të cilët nuk mund të bëjnë mbajtjen e tatimit në burim për llogari të organeve 

tatimore Shqiptare, përfituesi i të ardhurave është i detyruar të deklarojë dhe të paguajë në 

organin tatimor përkatës tatimin në masën 15 perqind të të ardhurave të realizuara jo më 

vonë se data 20 e muajit që pason muajin në të cilin është kryer pagesa. 

 

Në ligjin nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në RSH” përcaktohet: 

Lidhur me të ardhurën dhe lindjen e detyrimit tatimor në dispozitat e Ligjit 9920 datë 

19.05.2008 “Për procedurat tatimore në RSH” i ndryshuar, Neni 5 pika g) përcaktohet se;  

“Tatimpagues” është personi apo individi, i cili detyrohet nga ligji të paguajë tatime, taksa 

ose kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, si dhe agjenti i mbajtjes së tatimit 

në burim; 

Në nenin 6 pika 1 dhe 2 përcaktojnë kur lind detyrimi tatimor ku trajtohet se; 

1. Detyrimi tatimor lind kur personi realizon të ardhura, kur bëhet pronar i një pasurie apo 

kryen pagesa, të cilat janë objekt i tatimit, sipas legjislacionit tatimor.  

2. Detyrimi tatimor lind edhe kur personi realizon të ardhura, kryen pagesa, në formë të 

jashtëligjshme, apo bëhet zotërues i një sendi, në forma të jashtëligjshme. Kur personi bëhet 

zotërues i një sendi në forma të jashtëligjshme, ky detyrim përllogaritet për të gjithë 

periudhën në të cilën personi ka gëzuar frytet e kësaj pasurie. 

Neni 39 “Regjistri i individëve” përcakton se; 

1. Si numër identifikimi për qëllime tatimore, për tatimpaguesin që është individ, shërben 

numri personal i identifikimit, i marrë në përputhje me legjislacionin e fushës. 

2. Administrata tatimore qendrore mban regjistër të veçantë të individëve. 
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Në Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 24 datë 02.09.2008 “Për Procedurat tatimore”, në 

pikat 39.1 dhe 39.2 përcaktohet: 

39.1. Sipas ligjeve te veçanta tatimore ne fuqi, përgjegjës për te paguar detyrimet tatimore 

ne administratën tatimore, ne mënyrë direkte (jo duke iu mbajtur tatimin ne burim), ne 

kushte e rrethana te caktuara janë edhe individët. Këtu është fjala për tatimin mbi te 

ardhurat personale qe paguhet për disa lloje te ardhurash, për te cilat nuk mbahet tatim ne 

burim. Individët qe sigurojnë këto te ardhura kane detyrimin për te bere vetëdeklarimin e 

tyre. Ne kete rast, këta individë, ne mënyrë qe te mund te identifikohen për pagesat e kryera, 

deklarojnë ne administratën tatimore numrin e tyre personal te identifikimit, i cili është numri 

unik i lëshuar nga autoritetet e sigurimeve shoqërore për individët.  

39.2. Sipas pikës 2 te nenit 39 të ligjit, për evidentimin e individëve tatimpagues te cilët 

paguajnë tatim mbi te ardhurat personale qe vetëdeklarohen, administrata tatimore hap një 

regjistër te veçante, ku regjistron te gjithë te dhënat identifikuese te individëve. Ky regjistër 

do të përpilohet dhe prodhohet nga DPT, në formën e një database, sipas modelit të miratuar 

nga drejtori i DPT. 

Sa më sipër konstatohet se: 

1. Mbi bazën e dispozitave ligjore të mësipërme individët të cilët realizojnë të ardhura sipas 

nenit 4 të ligjit nga një burim në Republikën e Shqipërisë por pa u kufizuar vetëm në to, në 

rastet kur këto të ardhura nuk janë objekt i tatimit të mbajtur në burim duhet të 

vetëdeklarohen në administratën tatimore dhe të paguhen, pasi sipas këtyre dispozitave 

detyrimi lind me krijimin e të ardhurës. Detyrimi i lindur i cili rregullisht duhet të deklarohet 

dhe paguhet nga ana e individit sipas dispozitave ligjore në fuqi, efektivisht nuk mundet të 

kryhet prej tij, kjo pasi formularët e deklarimit të miratuar me Udhëzim të Ministrit të 

Financave, nuk kanë të parashikuar një deklarim të tillë, por kanë të përfshirë vetëm deklarim 

të tatimit sipas llojeve të pagesave për të cilat mbahet tatim në burim. Pra të gjitha të ardhurat 

e tjera me dispozitat ligjore në fuqi mund të deklarohen efektivisht vetëm në deklaratën 

individuale vjetore të të ardhurave në të cilën është parashikuar një gjë e tillë, por kjo, lë në 

mënyrë të padrejtë jashtë skemës të gjithë individët të cilët përfitojnë të ardhura nën shumën 

2,000,000 lekë për periudhën tatimore vjetore, të pataksuara më parë duke krijuar kështu de-

facto mungesë në taksimin e të ardhurave tatimore në kundërshtim me aktet ligjore në fuqi.  

Trajtimi faktik i deklaratës individuale të të ardhurave si deklaratë vetëm e të ardhurave të 

tatueshme në gjykimin tonë bie në kundërshtim me përcaktimet e sipërcituara të pikës 1 dhe 4 

të nenit 13 pika 4 e Ligjit 8438 ku përcaktohet termi  të ardhura bruto vjetore nga të gjitha 

burimet, duke sjellë si pasojë qëndrimin jashtë skemës së deklarimit të gjithë individëve të 

cilët kanë realizuar fitime nga aktivitetet tregtare të regjistruar si persona fizikë, ambulantë 

etj, si dhe të individëve të cilët kanë përfituar të ardhura që janë të përjashtuara nga tatimi 

mbi të ardhurat sipas Ligjit nr. 8438. Në vlerësimin tonë nëse shuma e të gjitha të ardhurave 

bruto (të përjashtuara dhe jo të tilla) e tejkalon kufirin 2,000,000 lekë, kjo shumë duhet të 

bëhet pjesë e të ardhurave bruto vjetore të formularit të deklarimit të individit dhe për pjesën 

e të ardhurave që nuk përfitojnë përjashtim në gjykimin tonë duhet të llogaritej dhe paguhej 

tatimi mbi të ardhurat individuale në masën 15% për të garantuar kështu një taksim të drejtë 

dhe koherent, duke ruajtur frymën e ligjit për nivelin e të ardhurave mbi të cilat do të 

zhvillohet ky taksim në vijim.  

2. Në deklarimin e të ardhurave vjetore individuale përfshihen dhe pagat si dhe shpërblimet e 

tjera, në lidhje me marrëdhëniet aktuale të punës, të cilat paraqiten formular përkatësisht: 

Në rubrikën nr. 3 “Të ardhurat Bruto nga pagat dhe shpërblimet”, sipas udhëzuesit të 

miratuar për plotësimin e kësaj deklarate, pika 3 e tij përcakton se; “Të ardhurat bruto nga 

pagat apo shpërblimet nga marrëdhëniet e punësimit për individët, plotësohet për totalin e 
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pagave dhe shpërblimeve që deklaruesi përfiton nga të gjitha marrëdhëniet e punësimit gjatë 

periudhës tatimore.  

Në rubrikën nr. 4 “Tatimi i llogaritur mbi pagat dhe shpërblimet nga marrëdhëniet e 

punësimit për individët” sipas udhëzuesit të miratuar në këtë rubrikë do të jetë fushë e lirë 

dhe do të plotësohet nga vetë deklaruesi. “Shuma e tatimit të vendosur në këtë kuti, në asnjë 

rast nuk mund të jetë më e vogël se tatimi i mbajtur në burim dhe i paguar nga punëdhënësi 

për të ardhurat nga pagat dhe shpërblimet në lidhje me marrëdhëniet aktuale të punës gjatë 

vitit. Kjo fushë do të plotësohet nga individi deklarues, i cili do të llogarisë tatimin mbi të 

ardhurat personale nga pagat dhe shpërblimet për të gjitha të ardhurat që përfitohen gjatë 

muajit, edhe kur ai i përfiton ato nga punëdhënës të ndryshëm. Në rastin kur shuma e të 

ardhurave të përfituara gjatë muajit nga dy apo më shumë punëdhënës e kalojnë vlerën që 

tatohet me zero përqind (30,000 lekë), tatimi do të llogaritet mbi totalin e të ardhurave 

mujore (totali i të ardhurave nga të gjithë punëdhënësit). Tatimi i llogaritur në këtë mënyrë 

për çdo muaj të vitit, mblidhet për 12 muajt e vitit dhe hidhet në një shumë të vetme në këtë 

fushë, e cila përfaqëson tatimin vjetor të llogaritur për pagat dhe shpërblimet. Në rast se 

shuma e të ardhurave të përfituara gjatë një muaji nga një apo më shumë punëdhënës është 

nën kufirin e tatueshëm (30,000 lekë), kjo fushë do të jetë zero.” 

Në rubrikën nr. 22 “Tatimi i paguar mbi të ardhurat bruto nga pagat dhe shpërblimet”, 

udhëzuesi i miratuar për këtë rubrikë përcakton se; “Tatimi mbi të ardhurat bruto nga pagat 

dhe shpërblimet në lidhje me marrëdhëniet e punësimit, plotësohet me shumën e tatimit të 

paguar nga punëdhënësi/punëdhënësit për pagat dhe shpërblimet në lidhje me 

marrëdhëniet e punës”. 

Në pikën 35 dhe 36 të udhëzuesit për plotësimin e deklaratës konstatohen pasaktësi në 

rubrika, zbatimi i të cilave sjell deformime të rezultatit. 

Sa më sipër konstatohet se, rubrika nr. 4 e formularit të mësipërm plotësohet nga vet 

individi sipas udhëzuesit përkatës, i cili kryen individualisht llogaritjet e tatimit mbi të 

ardhurat nga punësimi për secilin muaj të vitit, dhe duke i mbledhur ato i paraqet në këtë 

rubrikë.  

Në rastet kur individi është i punësuar në më tepër se dy punëdhënës sipas këtij udhëzimi, ai 

duhet të llogarisë tatimin mbi të ardhurat mbi shumën 30,000 lekë nga të gjitha marrëdhëniet 

e punësimit, pra efektivisht duhet të llogarisë një taksim të dytë mbi pagën dhe në rastin kur 

tatimi i rillogaritur është më i lartë se ai i paguar nëpërmjet punëdhënësit, individi nëpërmjet 

formularit duhet të llogarisë diferencën dhe më pas ta paguajë atë. Kjo mënyrë llogaritje dhe 

pagese e tatimit mbi pagën prej vet individit nuk është e parashikuar në ligjin nr. 8438, datë 

28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar, i cili  në nenin  10 të tij, përcakton në 

mënyrë taksative punëdhënësin si person i cili duhet të llogarisë, mbajë dhe derdh në buxhet 

tatimin mbi të ardhurat duke qenë se në këtë rast ligjvënësi ka vendosur që ky tatim të mbahet 

në burim.  

Efektivisht në këtë rast, për tatimin mbi pagat dhe të ardhurat e tjera të punësimit rezulton të 

aplikohen 2 taksime, njëri nëpërmjet tatimit në burim mujor prej punëdhënësit dhe tjetri 

nëpërmjet vetëdeklarimit individual, procedure e cila në gjykimin tonë gjendet e 

pambështetur në dispozita ligjore. Po kështu Udhëzimi i Ministrit të Financave nr. 5 datë 

30.01.2006, i ndryshuar pika 2.6, në të njëjtën frymë të ligjit ka një përcaktim të qartë se prej 

kujt llogaritet tatimi mbi të ardhurat nga punësimi, si dhe ka përcaktuar listëpagesën si 

dokument në të cilin llogaritet tatimi mbi pagën. 

Për më tepër, vendosja e taksimit progresiv mbi pagën e bën mbajtjen e limit prej 2 milionë 

lekë për deklarim, si dhe llogaritjen e tatimit shtesë vetëm nga ky grup individësh që mund të 

kenë të ardhura nga dypunësimi, diskriminues duke krijuar mundësi për trajtim të pabarabartë 

përpara ligjit dhe krijuar mundësinë e strukturimit të pagave në mënyrë të tillë që të shmanget 
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detyrimi tatimor. Një i punësuar që paguhet nga dy punëdhënës të ndryshëm dhe nuk e kalon 

pragun 2 milionë lekë në vit të të ardhurave, paguan më pak taksa se një i punësuar që 

gjeneron të njëjtat të ardhura nga një punëdhënës i vetëm. Të dy kanë të njëjtat të ardhura, 

nuk kanë detyrim të deklarojnë, por tatohen në vlera të ndryshme. Po kështu një person që ka 

të ardhura mbi 2 milionë lekë është i detyruar të deklarojë dhe nëse ka të ardhura nga burime 

të ndryshme punësimi, pretendohet sipas Udhëzimit është i detyruar të paguaj tatime përtej 

vlerës së mbajtur në burim nga punëdhënësit. Ndërkohë një person që ka përfituar të ardhura 

nën 2 milion lekë në vit nga dy ose më shumë burime punësimi, jo vetëm që taksohet më pak 

se ai që i krijon këto të ardhura nga vetëm një burim, por edhe trajtohet në mënyrë 

preferenciale në krahasim me atë individ që të vetmen diferencë ka faktin që totali i të 

ardhurave është mbi 2 milionë lekë në vit. Si rrjedhojë progresiviteti mund të funksionoj 

vetëm nëse deklarimi i të ardhurave bëhet i detyrueshëm për të gjithë ose të paktën për të 

gjithë ata që kanë të ardhura nga dy burime.  

 

Sa më sipër, vërejmë se udhëzuesi i plotësimit është hartuar në një formë të paparashikuar 

nga ligji dhe udhëzimi përkatës. Nëse ligjvënësi do të bënte një ndryshim të mënyrës së 

taksimit të pagave ky ndryshim fillimisht do të prekte dispozitën ligjore specifike dhe më pas 

aktet nënligjore apo akte të tjera administrative por kjo kurrsesi nuk mund të sanksionohet 

nga një udhëzues formulari. Theksojmë se taksimi individual në gjykimin tonë nuk duhet të 

orientohet drejt korrigjimit të tatimeve të sanksionuara tashmë nga dispozita ligjore të veçanta 

duke i taksuar të ardhurat individuale për herë të dytë, por kjo mënyrë deklarimi duhet të 

synojë nxitjen e deklarimit të të ardhurave globale të individëve dhe shpenzimeve të 

zbritshme me qëllim me mbylljen e zinxhirit 0të të ardhurave në nivel individual global si 

edhe shfrytëzimin e këtij deklarimi për të rimbursuar disa nga shpenzimet e njohura nga ligji, 

duke bërë që ky deklarim ti shërbejë jo vetëm administratës fiskale por edhe vet 

tatimpaguesve.  

 

1.1- Rekomandimi: DPT në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë të 

rishikojnë fushëveprimin e deklarimit të të ardhurave personale, për të përfshirë në këtë 

deklarim edhe të fitimet neto të personave fizikë apo veprimtarive të tjera fitimprurëse të 

individëve në rastet kur shuma e të ardhurave bruto në total tejkalon kufirin prej 2 milion 

lekë. Të sanksionohet gjithashtu mënyra e llogaritjes së tatimit mbi pagën në formularin e 

deklarimit vetëm në llogaritjen dhe mbajtjen e tatimit në burim nga punëdhënësi sipas 

përcaktimit ligjor. Afati: Menjëherë  

 

Përgjigja e Subjektit: 

Me shkresën nr. 4540/62, datë 23.05.2019 subjekti ka kthyer përgjigje se ky rekomandim 

nuk pranohet, me argumentat: 

Në lidhje me rekomandimin për rishikimin e deklarimit të të ardhurave të përfituara personat 

fizikë që ushtrojnë aktivitet fitimprurës apo ambulantët sqarojmë se ata nuk janë subjekte të 

deklarimit për të ardhurat/fitimin e realizuara nga ushtrimi i aktivitetit, pasi në pikën 2.3.3 të 

Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr. 5, datë 30.01.2006 “Për Tatimin mbi të Ardhurat”, i 

ndryshuar, ku përcaktohet se: 

Të ardhurat që rrjedhin nga fitimi i ortakut apo i aksionarit në shoqërinë tregtare (pika b) e 

paragrafit 1. Në kuptim të kësaj pike, bëhet fjalë për të ardhurat që përfitojnë individët, në 

formën e ndarjes së fitimit nga ortakëritë, apo të dividendit nga shoqëritë tregtare. Në të 

ardhurat e tatueshme sipas kësaj pike, nuk përfshihet fitimi neto (pas pagimit të tatimit mbi 

fitimin apo tatimit të thjeshtuar mbi fitimin mbi biznesin e vogël) i personave fizikë 

tregtarë, pavarësisht nëse këta të fundit janë subjekt i tatimit mbi fitimin apo tatimit të 
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thjeshtuar mbi fitimin mbi biznesin e vogël. (Ndryshuar me Udhëzim Nr. 14, datë 

23.05.2014. Botuar në Fl .Z nr. 80, datë 4 Qershor 2014).  

Pra, ky rekomandim nuk është i zbatueshëm pasi të ardhurat që rezultojnë pas tatimit mbi 

fitimin apo tatimin e thjeshtuar mbi fitimin për personat fizikë nuk janë të ardhura personale 

që i nënshtrohen tatimit mbi të ardhurat personale e si rezultat ato nuk deklarohen në 

deklaratën DIVA, në të cilën deklarohen vetën të ardhurat personale të tatueshme, të 

përfituara gjatë një viti fiskal, pasi ato të ardhura janë tatuar njëherë. 

-Në lidhje me të ardhurat nga pagat dhe shpërblimet e përfituara nga individë të punësuar në 

më shumë se një vend punë sqarojmë se, të ardhurat e përfituara prej tyre nuk taksohen dy 

herë sikurse ju shpreheni në Raportin Përfundimtar, kjo me argumentin si më poshtë:  

-Në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, neni 10 

“Mbledhja e Tatimit”, pika 1, përcaktohet se çdo punëdhënës, që paguan një pagë a 

shpërblim të parashikuar në germën “a”, të nenit 8 të këtij ligji, mban tatimin mbi të ardhurat 

personale dhe e derdh tatimin e mbajtur në favor të organeve tatimore. 

Në pikën 2.6.1 të pikës 2.6 “Mbledhja e tatimit” të Udhëzimit nr. 5, datë 30.01.2006 (i 

ndryshuar) sqarohet se çdo punëdhënës që paguan një pagë a shpërblim të parashikuar në 

germën a) të nenit 8 të ligjit është i detyruar të llogarisë dhe të mbajë në burim tatimin mbi të 

ardhurat personale, si të ardhurat nga punësimi. Në pikën 2.6.2 të pikës 2.6 të udhëzimit të 

sipërcituar, përcaktohet se punëdhënësit detyrohen të bëjnë ndalesat në borderotë e pagave / 

listëpagesat, për efekt të tatimit mbi të ardhurat personale për pagat dhe shpërblimet e tjera në 

lidhje me punësimin aktual (të ardhurat nga punësimi).  

Përsa më sipër, nuk mundet të bëhet bashkimi i të ardhurave nga marrëdhëniet e punësimit 

tek një punëdhënës dhe llogaritja, mbajtja dhe derdhja e tatimit mbi të ardhurat personale 

për të ardhurat nga punësimi në llogari të organeve tatimore. 

 

1.2- Rekomandimi: Kufiri prej 2 milionë lekë për efekt tejkalimi të rishikohet, duke 

përfshirë të paktën çdo person që ka të ardhura nga më shumë se një burim, si dhe të merren 

masat e nevojshme që garantojnë mos diskriminimin përpara ligjit dhe eliminimin e 

hapësirave për shmangie të detyrimeve fiskale me anë të strukturimit të pagesave. Gjithashtu, 

po njësoj si veprohet me sigurimet shoqërore dhe lejohet nga sistemi i tatimeve, ku vërtetimi i 

pagës i marrë nga punëdhënësi i parë, i lejon punëdhënësit të dytë ta vendos këtë shumë në 

sistemin e tatimeve për të reduktuar vlerën e sigurimeve shoqërore që duhet paguar nga ky i 

fundit, po kështu duhet mundësuar që kjo e dhënë që futet në sistem të shërbej edhe për 

llogaritjen e tatimit progresiv automatikisht nga sistemi që i duhet mbajtur në burim 

punëmarrësit. Të gjitha veprimet që do të ndërmerren të jenë në aktet ligjore. Afati: 

Menjëherë 
 

Përgjigja e Subjektit: 

Me shkresën nr. 4540/62, datë 23.05.2019 subjekti ka kthyer përgjigje se: Ky rekomandim 

nuk është pranuar, pasi: 

Lidhur me rekomandimin për rishikimin e kufirit prej 2 milionë lekë, në dispozitat e neneve 

13-13/10 të ligjit të sipërcituar përcaktohet se, tatimpaguesit individë rezidentë në Republikën 

e Shqipërisë, që realizojnë të ardhura të tatueshme në territorin e Republikës së Shqipërisë 

dhe jashtë saj, dorëzojnë deklaratën vjetore të të ardhurave pranë administratës tatimore 

qendrore. Deklarues të të ardhurave individuale vjetore janë edhe tatimpaguesit jorezidentë, 

të cilët krijojnë të ardhura të tatueshme me burim në Republikën e Shqipërisë.  

Deklaratën e të ardhurave individuale vjetore kanë detyrim t‟a plotësojnë dhe t‟a dorëzojnë 

pranë administratës tatimore qendrore, individët të cilët tejkalojnë shumën 2,000,000 (dy 

milionë) lekë të të ardhurave vjetore individuale. 
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Deklaratën e të ardhurave individuale vjetore mund t‟a plotësojnë edhe individët të cilët nuk e 

përmbushin kushtin e mësipërm, si dhe ata individë rezidentë me të ardhura vjetore deri në 

1,050,000 (një milion e pesëdhjetë mijë) lekë. 

Në nenin 9 “Tarifa tatimore” pika 1 të ligjit të sipërcituar, përcaktohet se pagat dhe 

shpërblimet, në lidhje me marrëdhëniet e punës aktuale, do të tatohen sipas tarifave të 

përshkruara në pasqyrën nr. 1 “Tatimi mbi të ardhurat nga punësimi”, e cila i bashkëlidhet 

këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij.  

-Në pjesën “Udhëzues për mënyrën e plotësimit të deklaratës individuale vjetore të të 

ardhurave” pjesë Deklaratës Individuale Vjetore të të Ardhurave”, janë pjesë përbërëse të 

Udhëzimit nr. 5, datë 30.01.2006 “Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar dhe përcaktohet 

qartë llogaritja e tatimit mbi pagat dhe shpërblimet nga marrëdhëniet e punësimit për 

individët sipas përcaktimeve të nenit 9 të ligjit të sipërcituar. 

Në rastin kur shuma e të ardhurave të përfituara gjatë muajit nga dy apo më shumë 

punëdhënës e kalojnë vlerën që tatohet me zero përqind (30,000 lekë), tatimi do të llogaritet 

mbi totalin e të ardhurave totale mujore (totali i të ardhurave nga të gjithë punëdhënësit), 

sipas mënyrës dhe kushteve të përllogaritjes së këtij tatimi ku vlen të theksojmë se, tatimi mbi 

të ardhurave personale nga pagat dhe shpërblimet është tatim progresiv. Pra, nga totali i të 

gjithë të ardhurave personale mujore nga pagat dhe shpërblimet zbritet vetëm shuma 30,000 

lekë/muaj, shumë për të cilën tatimi është 0%.  

Sipas dispozitave ligjore tatimore në fuqi, për pjesën më të madhe të kategorive të të 

ardhurave personale tatimi llogaritet, mbahet dhe derdhet në administratën tatimore nga 

subjekti që kryen pagesën e tyre, por individi që ka detyrimin të plotësojë dhe dorëzojë 

deklaratën individuale të të ardhurave duhet të bëjë deklarimin korrekt të të ardhurave nga 

punësimi në më shumë se një vend pune, duke rillogaritur tatimin mbi të ardhurat personale 

sipas shkallës progresive të përcaktuar në nenin 9 të ligjit të sipërcituar. 

 

Pra, sipas parashikimeve ligjore dhe nënligjore, të ardhurat nga pagat dhe shpërblimet 0 lekë 

deri 30,000 lekë në muaj kanë 0% tatim.  

Individët të cilët përfitojnë të ardhura nga punësimi aktiv në më shumë se një punëdhënës 

(vend pune) për shumën 0 lekë deri 30,000 lekë në muaj, tatimi është 0%, ndërsa për pjesën 

tjetër ata nuk duhet të përjashtohen nga pagimi i detyrimit tatimor, por nëpërmjet DIVA, një 

deklaratë e mbështetur mbi parimin e vetëdeklarimit, duhet të rillogaritin dhe paguajnë 

tatimin mbi të ardhurat personale për pagat dhe shpërblimet sipas përcaktimeve ligjore të 

tatimit progresiv.  

Në bazë të shumës së pagave të përfituara në total nga të gjithë punëdhënësit, llogaritja sipas 

skemës së mëposhtme kryhet automatikisht nga sistemi elektronik i tatimeve (e-filling), si më 

poshtë: 

– Për shumën e pagave mujore deri 30,000 leke tatimi është 0 %; 

– Për shumën e pagave mujore nga 30,001 -150,000 lekë tatimi është 13% e shumës mbi 

30,000 lekë; 

– Për shumën e pagave mujore nga 150,001 lekë e më tepër, tatimi është 15,600 + 23% e 

shumës mbi 130,000 lekë. 

 

1.3- Rekomandimi:  DPT në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për të 

gjitha të ardhurat e individëve të pa tatuara më parë të realizuara nga burime jashtë Shqipërisë 

dhe/ose të paguara nga persona të cilët nuk mund të bëjnë mbajtjen e tatimit në burim për 

llogari të organeve tatimore Shqiptare, të sigurojë aksesin e nevojshëm për deklarimin dhe 

pagesën e tyre brenda datës 20 të muajit kur kryhet pagesa konform Udhëzimit nr. 5, datë 
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30.01.2006, i ndryshuar pika 2.6.4 dhe për të garantuar një taksimin të drejtë të ardhurave. 

Afati: Menjëherë 

 

Përgjigja e Subjektit: 

-Me shkresën nr. 4540/62, datë 23.05.2019 subjekti ka kthyer përgjigje se: Ky rekomandim 

nuk është i zbatueshëm.  

Deklaratën e të ardhurave individuale vjetore kanë detyrim t‟a plotësojnë dhe t‟a dorëzojnë 

pranë administratës tatimore qendrore, individët të cilët tejkalojnë shumën 2,000,000 (dy 

milionë) lekë të të ardhurave vjetore individuale. 

Deklaratën e të ardhurave individuale vjetore mund t‟a plotësojnë edhe individët të cilët nuk e 

përmbushin kushtin e mësipërm, si dhe ata individë rezidentë me të ardhura vjetore deri në 

1,050,000 (një milion e pesëdhjetë mijë) lekë 

 

Komenti i Grupit të Auditimit: 

Ky rekomandim nuk është pranuar nga subjekti, e për rrjedhojë rezulton e pa zbatuar. 

 

 

Mungesa e vëmendjes së duhur nga ana e DPT për propozime të ndryshimeve ligjore 

dhe nënligjore si dhe e strukturave përkatëse në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë 

ka dëmtuar koherencën midis akteve ligjore që rregullojnë mirë administrimin tatimor. 

 

2.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 

dhe strukturat përkatëse në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë nuk kanë treguar kujdesin 

e duhur për harmonizimin në kohë të akteve ligjore dhe nënligjore dhe kryerjen e 

propozimeve përkatëse. Më poshtë trajtohen disa prej këtyre dispozitave ligjore. 

 

Mbi Ligjin e Procedurave Tatimore dhe aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij 

a. Nga auditimi konstatohet se ndryshimet ligjore dhe nënligjore për heqjen e penalitetit për 

deklarim të pasaktë të deklaratës tatimore në rastin kur subjekti gjendet me tepricë kreditore e 

ekspozon njësinë publike drejt situatave me risk të lartë sidomos në rastin kur kjo tepricë 

kreditore kërkohet nga tatimpaguesi për rimbursim. Nga auditimi konstatohen raste kur 

megjithëse teprica kreditore e TVSH-së ulet në shuma të konsiderueshme, këto ulje nuk 

shoqërohen me penalitete nga ana e inspektorëve të cilët çertifikojnë këto teprica, gjë e cila 

mund të sjellë në të ardhmen kreditime të pambështetura ligjërisht, pasi penalitetet mungojnë 

pothuajse në të gjitha rastet.   

Nëse do tu referohemi ndryshimeve ligjore të ndodhura në ligjin 9920 datë 19.05.2008 “Për 

procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar do të vërejmë që një situatë e 

tillë është parashikuar dhe aplikuar prej ligjvënësit me ndryshimet ligjore të kryera me ligjin 

nr. 164/2014 datë 4.12.2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9920 datë 

19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, botuar në Fletoren Zyrtare 

nr.198 ku midis të tjerash janë miratuar disa ndryshime në Nenin 115 “Plotësim i pasaktë i 

deklaratës tatimore”. Me këto ndryshime në ligjin e procedurave por edhe udhëzimin 

përkatës, tatimpaguesi trajtohej me të njëjtin penalitet, si në rastin e një deklarimi të pasaktë 

të deklaratës tatimore kur paraqitej me pagesë, ashtu edhe në rastin kur subjekti paraqitej me 

tepricë kreditore. Ky trajtim krijonte uniformitet ligjor sidomos në rastet kur në praktikë i 

njëjti tatimpagues për të njëjtën shkelje përpara se këto ndryshime të hynin në fuqi vetëm pse 

gjendja kreditore e tij në dy periudha ishte e ndryshme trajtohej në mënyrë të ndryshme 

njëherë me penalitet dhe në rastin tjetër pa penalitet, vetëm për shkak të kësaj teprice. Këto 

ndryshime krijonin gjithashtu një “barrierë  parandaluese” për kërkesat e parregullta duke 
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luajtur në mënyrë efikase qëllimin e vet penalitetit për të qenë një “garanci shtesë” në 

vetëdeklarimin dhe pagesën e detyrimeve tatimore.   

Me ndryshimet ligjore të mëvonshme gjatë vitit 2016, të realizuara me ligjin nr. 112/2016 

datë 3.11.2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për 

procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” botuar në Fletoren Zyrtare nr. 219 viti 2016 

është shfuqizuar fjalia e dytë e pikës 2, të Nenit 115 duke shfuqizuar penalitetin në ligj dhe 

duke e lënë atë në mënyrë konfuze në trajtim në Udhëzimin nr. 24. 

Në harkun e 2 (dy) viteve 2015-2017, ndryshimet e ndodhura në legjislacionin tatimor me 

implementimin dhe më pas shfuqizimin e këtyre dispozitave ligjore mjaft të rëndësishme, 

kanë krijuar jo vetëm ndryshim të standardeve të kontrollit për një periudhë mjaft të shkurtër 

por edhe pabarazi në trajtimin në mënyra të ndryshme të tatimpaguesve nga ana e 

administratës tatimore për të njëjtat shkelje në të njëjtën periudhë tatimore. Shfuqizimi i 

akteve ligjore për mos penalizimin e tepricës kreditore, në të njëjtën kohë kur skema e 

rimbursimit të TVSH-së është përfshirë nga ndryshimet lidhur me mënyrën e administrimit të 

saj, në gjykimin tonë ka dobësuar efektin parandalues të legjislacionit për deklarimin të 

pasaktë  të  detyrimeve tatimore duke rritur riskun për kërkesa të padrejta, të cilat në shumë 

raste nuk aprovohen nga administrata tatimore por që mbeten  pa penalitete si rezultat i 

keqinterpretimit të dispozitave të ligjit të cilat krijojnë paqartësi dhe ndikojnë negativisht në 

punën e administratës tatimore.  

 

b. Konstatojmë se dispozita ligjore në fuqi, të Ligjit nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat 

tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, nuk pasohen me udhëzime të qarta të 

Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, si në rastin e dispozitave tranzitore të parashikuara në 

nenin 133 të këtij ligji në të cilin nuk përcaktohet efekti për vlerësimet dhe shkeljet e kryera 

nga administrata tatimore pas hyrjes në fuqi të ligjit ndërkohë që në UMF nr.24 në pika 1, 2 

dhe 4 përcaktohet një gjë e tillë; 

1. Çdo vlerësim tatimor i kryer pas hyrjes në fuqi të ligjit duhet detyrimisht të jetë i bazuar në 

dispozitat e ligjit, pavarësisht nga periudha tatimore me të cilën lidhet njoftim vlerësimi. 

2. Për shkeljet që konstatohen, pas hyrjes në fuqi të Ligjit, do të zbatohen nivelet e dënimeve 

administrative që parashikon ky ligj, pavarësisht nga koha kur ka ndodhur shkelja. P.sh. 

gjobat për mos deklarim në afat për të gjitha llojet e detyrimeve tatimore që i njoftohen 

tatimpaguesit pas datës së hyrjes në fuqi të ligjit të ri, duhet të llogariten bazuar në nenin 113 

të Ligjit, pra me 10.000 lekë për çdo deklaratë tatimore të pa dorëzuar, pavarësisht nga 

periudhat e mos deklarimit. Po kështu, gjobat për pagesë të vonuar që i njoftohen 

tatimpaguesit pas datës së hyrjes në fuqi të ligjit do të llogariten në bazë të nenit 114 të 

Ligjit. Pra gjoba për pagesë të vonuar do të jetë 5% e shumës së detyrimit të papaguar për 

çdo muaj apo pjesë të muajit gjatë kohës që pagesa nuk është kryer, por jo më pak se 10 mijë 

lekë dhe jo më shumë se 25% e detyrimit të papaguar. 

4. Për të gjitha shkeljet që ndodhin në periudhat pas hyrjes me fuqi të ligjit nr. 9920, date 

19.05.2008 "Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, pavarësisht 

nga momenti i konstatimit, do të aplikohen dënimet administrative në fuqi në momentin e 

kryerjes së shkeljes. (Ndryshuar me Udhëzimin Nr.27, date 18.8.2010. Botuar ne Fletoren 

zyrtare Nr. 117, date 27.8.2010) 

Sa më sipër evidentohet qartë përplasja midis dy prej dispozitave pothuajse të ngjashme në 

formë por me ndryshime në përmbajtje, konkretisht midis dispozitës nr.1, 2 dhe nr. 4 të 

udhëzimit të sipërpërmendur lidhur me momentin kur konstatohet shkelja si dhe zbatimin e 

dënimit administrativ respektiv ku njëra prej tyre trajton zbatimin e dënimit administrative 

sipas ligjit nr. 9920 date 19.05.2008 "Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë", i 

ndryshuar, pavarësisht kur ka ndodhur shkelja ndërsa dispozita nr.4 trajton zbatimin e dënimit 
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administrative në fuqi në momentin e kryerjes së shkeljes, pra me një ndryshim të madh nga 

dispozita e mëparshme. Po kështu shembulli i përdorur në dispozitën nr.2 duhet ndryshuar 

duke qenë se kanë ndryshuar dënimet administrative sipas pikave që ajo citon. Megjithëse, 

ligji nr. 9920 date 19.05.2008 "Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë", ka një 

kohë relativisht të gjatë në zbatim gati një dekadë, ndryshimet e shpeshta të tij nuk 

reflektohen me ndryshime të qarta në aktet nënligjore sidomos për ato dispozita të 

përgjithshme të cilat kanë nevojë për një qasje më të kujdesshme. Konsolidimi i bazës ligjore 

mbi të cilën ushtron autoritetin publik organi tatimor është detyrim primar, për të bërë 

lehtësisht të kuptueshme por edhe të zbatueshme në praktikë nga ana e administratës por edhe 

nga ana e tatimpaguesve.   

Përfshirja në pikën 133 të udhëzimin nr.24 datë 02.09.2008 dhe ndryshimi në vijim i saj me 

udhëzimin nr.27 datë 18.08.2010 në një formë të pakërkuar nga vet ligji i proçedurave në 

gjykimin tonë është i padrejtë, cenon sigurinë ligjore të veprimeve administrative dhe mund 

të krijojë efekte negative në mirë administrimin tatimor, pasi sipas hierarkisë ligjore është vet 

ligji që duhet të parashikojë dispozitat bazë të zbatueshme ndërsa aktet e tjera të cilat burojnë 

për zbatimin e tij nuk duhet kurrsesi të udhëzojnë një formë të pakërkuar nga ligji. Megjithëse 

udhëzimet janë mjaft të nevojshme për punën e administratës tatimore, ato duhet në çdo rast 

të paraprihen fillimisht nga dispozitat ligjore bazë pasi në të kundërt u mbivendosen këtyre të 

fundit në mënyrë të padrejtë. Meqenëse në dispozitat tranzitore të ligjit nuk është parashikuar 

në mënyrë të qartë çështja e vlerësimeve tatimore por trajtohet vetëm mbledhja e detyrimeve 

tatimore gjykojmë që në këtë rast nevojitet një ndryshim i ri ligjor për të plotësuar këtë 

vakum dhe të vijohet me akte të tjerë nënligjorë për këtë dispozitë dhe pikat 1, 2 dhe 4 të  

pikes 133 të UMF nr. 24 “Vlerësimet tatimore” të shfuqizohen nga ndryshimet e reja ligjore 

dhe nënligjore. 

 

Mbi ligjin 8438 datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar dhe aktet 

nënligjore të nxjerra në zbatim të tij. 

a. Konstatohet se ndryshimet ligjore në Ligjin 8438 datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të 

ardhurat” i ndryshuar, nuk janë pasuar me ndryshimet e duhura në Udhëzimin e Ministrit të 

Financave nr.5 datë 30.01.2006, pasi në disa raste vijon ende të mbetet e pandryshuar shkalla 

e tatimit në burim në masën 10%, pika 2.5.2 e udhëzimit, ndërkohë që kjo masë ka ndryshuar 

në masën 15% prej vitit 2015. Po kështu disa shembuj ilustrues të publikuar në këtë udhëzim 

nuk rezultojnë të përshtatura sipas shkallëve tatimore në fuqi si në rastin e pikës 3.2 , pikat 

7.1, 7.2, 7.3 në të cilat tatimi mbi fitimin paraqitet në shkallë të ndryshme 20%, 25% norma 

të cilat janë aplikuar edhe mbi 16-vite më parë ndërkohë që me zhvillimet që transaksionet 

ekonomike ndërkombëtare kanë gjatë viteve të fundi janë zhvilluar me ritme të larta, 

shoqëruar këto me ndryshimet ligjore për përafrimin e legjislacionit me direktivën Evropiane, 

të cilat në gjykimin tonë paraqesin në mënyrë të pashmangshme nevojën për dispozita ligjore 

më të qarta, të cilat të jenë koherente për mënyrën e trajtimit, të shprehen qartë dhe të ruajnë 

në mënyrë të padiskutueshme hierarkinë ligjore. Situatë e njëjta paraqitet në vijim edhe në 

shembullin ilustrues të pikës 2.3.1/b, ku ndryshimet janë realizuar jo vetëm në pjesën e 

gabuar por edhe këto me gabime elementare në llogaritje konkretisht në paragrafin e fundit i 

cili është i vetmi paragraf që ka reflektuar ndryshimin e masës së tatimit megjthëse shembulli 

ilustrues i përket vitit 2003 dhe të ardhurat në dy paragrafët e fundit në masa të ndryshme. Më 

poshtë trajtojmë 2 paragrafët e fundit të pikës së sipërcituar. 

- Për shpërblimin e marrë nga individi X nga pjesëmarrja në Komisionin e Testimit të 

subjektit “Z”, detyrimi tatimor është 10 përqind, ose 1000 lekë (10.000 x10 %), tatim që 

mbahet në burim nga subjekti “Z”; 



 

170 
 

RAPORT PËRFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN  E ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE TË 

LËNA NË AUDITIMET E MËPARSHME NË 8 SUBJEKTE”. 

 
- Për të ardhurat e përfituara nga revista e huaj prej 8.000 lekë individi X duhet të deklarojë 

në organin përkatës tatimor dhe të derdhë një tatim në masën 15%, pra 800 lekë. (Ndryshuar 

me Udhëzimin Nr. 31, datë 29.12.2014. Botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 206, datë 8 janar 

2014) 

Pra evidentohet qartë që ndryshimet e realizuara në shembullin ilustrues të këtij udhëzimi por 

jo vetëm në këtë rast janë jo koherente dhe të realizuara pa vëmendjen e nevojshme të cilën 

kërkojnë sfidat me të cilat përballet sot administrata tatimore, të cilat prodhojnë jo vetëm 

paqartësi dhe pasiguri në deklarimin e detyrimeve tatimore në radhët e tatimpaguesve, por 

janë dhe të dëmshme për një marrëdhënie më të shëndetshme administratë-tatimpagues. 

Në vijim konstatohet se ekziston ende i përfshirë në këtë udhëzim pika 5.8 e cila trajton 

mbajtjen e tatimit në burim në masën 10% të arkëtimeve bruto nga Eurokontrolli, dispozitë e 

cila vijon të jetë ende në fuqi ndërkohë që në pikën 5 të nenit 33 të Ligjit 8438 datë 

28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” me ndryshimet ligjore të vitit 2006 është përjashtuar 

nga pagimi i tatimit në burim për të ardhurat nga shërbimet navigacionale ajrore, pra në këtë 

rast dispozita nënligjore është ende në fuqi ndërkohë dispozita ligjore është efektivisht e 

shfuqizuar prej 12 vitesh. Në pikën 3.4 të udhëzimit Ligji nr. 7661, datë 19.1.1993 “Për 

kontabilitetin” i cili është shfuqizuar prej ligjit nr.9228, datë 29.4.2004 “Për Kontabilitetin 

dhe Pasqyrat Financiare”, i cili ka hyrë në fuqi më datë 01 janar 2006. 

 

Mbi Tatimit mbi Vlerën e Shtuar dhe aktet nënligjore në zbatim të tij 
Përqindja e kategorizimit të eksportuesit 

Baza ligjore mbi të cilën bazohet procedura e rimbursimit të tatimpaguesve bazohet në nenin 

75/1 të Ligjit 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në RSH” i ndryshuar, dhe pika 

75.1 e UMF nr. 24, datë 02.09.2008, i ndryshuar, neni 77 i Ligjit 92/2014 “Për Tatimin mbi 

Vlerën e Shtuar”, neni 10 i VKM nr. 953, datë 29.12.2014 “Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 

92/2014” i ndryshuar. Nga auditimi konstatohet se ndryshimet ligjore të ndodhura në kuadrin 

ligjor rregullator mbi të cilin mbështetet procesi i rimbursimit të TVSH-së evidentohet 

mungesë e përditësimit të tyre lidhur me kategorizimin e termit Eksportues dhe Eksportues 

me risk (zero). Në VKM nr. 953 Neni 10 pika 1) e tij përcakton se;  

1) Për qëllime të rimbursimit të TVSH-së, kategoritë e eksportuesve në zbatim të pikës 3, të 

nenit 77, të ligjit, janë personat e tatueshëm eksportues,si dhe personat e tatueshëm që 

rieksportojnë mallrat joshqiptare nën regjimin e përpunimit aktiv në Republikën e Shqipërisë, 

siç përcaktohet në Kodin Doganor, të cilët plotësojnë njëkohësisht kriteret e mëposhtme: 

a) Vlera e eksporteve të kryera në periudhën/at tatimore, për të cilën/at kërkohet rimbursim, 

është më shumë se 70% e vlerës së përgjithshme të shitjeve, përfshirë eksportet;  

3) Personat e tatueshëm, vlera e eksporteve të të cilëve, të kryera në periudhën/at tatimore 

për të cilën/at kërkohet rimbursimi, përbën më shumë se 50% deri në 70% të vlerës së 

përgjithshme të shitjeve përfshirë eksportet, rimbursohen brenda 30 ditëve nga data e 

paraqitjes së kërkesës për rimbursim të TVSH-së, duke iu nënshtruar më parë procedurës së 

analizës së riskut: 

Ndërkohë që në UMF nr. 24, datë 19.05.2008 pika 75/1 përcaktohet se;  

Nëse tatimpaguesi nuk është eksportues me risk zero (eksportues 100%), por i nënshtrohet 

regjimit të përpunimit aktiv ose është eksportues mbi 60% atëherë duhet të rimbursohet 

brenda 30 ditëve, por duke iu nënshtruar më parë analizës së riskut. Pra, vërehet se në 

Udhëzimin Nr. 24, datë 02.09.2008 “Mbi Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, nuk janë reflektuar ndryshimet që kanë ndodhur në VKM Nr. 953, datë 

29.12.2014 “Për dispozitat zbatuese të ligjit Nr. 92/2014” i ndryshuar, mangësi e konstatuar 

edhe nga struktura e Auditimit të Brendshëm në Auditimin e ushtruar gjatë vitit 2017 në 

Drejtorinë e Rimbursimit të TVSh-së në Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, (për 
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periudhën objekt auditi nga data 01.01.2016 deri në datë 21.11.2016) por e cila nuk rezulton 

e riparuar nga Ministria e Financave si organ kompetent. 

 

Mbi dispozitat ligjore për kontributet sigurimet shoqërore dhe shëndetësore 

Nga auditimi konstatohet se, baza ligjore për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore nuk 

rezulton e përshtatur me aktet e tjera ligjore konkretisht në Udhëzimin nr. 23, datë 9.12.2014 

pika 6.2 e tij përcakton penalitete për punonjës të padeklaruar në organin tatimor në masën; 

a) 500 000 (pesëqind mijë) lekë kur është tatimpagues i regjistruar njëkohësisht për tatimin 

mbi vlerën e shtuar dhe tatimin mbi fitimin; dhe 

b) 250 000 (dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë për çdo rast mosdeklarimi për të gjithë 

tatimpaguesit e tjerë që nuk përfshihen në shkronjën “a” të kësaj pike. 

Penalitetet e parashikuara për këtë shkelje janë parashikuar në nenin 119 të ligjit 9920 datë 

19.05.2008 "Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar i cili 

ndryshimet e fundit i  ka pësuar në muajin nëntor 2016 dhe për këtë shkelje ka parashikuar 

dënimet administrativë si vijon; 

a) tatimpaguesit e regjistruar si subjekte të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe tatimit mbi fitimin, 

me gjobë prej 200 000 (dyqind mijë) lekësh;  

b) tatimpaguesit e tjerë, me gjobë prej 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekësh. Kjo gjobë nuk 

aplikohet në rastin kur nga verifikimi dhe kontrolli në vendndodhjen e aktivitetit të personit 

fizik të vetëpunësuar, evidentohen persona mbi 16 vjeç, të cilët kategorizohen si persona të 

papaguar të familjes 

Në VKM nr. 77, datë 28.01.2015 “Për kontributet e detyrueshme dhe përfitimet nga sistemi i 

sigurimeve shoqërore dhe sigurimi i kujdesit shëndetësor”, i ndryshuar, nuk rezultojnë të jenë 

reflektuar ndryshimet e ndodhura në pagën minimale, maksimale, paga për të vetëpunësuarin, 

etj, të cilat krijojnë paqartësi dhe përplasje midis vet referencave ligjore siç është rasti ku 

paga minimale mujore në këtë vendim paraqitet 22,000 lekë ndërsa në VKM Nr. 399 datë 

3.5.2017 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi” paga minimale është 

ndryshuar në 24,000 lekë. Pra mungesa e veprimeve konkrete nga ana e Ministrisë së 

Financave dhe Ekonomisë por edhe DPT për të vënë në lëvizje ndryshimet e nevojshme bëjnë 

që administrimi tatimor të ketë mangësi të theksuara në përditësimin e dispozitave ligjore si 

rastet e cituara më sipër të cila nuk janë raste të veçuara.  

 

2.1- Rekomandimi: DPT të paraqesë në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, propozimet 

përkatëse për përmirësimet ligjore të nevojshme sa më sipër, por jo vetëm, të cilat krijojnë 

paqartësi në zbatimin e legjislacionit tatimor, mbivendosje, nuk reflektojnë ndryshimet e 

ndodhura në legjislacion bazë si dhe harmonizimin më të mirë të tyre. Ky proces duhet te 

kryhet në vijimësi sa herë ka akte të reja apo ndryshime aktesh ligjore me qëllim uljes e riskut 

të mos përputhshmërisë. Afati: Menjëherë e në vijimësi  

 

Përgjigja e subjektit: 

Me shkresën nr. 4540/62, datë 23.05.2019 subjekti ka kthyer përgjigje se: Ky rekomandim 

është pranuar dhe realizuar, pasi: 

Në zbatim të rekomandimit të KLSH-së, DPT ka përcjellë propozimet përkatëse pranë 

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, të cilat janë marrë në konsideratë dhe me Ligjin nr. 

97/2018, datë 03.12.2018, botuar në Fletoren Zyrtare nr.187, datë 28.12.2018, “Për disa 

shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për procedurat tatimore në RSH” 

i ndryshuar, është shtuar pikë në nenin 115, me përmbajtje si vijon: 

“3. Deklarim i pasaktë konsiderohet edhe rasti kur, si rezultat i një kontrolli tatimor, bëhet 

rivlerësim në ulje i tepricës kreditore të tatimpaguesit. Në këtë rast tatimpaguesi penalizohet 
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me gjobë 20 % të diferencës ndërmjet tepricës kreditore të deklaruar me tepricën kreditore 

që duhej deklaruar”. 

Pas propozimit të DPT përcjellë zyrtarisht, me Udhëzim nr. 10, datë 15.03.2019, botuar në 

Fletoren Zyrtare nr. 35 datë 21.03.2019, “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin nr. 24, 

datë 02.09.2008, të Ministrit të Financave, “Për procedurat tatimore në RSH” i ndryshuar, 

është shfuqizuar pika 4, e pikës 113, të këtij Udhëzimi. 

Në vijim të propozimeve të vazhdueshme të DPT, me Udhëzim nr. 10, datë 15.03.2019, 

botuar në Fletoren Zyrtare nr.35 datë 21.03.2019, “Për disa shtesa dhe ndryshime në 

Udhëzimin nr. 24, datë 02.09.2008, të Ministrit të Financave, “Për procedurat tatimore në 

RSH” i ndryshuar, është ndryshuar dhe saktësuar mospërputhja lidhur me kategorizimin e 

eksportuesve me risk zero, për efekt të procedurave të rimbursimit të TVSH-së. 

-Janë bërë propozimet por nuk ka patur ndryshime në Udhëzimin e Ministrit të Financave 

nr.23, datë 9.12.2014, gjithsesi sqarojmë se, në të gjitha rastet, administrata tatimore zbaton 

me rigorozitet dispozitat e ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në 

RSH”, i ndryshuar, në të cilin janë të përcaktuara të gjitha sanksionet në lidhje me 

mosrespektimin e ligjeve tatimore, ligj i cili prevalon mbi aktet nënligjore. 

-Referuar saktësimit të VKM NR. 77, datë 28.01.2015, "Për kontributet e detyrueshme dhe 

përfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqërore dhe shëndetit shëndetësor" i ndryshuar, 

theksojmë se kjo VKM është planifikuar të ndryshojë në Planin analitik të akteve për 2019 

me komentet përkatëse. 

 

Komenti i Grupit të Auditimit: 

Ky rekomandim është pranuar nga subjekti, janë nxjerrë aktet përkatëse për ndryshimet 

ligjore dhe nënligjore, por për sa i takon ndryshimeve në VKM nr. 77, datë 28.01.2015 dhe 

për ndryshimet e Udhëzimit nr. 23, datë 09.12.2014, ato pavarësisht propozimeve të DPT deri 

më tani kanë mbetur të pandryshuar, për rrjedhojë rekomandimi është zbatuar pjesërisht 

dhe  po ndiqet në vijimësi. 

 

 

Strukturat e Hetimit Tatimor nuk gjejnë një pasqyrim koherent sa i përket varësisë dhe 

juridiksionit territorial të tyre si dhe reflektojnë mospërputhje midis parimeve të 

unitetit dhe hierarkisë, llogaridhënies, dekoncentrimit, qartësisë në përcaktimin dhe 

shpërndarjen e përgjegjësisë. 

 

3.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se, mungesa e përcaktimit të qartë ligjor në 

ligjin për procedurat tatimore lidhur me organizimin dhe funksionimin e strukturave të 

Hetimit Tatimor ka bërë që kjo strukturë të mos gjej një pasqyrim koherent, sa i përket 

varësisë dhe juridiksionit territorial, duke krijuar konfuzion midis akteve ligjore, nënligjore 

dhe rregullative, të cilat e kanë deformuar këtë hapësirë të pambuluar nga ligji. Mospërputhje 

midis dispozitave paraqiten në; 

    Ligjin 9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”  i 

ndryshuar,  

   Udhëzimit nr. 24 të Ministrit të Financave,  

   Urdhrit të Kryeministrit nr.126 datë 02.08.2016 “Për miratimin e strukturës organizative 

dhe të numrit të personelit të Administratës Tatimore Qendrore” si dhe  

   Rregullores së Brendshme “Për Funksionimin e Administratës Tatimore Qendrore”, 

miratuar me Urdhrin e Ministrit të Financave nr.19 datë 22.02.2017.  

Ligji nr.9920 i procedurave tatimore përcakton se, strukturat e administratës tatimore 

qendrore janë drejtoria e përgjithshme dhe drejtoritë rajonale. Në nenin 105 të ligjit i cili 
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megjithëse titullohet Struktura dhe funksionet e njësive të hetimit tatimor, paraqet mënyrën e 

emërimit të drejtuesve të strukturave në qendër dhe në rajone, por nuk parashikon mënyrën e 

organizimit të këtyre strukturave. Në Urdhrin e Kryeministrit nr.12, për miratimin e 

strukturës organizative janë përcaktuar gjithsej 14 njësi tatimore, përkatësisht drejtoria e 

përgjithshme dhe 13 drejtori rajonale, ku është përcaktuar edhe numri i punonjësve për 

secilën prej tyre. Me miratimin e strukturës së re në muajin gusht 2016, u krijuan 4 Drejtori 

Hetimi, njësia në DP dhe 3 njësi pjesë e DRT Tiranë, Fier, Shkodër dhe me ndryshimet që 

pasuan në UMF nr. 24 në vijim  në muajin Janar 2017, këtyre 3 drejtorive të Hetimit u janë 

caktuar juridiksionet përkatëse, Rajoni Qendror, Jugor dhe Verior. Krijimi i rajoneve tatimore 

me udhëzim ministror nuk parashikohet në asnjë nga format e parashikuara të organizimit të 

institucioneve të varësisë aq më tepër pa përcaktuar hapësirën territoriale,  apo juridiksionin e 

tyre, bie në kundërshtim me nenin 6 pika 3/d e ligjit nr. 90/2012 e cila këtë kompetencë ia 

njeh vetëm Këshillit të Ministrave. Baza ligjore, neni 16 pika 1 e ligjit nr. 9920 dhe pika 2 e 

nenit 21 të ligjit 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore” mbi 

të cilën mbështet struktura organizative përcakton kompetencën e Kryeministrit për miratimin 

e strukturës së njësive të varësisë dhe degëve të tyre. Neni 18 pika 1,2,3 e këtij ligji si dhe 

nenin 19 pika 1 dhe 2 përcakton se, drejtuesi i degës territoriale drejton degën përkatëse 

territoriale dhe i raporton e i jep llogari drejtpërdrejt drejtuesit të institucionit të varësisë  që 

në rastin konkret është Drejtori i Përgjithshëm. Në pikën 3 të këtij neni trajtohet se drejtuesi i 

institucionit të varësisë mund të caktojë një linjë të ndryshme të raportimit dhe të 

llogaridhënies së një strukture administrative brenda institucionit të varësisë. Me ndryshimet 

e realizuara në udhëzimin nr.24 për strukturën e Hetimit Tatimor është përcaktuar një linjë 

raportimi te dyfishtë përkatësisht te  Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve dhe Ministri i 

Financave, në kundërshtim kjo me përcaktimet e nenit pikës 2 të nenit 18 të ligjit nr.90/2012, 

i cili përcakton se, institucioni i varësisë drejtohet dhe përfaqësohet nga  drejtori i 

përgjithshëm i cili i raporton ministrit përgjegjës. 

Disa prej dispozitave të cilat reflektojnë mospërputhje midis parimeve të: unitetit dhe 

hierarkisë, llogaridhënies, dekoncentrimit, qartësisë në përcaktimin dhe shpërndarjen e 

përgjegjësisë, të cilat ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në efektivitetin ekonomicitetin dhe 

efiçencën e administratës shtetërore i trajtojmë si vijon. 

Në pikën 3 të nenit 14 dhe pikën 6 të nenit 105 të ligjit nr. 9920 përcaktohet se; 

Neni 14 pika3 :  “Drejtoria rajonale drejtohet nga drejtori i drejtorisë rajonale” 

Neni 105 pika 6:  “Drejtori i Drejtorisë së Hetimit Tatimor, në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Tatimeve, dhe drejtorët e hetimit tatimor në drejtoritë rajonale tatimore emërohen nga 

Ministri i Financave”.  

Në Udhëzimin nr.24 të  Ministrit të Financave pikën përcaktohet se: 

Pika 105.4 Strukturat e hetimit tatimor në përputhje me strukturën organizative të 

administratës tatimore qendrore dhe në zbatim të nenit 16 të ligjit dhe pikës 16 të këtij 

udhëzimi janë të organizuara në Drejtori të Hetimit Tatimor në nivel qendror pranë 

Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe në nivel rajonal pranë Drejtorive Rajonale 

Tatimore. 

Në nivel qendror, Drejtoria e Hetimit Tatimor është pjesë e strukturës së Drejtorisë së 

Përgjithshme të Tatimeve.  

Në nivel rajonal, Drejtoritë e Hetimit Tatimor janë përkatësisht tre të tilla:  

Drejtoria e Hetimit Tatimor Rajoni Qendror që kryen funksionet e saj pranë Drejtorisë 

Rajonale Tatimore Tiranë;  

Drejtoria e Hetimit Tatimor Rajoni Jugor që kryen funksionet e saj pranë Drejtorisë 

Rajonale Tatimore Fier;  
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Drejtoria e Hetimit Tatimor Rajoni Verior që kryen funksionet e saj pranë Drejtorisë 

Rajonale Tatimore Shkodër; 

Drejtoritë e hetimit tatimor në rajone mbulojnë pjesë të caktuara të territorit të vendit siç 

është përcaktuar në strukturën organizative dhe organigramën e administratës tatimore 

qendrore. 

 

Në nenin 139 të Rregullores së Brendshme “Për Funksionimin e Administratës Tatimore 

Qendrore” miratuar me Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 19 datë 22.02.2017 përcaktohet 

se: Neni 139.“Hetimi Tatimor është i organizuar në nivel qendror dhe rajonal, në përbërje 

të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. 
Pra edhe në rregulloren e miratuar për funksionimin e Administratës Tatimore Qendrore 

paraqitet një mungesë qartësie ku drejtoritë e hetimit trajtohen pjesë e Drejtorisë së 

Përgjithshme të Tatimeve ndërkohë që Urdhri i Kryeministrit nr. 126 viti 2017 përcakton që 

ato janë pjesë e strukturës së tre drejtorive rajonale.  

Po kështu mënyra e funksionimit të kësaj strukture paraqet prej një kohe të gjatë 

problematika sa i takon juridiksionit në rastet kur struktura të Hetimit të DPT apo rajonale 

ushtrojnë kontrolle në juridiksionin territorial të Drejtorive Rajonale në mënyrë të pavarur 

dhe pa kërkuar më parë bashkëpunimin e këtyre organeve të juridiksionit të zakonshëm 

detyrim ky i përcaktuar qartë në UMF nr. 24 datë 02.09.2008 pikës 13/1.a, “Organizimi i 

Administratës Tatimore” pika 14.2.16 “Përgjegjësitë dhe funksionet kryesore te Drejtorisë se 

Përgjithshme te Tatimeve”, pika 122.5 e saj përcaktohet se; 

  

13.1 Administrata tatimore përbëhet nga: a) administrata tatimore qendrore, ku përfshihen 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, drejtoritë rajonale të saj. 

14.2.16. Njësitë e Drejtorisë së Përgjithshme te Tatimeve ne asnjë rast, nuk lejohet te 

kontrollojnë direkt tatimpaguesit. 

122.5 Konstatimi, shqyrtimi dhe dënimi i shkeljeve të parashikuara në këtë nen bëhen nga 

organet tatimore të juridiksionit, ku tatimpaguesi ushtron veprimtarinë ose kryen shkeljet. Në 

rastet kur strukturat qendrore të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve disponojnë 

informacione ose ndërmarrin verifikime ne terren, verifikime dhe kontrolle të tilla duhet të 

ushtrohen në bashkëpunim me strukturat përkatëse të organeve tatimore të juridiksionit. 

Konstatohet se, struktura e Hetimit Tatimor pothuajse në të gjitha aktet ligjore dhe nënligjore 

nuk gjen një pasqyrim koherent sa i përket varësisë dhe juridiksionit territorial. Kontradiktor 

mbetet fakti që 3 (tre) strukturat  megjithëse ndodhet në përbërje të  Drejtorive Rajonale 

raportojnë vetëm në Drejtorinë Përkatëse në DPT jo në Drejtorinë Rajonale pjesë e organikës 

e të cilës janë. Raportimi i drejtpërdrejtë i tyre njësinë e hetimit në qendrore në DPT dhe 

pranë Ministrit të Financave dhe Ekonomisë kur aktet ligjorë të posaçëm për këtë gjë 

mungojnë, bie ndesh me përcaktimet e nenin 18 pika 2 e ligjit nr. 90/2012. Këto drejtori 

hetimi të miratuara në strukturën e Drejtorive Rajonale në gjykimin tonë vënë në pikëpyetje 

juridiksion për ushtrimin e funksionit të tyre në tatimpaguesit jashtë  DRT-ve përkatëse pjesë 

e së cilës ato janë.  

 

3.1- Rekomandimi: DPT në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, të 

vlerësojnë me përgjegjshmëri aktivitetin e strukturës së Hetimit Tatimor dhe të propozojnë 

përmirësimet e nevojshme ligjore në nenin 105 të ligjit nr. 9920 “Për procedurat tatimore”, 

lidhur me organizimin dhe funksionimin, varësinë, juridiksionin ligjor dhe territorial, si dhe 

mënyrën e raportimit të saj. Afati: Menjëherë 
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Përgjigja e subjektit: 

Ky rekomandim është në proces zbatimi, pasi, aktualisht, ështe miratuar struktura e re 

organizative e administratës tatimore që prek kryesisht strukturat e hetimit tatimor. Aktet 

ligjore dhe nënligjore në vijim, me qëllim harmonizimin e funksionimit të kësaj strukture në 

harmoni me kërkesat ligjore në fuqi do të diskutohen edhe në varësi të implementimit të 

strukturës së re të miratuar. 

Lidhur me organizimin e strukturave të Hetimit Tatimor, sqarojmë gjithashtu se me 

përgjigjen zyrtare nr. 18748/1prot., datë 23.06.2016, që Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve i 

ka kthyer Ministrisë së Financave, lidhur me mendimin e kërkuar për projektligjin për shtesa 

dhe ndryshime në ligjin e procedurave tatimore, DPT nuk ka qenë dakord me ndryshimet e 

propozuara në nenin 105, të ligjit të procedurave tatimore por këto kundërshti nuk janë marrë 

në konsideratë. 

Gjithsesi, lidhur me pretendimet për tagrin dhe kompetencën, gjykojmë se nuk ka 

mospërputhje përsa i përket varësisë dhe juridiksionit. 

Saktësisht neni 105, parashikon se: 

1. Strukturat e hetimit tatimor janë njësi të specializuara hetimi dhe zbatimi në administratën 

tatimore qendrore.  

2. Strukturat e hetimit tatimor kanë si funksion parësor:  

a) mbledhjen e informacionit tatimor;  

b) hetimin tatimor;  

c) zbatimin e masave shtrënguese;  

ç) marrjen e masave administrative edhe për kundërvajtjet administrative tatimore.  

Punonjësit e njësive të hetimit tatimor gëzojnë atributet e Policisë Gjyqësore, në përputhje me 

Kodin e Procedurës Penale dhe ligjin për organizimin dhe funksionimin e Policisë Gjyqësore.  

4. Punonjësit e strukturave të hetimit tatimor pajisen me armë, në përputhje me legjislacionin 

e fushës në fuqi.  

5. Detyrat dhe funksionet e drejtorisë së hetimit tatimor, në zbatim të këtij neni, përcaktohen 

me vendim të Këshillit të Ministrave. 

Bazuar sa më sipër,është miratuar VKM nr. 400, datë 22.04.2009, “Për përcaktimin e 

detyrave dhe funksioneve të Drejtorisë së Hetimit Tatimor”. 

Ndryshe nga pjesa tjetër e punonjësve të administratës tatimore, strukturat e hetimit tatimor 

janë struktura operacionale hetimi dhe zbatimi, që pikërisht detyrë funksionale kanë 

verifikimin, kontrollin dhe hetimin e aktivitetit tregtar të tatimpaguesit dhe gëzojnë atributet e 

oficerit të policisë gjyqësore. Marrëdhënia e punës e tyre rregullohet nga dispozitat e Kodit të 

Punës, ndryshe nga pjesa tjetër e administratës tatimore që gëzojnë atributet e nëpunësit civil. 

pika 1, e VKM nr. 400, datë 22.04.2009, “Për përcaktimin e detyrave dhe funksioneve të 

Drejtorisë së Hetimit Tatimor” përcakton saktësisht se, Drejtoria e Hetimit Tatimor, në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve është përgjegjëse për drejtimin në mënyrë të unifikuar 

të strukturave të hetimit tatimor.  

Pretendimet për tagrin dhe kompetencën e strukturave të Hetimit Tatimor, disa herë ka qenë 

objekt shqyrtimi edhe nga ana e instancave gjyqësore dhe përgjithësisht në mënyrë të 

unifikuar, gjykatat e juridiksionit të zakonshëm kanë vlerësuar se strukturat operacionale të 

Hetimit Tatimor të pajisura me Urdhër Pune sipas kërkesave të ligjit në fuqi, legjitimohen të 

sanksionojnë çdo kundërvajtje administrative tatimore të konstatuar në territorin e përcaktuar 

në Urdhrin e Punës.  

Komenti i Grupit të Auditimit: 

Ky rekomandim është pranuar nga subjekti dhe është në proces zbatimi. 
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B. MASA ORGANIZATIVE 

 

Konstatohet se procesi i rimbursimit të TVSH, paraqitet me thyerje të afateve dhe 

radhës së rimbursimit, vlera financiare të miratuara për rimbursim të cilat qëndrojnë 

“pezull” dhe jo në llogaritë përkatëse si dhe çertifikim i gabuar i kredive tatimore për 

kontratat e konçesionit përpara se Shteti Shqiptar të njohë këto vlera investimi. 

 

1.-Gjetje nga auditimi: Drejtoria e  Rimbursimit të TVSH-së në kundërshtim me pikën 4 të 

nenit 125 të Rregullores  nr. 19 datë 22.02.2017 “Për Funksionimin e Administratës Tatimore 

Qendrore” nuk disponon një regjistër të standardizuar të miratuar me të dhëna të plota mbi 

kërkesat e regjistruara në DPT. Megjithëse dispozitat ligjore që rregullojnë procedurën e 

rimbursimit të TVSH si datë kërkese i referohen datës së kërkesës elektronike, nga DPT 

vijohet ende me datat e kërkesës shkresore në kundërshtim me këto dispozita. Prej grupit të 

auditimit u kërkua informacion lidhur me rastet e kërkesave për rimbursim, numrin e atyre të 

aprovuara, në proçes, të refuzuara etj. Prej DRTVSH, në përgjigje të 2 kërkesave për 

informacion janë vënë në dispozicion 2 tabela me përmbajtje të ndryshme si për sa i përket 

numrit të rasteve të trajtuara por edhe gabime sa i përket të dhënave identifikuese të 

subjekteve apo dhe shumave të tyre. Po kështu të dhënat e tabelave të dërguara nuk 

rakordojnë me të dhënat e regjistrit elektronik të gjeneruar prej sistemit C@ts. Këto 

mospërputhje nuk i japin audituesit të jashtëm një siguri të arsyeshme lidhur me rastet dhe 

vlerat e trajtuara për rimbursim nga ana e DRTVSH-së.  

Sipas të dhënave të disponuara më datë 31.12.2017 rezultojnë 901 kërkesa të miratuara me 

shumën e kërkuara 22,859,261 mijë lekë prej të cilave është miratuar për rimbursim shuma 

22,490,496 mijë lekë ose 98.3% e shumës së kërkuar, shuma për kompensim paraqitet 

1,527,675 mijë lekë ndërsa pjesa tjetër prej 20,962 mijë lekë  paraqet vlerën e TVSH-së të 

miratuar të pa likuiduar nga ana e DPT-së. Sipas të dhënave të sektorit të kontabilitetit në 

DPT totali i shumës së TVSH-së të rimbursuar gjatë vitit 2017 paraqitet 13,773,715 mijë 

lekë. Më datë 01 Janar 2017 vlera e stokut të TVSH-së së rimbursueshme mbartur prej vitit 

2016 i likuiduar totalisht gjatë vitit 2017 paraqitet 4,232,536 mijë lekë. Sipas këtyre treguesve 

shuma e pa likuiduar dhe e mbetur stok në fundin e vitit 2017, llogaritet në rreth 11,421,642 

mijë lekë.  

Megjithëse kjo shumë ka plotësuar kushtet ligjore për rimbursim dhe është çertifikuar nga 

administrata tatimore ajo nuk rezulton e evidentuar në regjistrat e detyrimeve të DPT-së si 

angazhim i marrë. Vlera e mësipërme për arsye teknike në sistemin tatimor C@ts është e 

“ngrirë” duke e hequr kredinë nga llogaria e tatimpaguesit në këtë sistem pavarësisht se nuk 

është përpiluar urdhërpagesa nga ana e DPT Format nr.4 dhe likuidimi i kësaj shume ende 

nuk është kryer. Kjo vlerë përfaqëson të drejta të subjekteve përfitues dhe detyrime të DPT 

ndaj tyre, por nuk pasqyrohet si detyrim i lindur dhe i kontabilizuar “de facto” prej DPT më 

datë 31.12.2017 por qëndron pezull në mënyrë të pajustifikuar në këtë datë duke denatyruar 

situatën financiare të njësisë publike por dhe të tatimpaguesit njëkohësisht. 

 

Nëse do ti referohemi të dhënave elektronike të DPT të gjeneruara prej sistemit 

informatik C@ts të përpunuara nga ana jonë do të vërejmë se të paktën: Nga auditimi 

konstatohet se, sipas të dhënave elektronike të DPT të gjeneruara prej sistemit informatik 

C@ts të përpunuara nga ana jonë vihet re se të paktën në 586 raste janë tejkaluar afatet e 

rimbursimit për një vlerë rimbursimi prej 11,171,334 mijë lekë që përfaqëson 65% të 

kërkesave ose rreth 50% të vlerës totale të rimbursimit për vitin 2017, dhe konkretisht: 
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Në 30 raste kërkesat e depozituara kanë marrë aprovimin e parë në sistem prej inspektorit për 

miratimin e shumës së rimbursuar por nuk rezultojnë veprime të tjera për ngrirjen e shumës 

së kredisë. Konstatohen tejkalime të afateve në të gjitha këto praktika me mbi 100 dite në 300 

ditë vonesë. Vlera e rimbursimit e cila duhet të shqyrtohej brenda afateve 30-60 ditë paraqitet 

77,076 mijë lekë.  

Në 131 raste kërkesat e depozituara kanë marrë aprovimin e parë në sistem për miratimin e 

shumës së rimbursuar por këto raste nuk rezultojnë të përfunduara në kundërshtim me 

dispozitat ligjore në fuqi në të cilat parashikohet një afat nga 30 deri në 60 ditë për shqyrtimin 

e kërkesës për rimbursim në varësi të kategorizimit të aktivitetit exportues/joeksportues. 

Konstatohen tejkalime të afateve në të gjitha këto praktikat me mbi 90 dite në 550 ditë 

vonesë. Vlera e cila duhet të rimbursohej brenda afateve 30-60 ditë paraqitet 560,655 mijë 

lekë. 

Në 425 raste kërkesat e depozituara elektronikisht kanë marrë aprovimin përfundimtar në 

sistemin informatik tatimor C@ts mbi afatin maksimal 60 ditor, afat i cili shkon deri në 405 

ditë pa marrë në konsideratë kohën kur është kryer pagesa e cila nuk paraqitet në formular, 

por që bëhet në kohë më të vonshme se plotësimi i të dhënave elektronike. Vlera e cila është 

proçeduar në thyerje të afateve të parashikuara ligjore paraqitet 10,533,603 mijë lekë. 

 

Nëse do ti referohemi regjistrit të kërkesave të DPT për vitin 2017, kërkesave të mbartura, 

likuidimeve të kryera në vlere 13,773,715 mijë lekë rezulton se; pothuajse në të gjitha rastet 

kemi thyerje të radhës së rimbursimit në shumën nisur jo vetëm prej afateve të parashikuara 

ligjore por edhe datës së miratimit të rimbursimit pas plotësimit të kushteve proceduriale të 

administratës tatimore. Mosrespektimi ka ndikime të rëndësishme në marrëdhëniet 

administratë-tatimpagues, krijon selektivitet, ekspozon njësinë drejt risqeve financiare por 

gjithashtu pasqyron një model aspak pozitiv në përmbushjen e detyrimeve që burojnë nga 

ligji, ku vet administrata tatimore e cila efektivisht duhet të jetë “gardian” i tij e thyen në 

mënyrë të vetëdijshme atë.  

Risk të lartë në vlerësimin tonë si auditues të jashtëm shtetëror paraqet procesi i trajtimit nga 

ana e administratës tatimore të rasteve të rimbursimit të TVSH-së për kontratat konçesionare 

në fushën e energjisë (HEC), ku nga ana kësaj administrate çertifikohet dhe paguhet TVSH-ja 

për vlera punimesh të cilat tejkalojnë vlerat e kontraktuara me Shtetin Shqiptar të cilat janë të 

pa miratuara prej organeve kompetente sipas detyrimeve kontraktuale por dhe legjislacionit të 

fushës përkatëse. Mungojnë analizat dhe vlerësimet e hollësishëm të punimeve referuar 

projekteve, grafikut të punimeve të paraqitura etj. Në shumicën e rasteve grupet e kontrollit 

për këta tatimpagues të cilat kërkojnë vlera të mëdha financiare dhe kanë një numër të lartë 

transaksionesh përbëhen vetëm nga një inspektor duke rritur riskun operacional për trajtimin 

e duhur të tyre. Megjithëse vlerat e punimeve për veprat e ndërtimit nuk janë përfunduar dhe 

testuar ende, për to vijon rimbursimi i TVSH-së pavarësisht riskut teknik për funksionimin e 

tyre dhe garantimin e të ardhurave të tatueshme në vijim të cilat i japin tatimpaguesit të 

drejtën e zbritjes së tatimit. 

Gjatë vitit 2017 kërkesat e miratuara për tatimpaguesit me aktivitet HEC zënë të paktën 1.7 % 

të totalit të kërkesave me një peshë të rëndësishme prej gati 22.2% të totalit të shumës së 

miratuar.  

Emërtimi 

Tatimpagues  

HEC-e 

Gjithsej për vitin 

2017 

Pjesa që zënë HEC 

në % 

Numri i kërkesave 15 901 1.7% 

Vlera e miratuar në /000 lekë 4,993,331 22,490,496 22.2% 

 

Prej shumës së mësipërme, vetëm miratimi i rimburimit të TVSH-së për tatimpaguesin A A E 

SHA kap shifrën e 4,072,442 mijë lekë. Nga auditimi i kësaj praktike rimbursimi u konstatua 
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se, vlera e investimit të parashikuar në kontratën konçesionare paraqitet shumën 16,322,956 

mijë lekë, kosto kjo për ndërtim të 5 hidroçentraleve të emërtuar, Gojan, Peshqesh, Ura e 

Fanit dhe Fangu në rrethin Pukë dhe Mat, ndërkohë që vlera e investimeve të paraqitura në 

Aktivet e Shoqërisë më datë 31.12.2016 konkretisht zëri “Aktive Afatgjata Materiale” në 

Pasqyrat Financiare të për vitin 2016 paraqitet në shumën 28,959,587 mijë lekë dhe TVSH e 

arkëtueshme paraqitet në shumën 4,108,435 mijë lekë. Të dy këto poste paraqiten në shumën 

totale 33,068,022 mijë lekë pra 2-fishi i vlerës së parashikuar në kontratën bazë të konçesionit 

neni 9 i saj. Megjithëse rritja e vlerës së investimit ka ndryshuar duke u rritur afërsisht 2.1 

herë krahasuar me vlerën fillestare, ky ndryshim ka ndodhur në muajin Janar 2017 ndërkohë 

që vlera deri në 31.12.2016 kishte kapërcyer limitet e parashikuara në kontratën bazë. Sa më 

sipër njohja nga ana DPT të TVSH-së për investimin total, i cili ende nuk ka përfunduar ende 

por ka tejkaluar koston e parashikuar të vlerës së investimit duke arritur 2-fishin e saj pa u 

mbuluar për periudhën me një shtesë marrëveshje (e realizuar pas faktit dhe jashtë periudhës 

së kontrollit) në gjykimin tonë përbën një precedent të gabuar, si në rastin konkret por dhe 

për raste të ngjashme vijim, duke çertifikuar kështu vlera investimesh të konçesionarit 

përpara se Shteti Shqiptar nëpërmjet përfaqësuesve të tij të miratojë paraprakisht këto vlera 

investimi me Vendim të Këshillit të Ministrave. Sa më sipër, mangësitë dhe të metat e 

vërejtuara, për mungesën e përshkrimeve për 2-hidroçentralet e anulluara megjithëse Leja e 

ndërtimit viti 2012 vijon e pandryshuar, plotësimin dhe përmbushjen e kritereve ligjore për 

vlerën e investimit, zbatimin e projekteve, nivelit të punimeve për secilin hidroçentral, etj, në 

vlerësimin tonë paraqesin një situatë me risk të lartë. Veprimet, vlerësimet dhe procedurat e 

ndjekura nga ana e inspektorëve kontrollues në këtë rast kanë rezultuar me rimbursim në 

mënyrë të padrejtë të një vlere investimi të paaprovuar ligjërisht nga Shteti Shqiptar deri më 

datën 31.12.2016. Për këtë, vlera e TVSH-së e cila paraqitet në kushte të mungesës së 

ligjshmërisë shkon në 50 % të vlerës totale të TVSH-së së kredituar nga ana e subjektit në 

këtë datë  e llogaritur minimalisht në shumën 2,054,215 mijë lekë.  

 

1.1- Rekomandimi: DPT të propozojë në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë ndryshimet 

e nevojshme ligjore lidhur me, rastet e kërkesave të shpeshta për rimbursim, afatet për 

shqyrtimin e kërkesës për rimbursim si dhe trajtimin të vlerave të mëdha financiare të 

miratuara për rimbursim me pagesa pjesore të përcaktuara paraprakisht në aktet ligjore, për të 

eleminuar shkeljet e afateve gjatë procedurës së rimbursimit por dhe vendosjen e procesit 

brenda kornizës ligjore. Afati: Menjëherë  

 

Përgjigja e subjektit: Ky rekomandim është në proces zbatimi 

Lidhur me procedurat e rimbursimit të TVSH-së, DPT është duke punuar për të saktësuar 

procedurat ligjore marrë në konsideratë kërkesat, afatet dhe vlerat e miratuara për rimbursim. 

Lidhur me procedurat e kontrollit, sqarojmë se, Administrata tatimore udhëhiqet nga parimi i 

trajtimit të njëjtë dhe të barabartë të çdo tatimpaguesi dhe zbatimi i procedurave standarte të 

kontrollit, është i detyrueshëm pavarësisht llojit të aktivitetit të tatimpaguesit që kontrollohet. 

-Legjislacioni në fuqi, nuk parashikon veçori/kufizime, që do mund të ndikojnë në cilësinë e 

kontrollit ndaj një tatimpaguesi qoftë ky edhe në fushën e prodhimit të energjisë elektrike.  

 

Komenti i Grupit të Auditimit: 

Ky rekomandim është pranuar nga subjekti, por nga auditimi konstatohet se situata në 

procedurën e rimbursimit ka mbetur e pandryshuar dhe deri më tani ky rekomandim nuk ka 

gjetur zbatim, pra rezulton i pa zbatuar.  
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1.2- Rekomandimi: DPT, nëpërmjet Sektorit të Cilësisë dhe Standardizimit të Procedurave 

dhe Drejtorisë Ligjore dhe Teknike, të hartojnë qarkore për standardizimin e procedurave të 

kontrollit tatimor për rimbursim TVSH-je, për tatimpaguesit me aktivitet Prodhim Energjie, 

por jo vetëm, si dhe të thellojë hetimet tatimore lidhur me këta tatimpagues. Afati: 

Menjëherë 

 

Përgjigja e subjektit: Ky rekomandim është zbatuar. 

Në kuadër të standardizimit dhe verifikimit të aktiviteteve dhe kontrolleve të kryera, kryesisht 

për verifikimin e kontrolleve për rimbursimin e TVSH-së, janë ushtruar dhe përfunduar 

kontrolle tematike pranë DRT Korçë, DRT Tiranë dhe DRT Vlorë. 

Nga Sektorit të Cilësisë dhe Standardizimit të Procedurave janë hartuar procedurat standarde 

mbi zbatimin e rregullave nga inspektori tatimor,si dhe u janë dërguar për zbatim të gjitha 

DRT me shkresën nr. 2317/7, datë 15.11.2018. 

 

Komenti i Grupit të Auditimit: 

Sa më lart, ky rekomandim është pranuar nga subjekti dhe rezulton i zbatuar pjesërisht.  

 

2.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, se janë bërë hapa mbrapa lidhur me 

bashkëpunimin ndërmjet Drejtorisë së Hetimit dhe sektorëve të veçantë në administratën 

tatimore. Drejtori i Përgjithshëm me Urdhrin nr. 41 datë 13.06.2017 ka miratuar rregulloren e 

re për “Bashkëpunimit ndërmjet Strukturave të Administratës Tatimore për trajtimin e rasteve 

që përmbajnë elemente të veprave penale në fushën e tatimeve” si dhe ka shfuqizuar 

rregulloren e mëparshme Nr.3542 prot datë 21.02.2013 “Për Bashkëpunimin midis 

funksioneve të Veçanta”. Në këtë rregullore janë eleminuar dukshëm kriteret e veçanta të 

rëndësishme si vlera e shmangies tatimore për raportimin në DHT sipas formularëve specifik 

nga inspektorët e kontrollit për shkelje të konstatuara nga ana e tyre por edhe nga sektorë të 

tjerë të Drejtorive Rajonale gjatë ushtrimit të detyrave tè tyre funksionale dhe janë lënë vetëm 

detyrime të përgjithshme të cilat janë ekzistente prej një kohe relativisht të gjatë në aktet 

ligjore që rregullojnë veprimtarinë e strukturave tatimore dhe kodin penal, duke e bërë të 

panevojshëm ripërcaktimin e tyre në këtë rast. Po kështu, me Urdhrin Nr. 65 datë 04.10.2017 

është miratuar rregullorja, “Për përcaktimin e procedurave te rekrutimit, vlerësimit dhe 

marrjen e masave disiplinore për punonjësit e strukturave të Hetimit Tatimor”. Nga 

evidencat e personelit për vitin 2017, vihet re se nga 66 punonjës të organigramës se Hetimit 

Tatimor në DPT, 12 prej tyre nuk plotësojnë efektivisht kriteret e posaçme të përcaktuara në 

të si dhe konstatohet mungesa e trajtimit në të të rasteve të mospërputhjes me këto kritere të 

punonjësve të gjendur në detyrë por që në mënyrë të  plotësojnë kriteret e përcaktuara në të, 

çka bën që kjo rregullore të jet e mangët dhe  rekrutimi dhe menaxhimi i burimeve njerëzore 

të rezultojë me standart të dyfishtë  përgjatë vitit 2017, dhe ku  1/5  e stafit aktual të kësaj 

drejtori e shtrirë në mënyrë kapilare në sektorë të ndryshëm kanë formim arsimor i cili nuk ka 

lidhje me detyrat funksionale të caktuara, duke e rritur në nivele shqetësuese riskun 

operacional të kësaj strukture. Shqetësues mbetet gjithashtu fakti i mos përfshirjes së 

marrëdhënieve të punës në marrëdhëniet të cilat rregullohen nga Statusi i Nëpunësit Civil 

ndryshe nga Drejtoritë e tjera të DPT, megjithëse kjo strukturë bën pjesë tek funksionet bazë 

dhe operacionale parashikuar nga pika 3/a e nenit 106 të Ligjit nr. 9920 “Për Procedurat 

Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe jo në funksionet mbështetëse. Kësaj 

çështje i është kushtuar një rëndësi e veçantë edhe gjatë auditimit të mëparshëm të KLSH 

megjithatë kjo problematikë nuk rezulton të ketë ende ecuri pozitive.  
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2.1- Rekomandimi: DPT të marrë masat të kryej rregullimet e nevojshme në rregulloren e 

bashkëpunimit ndërmjet funksioneve me qëllim nxitjen e bashkëpunimit ndërmjet 

specialistëve të kontrollit dhe veprimtarisë hetimore dhe rritjes së nivelit të masave të marra 

kundër evazionit fiskal dhe paligjshmërisë. Afati: Brenda datës 31.12.2018 

  

Përgjigja e subjektit: 

Ky rekomandim është nuk është pranuar: 

pasi, Rregullorja e re e miratuar për bashkëpunimin midis funksioneve, përcakton qartazi të 

gjitha rastet kur detyrimi buron në shkelje të nenit 116 të ligjit të procedurave, atëherë DRT 

duhet të referojë në Drejtorinë e Hetimit.  

Ndërkohë që ndryshimi i vlerave të detyrimit për tu referuar shpeshherë nuk përbën evazion 

apo vepër penale. Rregullorja e re saktëson të gjitha marrëdhëniet midis drejtorive për rastet 

që duhet ti referohen Drejtorisë së Hetimit Tatimor. 

 

2.2- Rekomandimi: Të merren masat për zbatimin e kritereve të posaçme të rregullores për 

procedurat e rekrutimit edhe për punonjësit e rekrutuar përpara hyrjes në fuqi të kësaj 

rregullore dhe eliminimin e standardit të dyfishtë brenda administratës shtetërore. Afati: 

Menjëherë 

 

Përgjigja e subjektit: 

Me Urdhrin nr. 86, datë 03.05.2019 të Kryeministrit, "Për disa ndryshime në Urdhrin nr. 126, 

datë 02.08.2016, të Kryeministrit, "Për miratimin e strukturës organizative dhe të numrit të 

personelit të Administratës Tatimore Qendrore", të ndryshuar, si dhe me Urdhrin nr. 171, datë 

13.05.2019, të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, “Për miratimin e organigramës të 

Administratës Tatimore Qendrore”, është miratuar Struktura Organizative dhe Organigrama, 

të ndryshuara të Administratës Tatimore dhe në zbatim të tyre administrata tatimore i është 

nënshtruar procesit të ristrukturimit 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, ka kryer procedurën e ristrukturimit edhe të strukturave 

të hetimit tatimor, ku nga ana e Drejtorisë Ligjore e Teknike është ndryshuar Rregullorja “Për 

përcaktimin e procedurave të rekrutimit, emërimit, vlerësimit dhe marrjes së masave 

disiplinore për punonjësit e strukturave të hetimit tatimor”, miratuar me Urdhrin e Drejtorit të 

Përgjithshëm të Tatimeve nr. 65/2, datë 14.05.2019.  

Në analizë të dosjeve personale, të reduktimit të numrit të pozicioneve të punës, ndryshimeve 

në emërtesa, përputhshmërisë së kriterit arsimor, Titullari i Institucionit ka vendosur 

zgjidhjen e kontratave të punës dhe ndërprerjen e marrëdhënieve financiare, për 11 punonjës 

të strukturave të hetimit tatimor, të cilët kishin papërputhshmëri të diplomës që zotëronin me 

kriterin arsimor, të përcaktuar në Rregulloren Për përcaktimin e procedurave të rekrutimit, 

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

tatimor”, duke respektuar procedurën dhe afatet ligjore.  

 

Komenti i Grupit të Auditimit: 

Ky rekomandim është pranuar pjesërisht nga subjekti. Megjithëse është bërë ristrukturimi i 

strukturës së hetimit dhe se është ndryshuar rregullorja,  nga auditimi konstatohet se me 

rregulloren e re të rekrutimit të stafit të hetimit është ulur pragu i pranimit të kandidatëve,gjë 

që në gjykimin tonë ndikon në nivelin profesional të stafit, trajtuar dhe në pikën 2 të 

Programit të Auditimit. Gjithashtu, pavarësisht masave të marra për plotësimin e  kërkesave 

për pranimin e kandidatëve, si nga auditimi i ushtruar nga KLSH, por dhe nga Inspektimi 

Financiar, rezultojnë problematikë në këtë drejtim, pra rezulton pjesërisht i zbatuar. 
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3.-Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi u konstatua se, Drejtoria e Investigimit të Brendshëm 

Antikorrupsion (DIBA), e përbërë nga një (1) Drejtor Drejtorie dhe (8) inspektorë të parë, 

strukture e e  cila është implementuar në muajin Dhjetor 2016. Gjatë vitit 2017 kjo Drejtori 

ka funksionuar me 6 nga 9 të punonjës gjithsej të miratuar në strukturën bazë, prej të cilëve 1 

Drejtor me kompetencë të deleguar, dhe 5 inspektorë  për hetimin e çështjeve dhe 

menaxhimin e burimeve të informacionit 1 prej të cilëve paraqitet gjithashtu me kompetencë 

të deleguar. 

Për sa më sipër vërejmë se, procedura e ndjekur nga ana e DPT për delegimin e 

kompetencave për punonjësit e mësipërm pjesë e shërbimit civil në gjykimin tonë është e 

parregullt jo vetëm baza ligjore e përdorur në këto vendimmarrje është e gabuar por  dhe 

proçedurat e transferimit të përkohshëm për punonjësit brenda të njëjtës kategori duhet 

detyrimisht të bazohen nё Ligjin Nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Pёr Nёpunёsin Civil” nenet 

25 dhe 26 si dhe akteve nënligjore në zbatim të tij.  

Lidhur me rastet e delegimit në kategori më larta në raste mungesash apo periudha 

afatshkurtra ky delegim duhet të bazohej në Ligjin Nr. 90/2012 Për Organizimin dhe 

Funksionimin e Administratës Shtetërore  neni 18 pika 3, ku përcaktohet se,  

“Rregullat për organizimin e brendshëm të ministrive, sipas këtij ligji, zbatohen për 

organizimin e brendshëm të institucioneve të varësisë, në përputhje me nivelin e organizimit, 

përcaktuar sipas pikës 1 të këtij neni.”  

Si dhe nenit 12 pika 2 e tij, ku përcaktohet se; “Sektori drejtohet nga shefi i sektorit, i cili i 

raporton drejtpërdrejt drejtorit të drejtorisë, pjesë e së cilës është sektori. Shefi i sektorit, në 

rast mungese apo paaftësie afatshkurtër, zëvendësohet, për shkak të ligjit, nga nëpunësi civil 

i nivelit më të lartë të të njëjtit sektor. Në rast se ka më shumë se një nëpunës civil të të njëjtit 

nivel, ai zëvendësohet nga nëpunësi civil i nivelit më të lartë që ka vjetërsi më të madhe në 

shërbimin civil.”  

Si dhe neni 13 pika 4 e tij ku përcaktohet se; “Pika 2 e nenit 12 të këtij ligji zbatohet, me 

ndryshimet përkatëse, për zëvendësimin e drejtorit”. Këto lëvizje në çdo  rast duhet të jenë të 

arsyetuara.  

 

3.1- Rekomandimi: Nga ana e DPT të ndërpriten të gjitha delegimet e kompetencave të 

dhëna në kundërshtim me ligjin nr. 90/2012 nenit 12 pika 2 i tij për të gjithë punonjësit e 

Drejtorisë së Përgjithshme por dhe Drejtorive Rajonale, dhe në rastet mungese apo 

periudhash afatshkurtra të nivelit drejtues të zbatohen rigorozisht  kriteret e zëvendësimit me 

arsyetimin përkatës. Afati: Brenda datës 31.12.2018 

 

Përgjigja e subjektit: Ky rekomandim është zbatuar 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore, ka mundësuar ndërprerjen e delegimeve të kompetencave 

me bazë ligjore ligjin nr. 90/2012, me përjashtim të rasteve kur Institucioni për nevoja 

menaxhimi dhe proceduriale është i detyruar të veprojë duke caktuar punonjës të caktuar të 

përmbushin detyra apo funksione kyçe  deri në plotësimin e vendeve vakante sipas 

dispozitave ligjore në fuqi. Janë ndërprerë në vijimësi delegimi i kompetencave dhe 

aktualisht janë 43 delegim kompetence. 

 

Komenti i Grupit të Auditimit: 

Nga auditimi referuar dhe gjetjeve të trajtuara në pikën 7 të Programit të Auditimit rezulton 

se ky ka ende në fuqi delegime të kompetencave megjithë masat e marra për ndërprerjen e 

shumicës së tyre, pra ky rekomandim konsiderohet në proces zbatimi. 
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4.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se, raportet e kontrollit të mbajtur nga 

inspektorët e kontrollit në DPT në disa raste janë tepër të gjata, të mbushura me përshkrim të 

vet raporteve të inspektorëve dhe pa gjetje proceduriale apo financiare.  Megjithëse në 

programet për DRT-të janë të përcaktuara pikat lidhur me “Kontrollin nga zyra” në 

materialet e kontrollit ky sektor gjen shumë pak vend gjë e cila kërkon një vëmendje më të 

madhe nga strukturat drejtuese në DPT. Nga sektori i transferimit të çmimeve dhe sektori i 

cilësisë dhe standartizimit të procedurave nuk konstatohet efektivitet në raport me detyrat dhe 

arritje konkrete. Evidentohet bashkëveprim jo në nivelin e duhur me Drejtorinë e Menaxhimit 

të Riskut lidhur me risqet e konstatuara mbi bazën e modulit të riskut, kontrollet e propozuara 

në DRT, dhe feed-back  lidhur me riskun në përfundim të kontrollit. Megjithëse raport 

kontrollet vijnë fizikisht në DPT ato qëndrojnë në DRTVSH dhe nuk kalojnë në asnjë rast për 

rishikim në Drejtorinë e Kontrollit i cili ka një sektor të veçantë për Cilësinë dhe 

Standardizimin e Procedurave, gjë e cila ka vend për riadresim. Konstatohet një numër i lartë 

kontrollesh të prapambetur nga viti 2017. Drejtoritë të cilat zënë peshën kryesore në këto 

mosrealizime janë DRT Tiranë me 217 kontrolle ose rreth 40% të tyre dhe DRTM me 99 

kontrolle ose 18% të tyre dhe DRT Fier me 15% të tyre. Këto 3 drejtori sipas numrit të 

kontrollorëve në dispozicion kanë tendencë për mbartje në vazhdim të kontrolleve. Po kështu 

përfshirja së inspektorëve të kontrollit në planet sektoriale ka patur ndikimet e saj në këtë 

rezultat. Pavarësisht impaktit pozitiv që mund të kenë këto nisma, si në nxitjen e korrigjimeve 

vullnetare të detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesve por dhe trajtimit në mënyrë të 

njëjtë i tyre, fokusimi për një periudhë të gjatë në këto plane sektoriale pa përmbushur më 

parë detyrimet funksionale në mbikëqyrjen dhe kontrollin e DRT-ve në gjykimin tonë cënon 

efektin mbikëqyrës të DPT.  

 

4.1- Rekomandimi: Nga ana e DPT, të rivlerësohet roli i Drejtorisë së Menaxhimit të Riskut 

në funksion të Drejtorisë së Kontrollit Tatimor si  njësi përgjegjëse për kontrollin. Të 

unifikohet baza e të dhënave midis këtyre dy drejtorive, të merren masat e nevojshme për 

përfundimin e kontrolleve të prapambetur dhe mos mbartjen e tyre në vitet në vijim. Afati: 

Brenda datës 31.12.2018 

 

Përgjigja e subjektit: Ky rekomandim është zbatuar 

Drejtoria e Kontrollit Tatimor në DPT ka analizuar të gjithë listën e kontrolleve të 

prapambetura, për çdo DRT dhe ka referuar në Komisionin e Disiplinës të gjithë inspektorët 

që janë konstatuar në shkelje te procedurave dhe afateve të kontrolleve tatimore. Për DTM 

shkresa nr. 7794/31, dt 25.7.2018, DRT Gjirokastër shkresa nr. 7798/12, dt 25.7.2018, DRT 

Durrës shkresa nr. 7793/3, dt 25.7.2018, DRT Sarandë shkresa nr. 7800/4, dt 25.7.2018, DRT 

Dibër shkresa nr. 14094/1, dt 25.7.2018, DRT Vlorë shkresë nr. 7799/3, dt 25.7.2018, DRT 

Fier shkresa nr. 7796/13, dt 25.7.2018. 

Me qëllim marrjen e masave për minimizimin e problematikës, me shkresën nr. 3723, dt 

18.02.2019, DPT ju është drejtuar gjithë DRT-ve, me qëllim marrjen e masave dhe analizimin 

e kontrolleve tatimor të pa përfunduara në afat. 

Ndërsa me Vendimin e Komitetit të Përmbushjes nr. 13, datë 9.11.2018 është miratuar 

Manuali i Kontrollit nga zyra, i cili me shkresën nr. 22723/1, datë 9.11.2018 u është dërguar 

për zbatim DRT,si dhe janë organizuar trajnime në muajt Nëndor-Dhjetor 2018 trajnime me 

stafet e DRT-ve. 

 

Komenti i Grupit të Auditimit: 

Nga auditimi konstatohet se, DRM megjithëse ka rolin dhe detyrimin e saj në planifikimin e 

kontrolleve nga DKT apo DRT, nuk merr dhe analizon rezultatet e këtyre kontrolleve, por kjo 
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kryhet nga struktura e DKT, trajtuar dhe në pikën 1 të Programit të Auditimit. Pavarësisht 

kësaj problematike ky rekomandim konsiderohet i zbatuar. 

 

5.-Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi i procedurave të rimbursimit të TVSH për vitin 2017, 

vetëm për një kampion prej 17 rastesh të përzgjedhur nga subjektet që janë rimbursuar në 

likuiditet u konstatua se janë rimbursuar në shkelje të procedurave të kontrollit  tatimpaguesit  

A K, me aktivitet: “Eksport fruta perime”, D F, me aktivitet: “Tregti me shumicë dhe pakicë i 

frutave dhe perimeve si dhe import-eksporti i tyre”, V T, me aktivitet: “Transporti rrugor i 

mallrave” dhe M T SH.P.K, me një vlerë parregullsish në shumën 3,463 mijë lekë dhe 

parregullsi në zbatimin e afateve të pagesës së vlerave të miratuara të rimbursimit nga DPT të 

cilat e ekspozon njësinë drejt një risku për pagesë detyrimesh të panevojshme për shumën 

38,778 mijë lekë.  
Për tatimpaguesin eksportues fruta perimesh, A K dhe D F nuk rezultojnë të jetë zbatuar 

programi i kontrollit për kryerjen e verifikimin e numrave serial të faturave të shitjes, 

faturave të blerjes, dhe ballafaqimi i tyre me numrat e tërhequr nga DRT. Rastet e konstatuara 

të kreditimit të pa drejtë të tvsh-së nga tatimpaguesi të cilat janë të përsëritura, nga 

inspektorët e kontrollit janë konsideruar plotësim i një deklarate të pasaktë dhe nuk janë 

penalizuar si dhe nuk pasqyrohet në mënyrë të qartë dhe të plotë rrethanat dhe shkaqet e 

këtyre parregullsive si dhe dokumentimi i tyre. Pra procedura administrative paraqitet me 

mangësi dhe të meta. Në asnjë rast nuk është kërkuar një mendim teknik dhe ligjor më i 

specializuar për klasifikimin e këtyre shkeljeve nëse duhen konsideruar evazion tatimor, për 

aplikimin e nenit 116, të Ligjit 9920 datë 19.05.2008, si dhe  nuk është aplikuar pika 115.1 

dhe 115.1.2. e Udhëzimit  të Ministrit të Financave nr. 24 datë 02.09.2008 “Për Procedurat 

Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar për penalizimin e shkeljeve të 

konstatuara.  

Për tatimpaguesit V T paraqiten mospërputhje të deklaratave të TVSH-së me librat e shitjes 

së tatimpaguesit, të cilat rezultojnë të pa sistemuara nga administrata tatimore edhe pas 

dhënies së rimbursimit dhe rrjedhimisht edhe pas kryerjes së kontrollit nga DRT-të. Për këtë 

tatimpagues sipas materialit të kontrollit dhe sistemit informatik tatimor C@TS rezulton që 

teprica e kërkuar e rimbursuar përfaqëson TVSH-në e mallrave të importuara me qëllim 

rishitje. Kjo vlerë rimbursimi ka kaluar “me sukses” të gjithë filtrat e riskut të DMR dhe 

riskut të DRTVSH-së megjithëse akt-evidentimi i inspektorit paraqet nevojën për kryerjen e 

një kontrolli tatimor në vend në këtë rast. 

Për tatimpaguesin M T nuk janë respektuar afatet e përcaktuara ligjore si nga DRT-Tiranë 

ashtu edhe nga DRTVSH me një tejkalim prej 120 ditësh kalendarike nga kërkesa e kryer 

elektronikisht. Nuk rezulton vendosur penalitet konform përcaktimeve ligjore Udhëzimit të 

Ministrit të Financave nr. 24 datë 02.09.2008 “Për Procedurat Tatimore në RSH”, i ndryshuar 

pika 115.1 dhe 115.1.2. Tatimpaguesi është klasifikuar në mënyrë të padrejtë nga DRTVSH 

si “joeksportues” duke zgjatur artificialisht afatin e miratimit të rimbursimit nga 30 ditë në 60 

ditë. 

Nisur nga fluksi i kërkesave për rimbursim brenda një viti, që këta subjekte bëjnë si rezultat i 

llojit të aktivitetit (eksportues mbi 70%), si dhe konfuzioni që krijohet nga moszbatimi i 

afateve si në DPT ashtu edhe në DRT-të respektive. Për të gjitha rastet e trajtuara ka tejkalim 

të afateve të kryerjes së kontrollit për verifikimin dhe miratimin e shumave të kërkuara për 

rimbursim. Parashikimi jo i saktë në program kontrolli të numrit të kërkesave për rimbursim 

që shqyrtohen nga inspektorët përkatës, ka sjellë ndryshime të programeve të kontrollit pa 

miratimin e Drejtorit të Përgjithshëm.  
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5.1- Rekomandimi: Nisur prej parregullsive dhe të metave të konstatuara në procedurat e 

kontrollit të ndjekura për rimbursimin e Tvsh-së, në kundërshtim me kërkesat ligjore dhe 

proceduriale në fuqi, DPT të kryej rikontroll tatimor në tatimpaguesit, A K me Nipt XXXX, 

D F me Nipt XXXX dhe V T me Nipt XXXX. Afati: Menjëherë 

 

Përgjigja e subjektit: 

Janë marrë masat për miratimin e rikontrolleve sipas rekomandimit. Konkretisht: 

-A K me NIPT: KXXXXI,  është kryer rikontrolli dhe ka përfunduar në muajin Maj 2019 dhe 

ka rezultuar situatë e njëjtë me rezultatet e kontrollit, si dhe me të njëjtat detyrime.  

-D F me  NIPT: LXXXXK, është planifikuar në muajin Prill 2019, është në proces, pasi ka 

kaluat në DTM nga DRT Fier. 

-V T me NIPT: JXXXXQ është planifikuar ne muajin Maj 2019, është kryer rikontrolli dhe ka 

përfunduar në muajin Korrik 2019, ka rezultuar situatë e njëjtë me rezultatet e kontrollit, si dhe 

me të njëjtat detyrime.  

 

Komenti i Grupit të Auditimit: 

Nga auditimi konstatohet se, janë kryer rikontrollet në subjektet, ku dy janë përfunduar dhe 

është paraqitur situata financiare , ndërsa rikontrolli të subjekti D F nuk ka përfunduar 

megjithëse ishte programuar të përfundonte në muajin Prill 2019, pra ky rekomandim deri në 

këtë moment konsiderohet i zbatuar pjesërisht e në proces. 

 

6.-Gjetje nga auditimi: Në zbatim të nenit 28 “Informimi i Publikut” dhe nenit 135 të 

“Nxjerrja e akteve nënligjore” të Ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 dhe Udhëzimin  Nr. 24, datë 

02.09.2008 “Për procedurat tatimore në RSH”, i ndryshuar, administrata tatimore ka për 

detyrim informimin publik lidhur me aktet nënligjore, rregullative, apo manuale të ndryshme 

nëpërmjet të cilave ushtron funksionin e saj publik.  

Nga auditimi konstatohet se megjithëse gjatë vitit 2017, janë bërë hapa përpara në drejtim të 

publikimit të qëndrimeve teknike të mbajtura nga administrata tatimore lidhur me çështje të 

veçanta, vendime gjyqësore të formës së prerë, subjekte në statusin pasivë, lista e fermerëve 

aktivë konstatojmë se; në buletinin tatimor nuk rezultojnë të publikuara disa prej akteve 

nënligjore të miratuara për funksionimin e administratës tatimore, me rëndësi të lartë në 

marrëdhëniet administratë-tatimpagues midis të cilave përmendim:  

a. Rregullorja e Brendshme “Për Funksionimin e Administratës Tatimore Qendrore” miratuar 

me Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 19 datë 22.02.2017,   

b. Rregullorja “Për rimbursimin e TVSH-së mbështetur në analizën e riskut” miratuar me 

Urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm nr. 2 datë 13.01.2017, e cila zëvendësuar me Urdhrin nr. 

23 datë 23.03.2018 nga rregullorja e re e miratuar ende e pa publikuar. 

c. Manualet e strukturave funksionale të Administratës Tatimore Qendrore miratuar me 

Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 14 datë 13.03.2017 për Kontrollin Tatimor, Mbledhjen 

me Forcë, Shërbimin ndaj Tatimpaguesit, Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit, 

Investigimin e Brendshëm Antikorrupsion, Rimbursimin e TVSH-së, Analizën e Riskut i cili 

është zëvendësuar me vendimin nr. 18 datë 09.03.2018.  

d. Rregullorja për bashkëpunimin ndërmjet strukturave të administratës tatimore për trajtimin 

e rasteve që përmbajnë elemente të veprës penale në fushën e tatimeve, miratuar me Urdhër 

të Drejtorit të Përgjithshëm nr. 41 datë 13.06.2017 etj.  

 

6.1- Rekomandimi: Në funksion të transparencës dhe detyrimit ligjor për informim, DPT të 

marrë masa për publikimin në buletinin zyrtar të administratës tatimore të akteve rregullative 
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të mësipërm por edhe akteve të tjerë mbi të cilët bazohet veprimtaria administrative e saj, në 

raport me tatimpaguesin por edhe me publikun në tërësi. Afati: Brenda datës 31.12.2018 

 

Përgjigja e subjektit:  

Në faqen zyrtare të internetit është publikuar Rregullorja e Brendshme e DPT e miratuar si 

dhe janë marrë masa për publikim të akteve zyrtare të dala nga administrata tatimore në 

interes të publikut. Në faqen zyrtare të tatimeve është mundësuar ndërfaqja “Akte të DPT” e 

cila përditësohet për çdo akt të nxjerrë. 

 

Komenti i Grupit të Auditimit: Ky rekomandim konsiderohet i zbatuar. 

 

7.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, me shkresën nr. 6392prot. datë 

15.12.2017 Drejtoria e Përgjithshme e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit 

Shëndetësor  ka kërkuar interpretim lidhur me tatueshmërinë e shërbimit të paketës së 

(Check-up) ofruar prej shoqërisë koncesionare “3P L L”. Me VKM Nr. 185 datë 02.04.2014 

(i ndryshuar) Këshilli i Ministrave ka vendosur trajtimin e paketave të kontrollit mjekësor 

bazë si program kombëtar i cili synon depistimin e popullatës  me  qëllim  parandalimin, 

zbulimin, mjekimin në faza të hershme të sëmundjeve dhe përmirësimin e kulturës 

shëndetësore në vend. Në këtë vendim janë përcaktuar paketat e kontrollit mjekësor bazë dhe 

komponentët që përfshihen në këto paketa. Ky shërbim shëndetësor në mbështetje të nenit 12 

pika 1. b) të Ligjit  Nr. 10383, datë 24.2.2011, “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit 

shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe VKM nr. 185 datë 02.04.2014, i 

ndryshuar, pika 11 e tij, do të përballohen prej buxhetit të miratuar për Ministrinë e 

Shëndetësisë dhe FSDKSH. Faturimi i shërbimit shëndetësor nëpërmjet paketave të kontrollit 

mjekësor bazë të emërtuar (Check-up) nga ana e koncesionarit, duke llogaritur TVSH-në në 

shkallën 20% mbi vlerën e shërbimit shëndetësor në gjykimin tonë bie ndesh me nenin 51 

pika c) e Ligjit  Nr. 92/2014 datë 24.07.2014 “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në RSH “ (i 

ndryshuar) i cili  përcakton se neni 51“ Përjashtimi i disa veprimtarive me interes të 

përgjithshëm”  pika c) furnizimi i shërbimeve shëndetësore dhe veprimeve të lidhura ngushtë 

me to, që kanë për qëllim mbrojtjen e shëndetit të shtetasve, përfshirë parandalimin, 

diagnozën, trajtimin, kurimin e sëmundjes apo çrregullimeve shëndetësore dhe rehabilitimin, 

nga institucionet shëndetësore publike ose private, të njohura si të tilla nga autoriteti 

kompetent shëndetësor; 

Në përgjigje të kërkesës Sektori Teknik në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve ka kthyer 

përgjigjen e cila mban nr. 28687/1 prot. datë 17.01.2018, në të cilën ky shërbim në vlerësimin 

e DPT është konsideruar shërbim i tatueshëm në masën 20%. Lidhur me këtë mënyrë faturimi 

grupi i auditimit kërkoi shpjegime lidhur me aktet administrative dhe ligjorë mbi të cilët është 

mbështetur ky qëndrim i DPT prej nga rezulton se, ky qëndrimin nuk është bazuar as mbi 

parime të përgjithshme të furnizimit, të parashikuara nga ligji dhe as mbi kontratën bazë 

koncesionare, çka në gjykimin tonë përbën një vendimmarrje të nxituar nga ana e DPT pa 

verifikuar më parë qëllimin e këtij shërbimi, elementet specifike të këtij shërbimi, proçeset e 

tij, ndikimin në shtrembërim të konkurrencës në raport me të njëjtin aktivitet apo një aktivitet 

të ngjashëm në përputhje edhe me parimet e mirë administrimit tatimor parashikuar në pikën 

12/a të Ligjit 9920 datë 19.05.2008 dhe pikës 12/a Udhëzim Nr. 24, datë 02.09.2008 “Për 

procedurat tatimore në RSH”, i ndryshuar e cila përcakton se;  

a) “zbatimi i njëjtë dhe efektiv i legjislacionit nga ana e administratës tatimore, që do të thotë 

që legjislacioni tatimor, dispozitat nënligjore, përfshirë udhëzimet teknike dhe manualet 

tatimore, zbatohen në mënyrë uniforme dhe të logjikshme për çdo tatimpagues në rrethana 

të njëjta dhe të ngjashme”; 
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si dhe pika 2 e nenit 10 të Ligjit 9920 datë 19.05.2008 si dhe Pika 10.2.1 e Udhëzim Nr. 24, 

datë 02.09.2008 “Për procedurat tatimore në RSH”, i ndryshuar i cili përcakton se;  

10.2.1 Në zbatim të nenit 10 të Ligjit, Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, ka të drejtën qe, kur 

e sheh të nevojshme ose me kërkesën e personave te tatueshëm ose te strukturave te 

administratës tatimore, te nxjerre vendime qe shprehin qëndrimin zyrtar te administratës 

tatimore, ne zbatim te legjislacionit tatimor, për rrethana specifike te tatimpaguesit. Vendimi 

ka efekt detyrues për administratën tatimore, dhe personin e tatueshëm qe ka bere kërkesën 

dhe publikohet në faqen e internetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve brenda 5 ditëve 

kalendarike nga dalja e tij. Vendimet e drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve proceduralisht 

nxirren në përputhje me “Kodin e Procedurës Administrative” dhe publikimi i tyre bëhet në 

formë të tillë që të mos identifikohen tatimpagues të veçantë, por të jetë shprehur qartë 

rasti/ngjarja për të cilën është nxjerrë vendimi teknik. Vendimi zbatohet njëlloj nga 

strukturat e administratës tatimore qendrore, për raste të tjera të ngjashme. 
Lidhur sa më sipër, qëndrimi i DPT pa u mbështetur fillimisht në dispozitën bazë ligjore neni 

51 pika c) të Ligjit 92/2014, dhe pa analizuar të gjithë elementet specifike të ofrimit të këtij 

shërbimi në gjykimin tonë rëndon padrejtësisht buxhetin e shtetit me një kosto shtesë e cila 

paguhet me paratë e taksapaguesve shqiptarë, deformon përcaktimin ligjor dhe shkon kundër 

frymës së tij, cenon konkurrencën e lirë, ligjëron një standard trajtimi të dyfishtë krahasuar 

me tatimpagues të tjerë me natyrë të njëjtë/ngjashme aktiviteti duke krijuar një precendet jo 

vetëm të gabuar por dhe të rrezikshëm për të ardhmen.  

 

7.1- Rekomandimi: DPT në kuadër të mekanizmave të parashikuar në ligj, të rishikojë 

qëndrimin, lidhur me mënyrën e faturimit të shërbimit të (Check-up) në përputhje me 51 pika 

c) e Ligjit Nr. 92/2014 datë 24.07.2014 “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në RSH “ si 

shërbim i përjashtuar nga tatimi mbi vlerën e shtuar, për eliminimin e kostove të padrejta 

shtesë në buxhetin e shtetit, trajtimin me standard të dyfishtë të këtij shërbimi, dhe i cili të 

shërbejë për të gjithë tatimpaguesit me natyrë të njëjtë/të ngjashëm aktiviteti. Afati: 

Menjëherë 

 

Përgjigja e subjektit: Ky rekomandim nuk është pranuar 

Parimi i përjashtimit në rastin e shërbimeve shëndetësore, është që shërbimi shëndetësor i cili 

është kryesori dhe shërbimi anësor (aksesor) bëhen nga i njëjti person i tatueshëm, në këtë 

rast, institucion shëndetësor. 

Nëse e analizojmë edhe vetë dispozitën ligjore të parashikuar në nenin 51 të Ligjit nr. 

82/2014 “Për TVSH-në në RSH”, të ndryshuar, me përshkrimin: “Furnizimi i shërbimeve 

shëndetësore ndaj pacientit ku përfshihen të gjitha shërbimet për parandalimin, diagnozën, 

trajtimin, kurimin e sëmundjes apo çrregullimeve shëndetësore dhe rehabilitimin, të ofruara 

nga institucionet shëndetësore publike ose private të njohura ose të licencuara nga 

autoritetet kompetente, sipas legjislacionit në fuqi”, konstatojmë se veprimet e lidhura me 

shërbimet shëndetësore janë veprimet e domosdoshme që furnizohen (kryhen) nga vetë 

institucioni shëndetësor, për ofrimin e shërbimit shëndetësor dhe si pjesë e tij dhe me 

përfitues të drejtëpërdrejtë dhe fundor pacientin. 

Në lidhje me ofrimin e shërbimit të check-up sqarojmë se, kompania koncesionare ofron 

shërbimin ndaj FSDKSH, duke faturuar këtë të fundit pasi ka vënë në dispozicion, personelin, 

materiale dhe pajisje të ndryshme. Pra në këtë kuptim kompania nuk përfiton direkt të 

ardhura nga pacientët, por këto të ardhura përballohen nga Fondi i Sigurimit të 

detyrueshëm të kujdesit shëndetësor.  
Për këtë në udhëzimin nr. 6, datë 30.01.2015 “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në 

Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, në neni 38 pika 2 ka përcaktuar se, citojmë: 
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“Nuk përjashtohen nga TVSH-ja, shërbimet e vënies në dispozicion të ambienteve, lokaleve, 

personelit, materialeve,  për mjekët dhe ndihmësit mjekësorë, që ushtrojnë në mënyrë të 

pavarur veprimtarinë e tyre profesionale,cilido qoftë cilësimi i llojit të shërbimit, apo cilado 

qoftë natyra e shërbimit të krye 

 

Komenti i Grupit të Auditimit: Ky rekomandim nuk është pranuar dhe konsiderohet i pa 

zbatuar. 

 

8.-Gjetje nga auditimi: Në tenderët e zhvilluar në hartimin e dokumenteve të tenderit nga 

njësia e prokurimit, konstatohet se nuk janë argumentuar kriteret e vendosura, veprim ky në 

kundërshtim me nenin 61/2 “Dokumentet e tenderit” të VKM nr. 914, datë 19.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ku citohet se: “Në rastet kur njësia 

e prokurimit nuk ka kapacitetet e duhura për hartimin e kërkesave për kualifikim dhe/ose 

specifikimet teknike dhe/ose kriteret e vlerësimit, këto përgatiten nga struktura të 

specializuara për objektin që prokurohet, brenda autoritetit kontraktor apo edhe jashtë tij, 

kur kjo ekspertizë mungon. Në çdo rast, hartimi i kritereve për kualifikim dhe specifikimet 

teknike duhet të argumentohen dhe të dokumentohen në një procesverbal të mbajtur nga 

personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”. 

Konstatohen ndryshime të vazhdueshme të regjistrit të parashikimit të prokurimeve (9) dhe 

nuk ka në asnjë rast argumentim të ndryshimeve, veprim në kundërshtim me VKM nr. 914, 

datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 4/4, ku 

citohet:“Autoriteti kontraktor ka të drejtë të bëjë ndryshime në regjistrin e parashikimeve të 

procedurave të prokurimit, vetëm në raste të justifikuara”.  

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

prokurimeve, në kundërshtim me LPP dhe Manualin e Prokurimit Publik, ku përcaktohet se 

Njësia e prokurimit duhet të kryejë minimumi 1 trajnim në vit. Grupi i punës i ngritur për 

hartimin e specifikimeve teknike sipas urdhrit nr. 4376, datë 23.02.2017,  ka hartuar 

specifikimet teknike, në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin 

Publik”, i ndryshuar, neni  23 “Specifikimet teknike” ku citohet se: Specifikimet teknike, që 

përcaktojnë karakteristikat e mallrave, punëve dhe shërbimeve që do të prokurohen, duhet të 

përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të plotë objektin e prokurimit, duke 

krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e 

ofertuesve.  

Në specifikimet teknike, në tenderin e zhvilluar me objekt “Shërbimi për riparimin e  

automjeteve” janë kërkuar edhe kriteret e veçanta për kualifikim, si: Operatori ekonomik 

ofertues duhet të jetë i çertifikuar sipas standardit ISO 9001:2008, për aktivitetin që ushtron 

në përputhje me objektin e prokurimi, Certifikata e sistemit te menaxhimit të cilësisë dhe 

kualitetit ISO 9001:2008 lëshuar në emër të ofertuesit, e vlefshme për gjithë periudhën e 

kontratës, të jetë i survejuar 24 orë me kamera sigurie,  kërkesa për nivelin arsimor të stafit,  

numri i punonjësve te siguruar te jete jo me pak se 8 punonjës, etj. 

Përcaktimi i kritereve të kualifikimit nga grupi i ngritur për hartimin e specifikimeve teknike, 

bie në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 15 “Kriteret e përgjithshme të  

kualifikimit/pjesëmarrjes” ku citohet: “Kriteret e përgjithshme të kualifikimit/pjesëmarrjes 

përmbajnë listën e dokumentacionit ligjor dhe administrativ të kandidatëve/ofertuesve, të 

kërkuar nga autoriteti kontraktor për të marrë pjesë në procesin e prokurimit, në përputhje 

me nenin 45 të LPP”, si edhe me nenin 28 “Kontratat e shërbimeve” pikat 1,2 dhe 5.  
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8.1- Rekomandimi: Autoriteti kontraktor, të marrë masa për ngritjen e mëtejshme të nivelit 

profesional të Njësisë së Prokurimit, duke bërë të mundur trajnimin e vazhdueshëm të 

anëtarëve të Njësisë së Prokurimit, nëpërmjet trajnimeve në Agjencinë e Prokurimit Publik, 

për çështjet e prokurimit publik, në përmbushje të kërkesës së VKM nr. 914, datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Afati: Menjëherë 

 

Përgjigja e subjektit: Ky rekomandim është është në proces. 

DPT ne bashkëpunim me ASPA ka përcjell nevojat për trajnim për vitin 2019 dhe sipas 

dakortësisë janë bërë planifikime për zhvillim trajnimi të punonjësve që merren me 

prokurimet të cilat janë miratuar sipas kalendarit më poshtë: 

1. Tema: Prokurim Publik niveli baze (punonjës rekrutuar rishtazi) planifikuar me date 8-11 

korrik dhe 18-23 tetor, viti 2019. 

2. Tema: Prokurim Publik niveli mesatar (punonjës me 2-5 vjet ne prokurimet publike) 

planifikuar në njërën nga trajnimet, me date 12-19 Nëntor, data 11-13,/25-27 Nëntor, viti 

2019. 

3. Tema: Prokurim Publik niveli i avancuar  (punonjës përgjegjës me 2-5 vjet ne prokurimet 

publike ose angazhuar ne KVO) planifikuar në njërën nga trajnimet, me date 1-4 Shtator/10-

12 Dhjetor 2019 

 

Komenti i Grupit të Auditimit: Ky rekomandim konsiderohet në proces zbatimi. 

 

8.2- Rekomandimi: Njësia e Prokurimit, të marrë të gjitha masat, që kërkesat kualifikuese të 

veçanta dhe specifikimet teknike të hartohen në përputhje me natyrën e objektit të prokurimit, 

detyrimisht të argumentuara, pa lënë shteg për interpretime, duke  siguruar konkurrencën e 

nevojshme, për të arritur rezultate të dëshirueshme në efektivitetin e përdorimit të fondeve 

publike. Afati: Në vijimësi 

 

Komenti i Grupit të Auditimit: Ky rekomandim konsiderohet i zbatuar. 

 

8.3- Rekomandimi: Drejtoria e Buxhetit dhe Financës të marrë masa për programimin e 

saktë dhe të argumentuar të nevojave për investime, shmangien e ndryshimeve gjatë vitit dhe 

realizimin e investimeve, me qëllim arritjen e objektivave të përcaktuara për zhvillimin e 

aktivitetit dhe veprimtarisë së institucionit. Afati: Në vijimësi 

 

Përgjigja e subjektit: Ky rekomandim është zbatuar 

Realizimi i investimeve nuk varet drejtpërsëdrejti nga DPT, por gjithsesi ju bëjmë me dije se, 

për vitin 2018 investimet janë realizuar në masën 98% 

 

Komenti i Grupit të Auditimit: Ky rekomandim mund të konsiderohet i zbatuar nga ana e 

DPT, por nga auditimi i ushtruar ka rezultuar që ka patur raste kur janë marrë angazhime 

për investime pa u përfshirë në PBA, sikurse ka ndodhur me prokurimin e sistemeve të kryera 

nga AKSHI, trajtuar më hollësisht në drejtimin nr. 4 të auditimit  

 

9.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi zbatimin e kontratës me objekt  “Blerje uniforma” 

u konstatua se, autorizimi për lidhje kontrate nga Ministra e Brendshme mban nr.42/12, datë 

22.12.2017. Kontrata nr.29270/1, datë 27.12.2017, në shumën 3,254,208 lekë. Afati lëvrimit 

31.12.2017, ose 4 ditë. Procesverbali pritjes së mallit daton më 29.12.2017 dhe fletë hyrja më 

29.12.2017. Në procesverbal citohet se uniformat nuk janë sipas specifikimeve teknike të 

kërkuara dhe nga komisioni malli është mbajtur në ruajtje duke iu bërë me dije kontraktorit 
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“M” se një sasi mallrash nuk janë sipas specifikimeve teknike të kërkuara. Sipas 

procesverbalit të datës 30.03.2018, komisioni i marrjes në dorëzim konfirmon se uniformat 

janë sjellë sipas specifikimeve teknike dhe masave të kërkuara, por nga. Operatori ekonomik 

“M” ka furnizuar mallin me 90 ditë vonesë. Penaliteti për vonesën  813,552 lekë x 4/1000 x 

90 ditë = 292,879 lekë. Likuidimi i tij është kryer në datën 21.06.2018, gjatë periudhës së 

auditimit, me urdhër shpenzimin nr. 495, ose 82 ditë me vonesë në kundërshtim me ligjin nr. 

48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare” dhe me kontratën e 

nënshkruar nga palët.  

 

9.1- Rekomandimi: Drejtoria e Buxhetit dhe Financës, të marrë masat për kryerjen në afat të 

pagesave sipas vitit buxhetor, fondeve të çelura dhe detyrimeve kontraktore, me qëllim 

aplikimin e penaliteteve nga kontraktorët, eliminimin e vonesave të pajustifikuara dhe uljen e 

riskut për krijimin e detyrimeve të prapambetura. Afati: Në vijimësi 

 

Përgjigja e subjektit: Ky rekomandim është zbatuar. 

Nga Drejtoria e Buxhetit dhe Financës në DPT konfirmohet se, lidhur me marrëdheniet 

kontraktore nuk ka asnjë pagesë të kryer përtej afateve ligjore dhe kontraktuale. Edhe në 

vijim, DPT do të ketë në konsideratë respektimin e detyrimeve ligjore dhe kontraktuale lidhur 

me shlyerjen e detyrimeve respektive 

 

Komenti i Grupit të Auditimit: Ky rekomandim konsiderohet i zbatuar. 

 

10.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i ushtruar në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, 

për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH, me shkresën nr. 264/9, datë 29.09.2017 

“Dërgohet Raporti Përfundimtar dhe Rekomandimet për Auditimin me objekt, përputhshmëri 

dhe rregullshmëri financiare e aktivitetit”, për aktivitetin e vitit 2016,  me të cilën janë lënë 

për zbatim 20 rekomandime të miratuara me urdhrin e titullarit  nr. 15475/4, datë 23.10.2017 

“Për zbatimin e rekomandimeve, të KLSH-së”, ku janë përcaktuar strukturat përgjegjëse për 

zbatimin e rekomandimeve dhe afatet përkatëse.  

Të analizuara sipas natyrës së rekomandimeve rezulton se: 

B- Për përmirësim të dispozitave ligjore janë bërë 3 rekomandime, nga të cilat 2 

konsiderohen të pa zbatuara dhe 1 në proces. 

C- Për përmirësimin e gjendjes janë  rekomanduar 12 masa organizative, nga të cilat janë 

zbatuar 2 rekomandime,  janë në proces zbatimi 7 rekomandime dhe janë të pazbatuara 3 

rekomandime. 

D- Janë rekomanduar 2 masa disiplinore: 
-Largim nga shërbimi civil për ish Drejtorin e Përgjithshëm të Tatimeve Zj. Shehaj. 

-Marrjen e masave disiplinore nga Titullari i Institucionit për 12 punonjës.  

Masat e rekomanduara rezultojnë të zbatuara pjesërisht pra rekomandimi është në proces.  

E-  Për përdorimin me efektivitet dhe efiçencë të fondeve publike është lënë 1 rekomandim 

i cili konsiderohet  i pazbatuar.  

F- Për Drejtorinë e Inspektimit Financiar dhe Publik, është lënë 1 rekomandim, i cili është 

pranuar dhe është në proces. 

G- Për Agjencinë e Prokurimit Publik (APP), është lënë 1 rekomandim për dënim me gjobë 

për 12 punonjësit, i cili konsiderohet i pazbatuar. 

H- Për Departamentin e Administratës Publike, nga KLSH është lënë 1 rekomandim, i cili 

konsiderohet i pranuar dhe në proces.  

Nga auditimi për zbatimin e rekomandimeve të adresuara për DPT rezultoi se; rekomandimet 

e për DPT, janë pranuar nga titullari 18 rekomandime ose 100% e tyre. Nga rekomandimet 
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e pranuara janë zbatuar 2 rekomandime ose 11%, janë në proces zbatimi 11 rekomandime 

ose 61% dhe janë të pazbatuara 5 rekomandime ose 28% e tyre.  

 

10.1- Rekomandimi: DPT në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë të 

marrë masat e nevojshme për zbatimin e 5 rekomandimeve të pazbatuar dhe përfundimin e 13 

rekomandimeve të mbetura në proces si dhe të nxjerrin përgjegjësitë konkrete për 

moszbatimin në afat të tyre. Afati: Në vijimësi 

                                                                                                                    

B. Për propozimet për ndryshime apo përmirësime në legjislacionin në fuqi 

pretendohen të pazbatuara rekomandimet si vijon: 

 

Rekomandimi 1. Ndërmarrja e hapave konkrete për të bërë plotësimin e bazës rregullative 

lidhur me llogaritjen dhe derdhjen e sigurimeve shoqërore për rastin e pagave të paguara si 

rezultat i Vendimeve Gjyqësore për kthim në pune, duke parashikuar edhe procedurën që do 

të duhet për deklarimin e tyre në periudhat e mëparshme pa u prekur nga kamatëvonesat dhe 

gjobat automatike të sistemit informatik. 

 

Administrata tatimore ka marrë të gjitha masat për zbatimin e këtij rekomandimi dhe 

vendimarrja për këtë rekomandim është përtej kompetencave të administratës tatimore, 

pasi për pagimin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për pjesën e punëdhënësit 15 % 

e pagës bruto deri në nivelin maksimal të pagës për të cilën llogariten kontributet e 

sigurimeve shoqërore dhe 1.7% të pagës së sigurimeve shëndetësore duhet të planifikohet 

në zërin e buxhetit të shtetit. Gjithashtu, theksojmë se janë vendimet e gjykatës të cilat duhet 

të shprehen qartësisht në dispozitiv mbi të gjitha kërkesat e palëve, pasi nëse nuk shprehen në 

të gjitha rastet për pagimin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, por vetëm rikthim në 

punë dhe përfitimin e pagave deri në momentin e rikthimit, atëherë administrata duhet të 

paguajë vetëm pagën duke bërë ndalesat përkatëse të TAP.  

Nga ana tjetër Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr. 18718/1Prot., datë 

29.01.2018 (një kopje bashkëlidhur), dërguar Kontrollit të Lartë të Shtetit, ka sqaruar, ku 

citojmë “DPT në zbatimin e vendimin e gjyqësore duhet të bazohet në pjesën urdhëruese të 

vendimit gjyqësor. Rekomandimi i dhënë nga KLSH ka vështirësi në zbatim duke sjellë 

pagimin e kontributeve për një punë të pakryer”. 

 

Rekomandimi 3. Plotësimi i kuadrin ligjor, me qëllim mbylljen e hapësirave për interpretim 

dhe shmangien e detyrimeve tatimore, lidhur me Ligjin e ri të TVSH-së nr. 92/2014, 

konkretisht neni 55 "E drejta për të zgjedhur aplikimin e TVSH-së", si dhe 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", të ndryshuar" neni 5,"E drejta për të zgjedhur aplikimin e TVSH-

sëpër qiradhënien e ndërtesës", pika 1 dhe në vijim pika 4 e tij. 

 

Administrata tatimore në konsideratë të rekomandimeve të KLSH-së, ndërmori hapat 

përkatës, duke iu drejtuar Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për trajtim të përbashkët 

të rastit dhe duke kërkuar orientime të mëtejshme. Nga ana e saj Ministria e Financave dhe 

Ekonomisë si organi kompetent për reflektimin e politikave fiskale nëpërmjet ndërhyrjeve 

ligjore, me shkresën nr. 18718/1 Prot., datë 29.01.2018, dërguar Kontrollit të Lartë të Shtetit 

e ka konsideruar rekomandimin të pazbatueshëm, duke theksuar se baza ligjore për të 

drejtën e zgjedhjes së aplikimit të TVSH-së së qiradhënies është e plotë dhe nje e drejte jo 

vetëm e tatimpaguesit qiradhënës por edhe atij qiramarrës. 
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Përgjigja e subjektit: Këto rekomandime  janë zbatuar. 

 

Komente të Grupit të Auditimit:  

Referuar korrespondencave zyrtare dhe përgjigjes së subjektit, rekomandimet e mësipërme 

për përmirësime ligjore konsiderohen të pa zbatuara. 

 

C. Për Masat Organizative pretendohen të pazbatuara rekomandimet si vijon: 

 

Rekomandimi 3. 

a. Rishikimi i "përkufizimit të borxhit" lidhur me ndarjen e drejtë ndërmjet detyrimeve në 

vonesë normale pagesë dhe vlerës reale që duhet të përfshihet në borxhin tatimor. 

b. rishikimi dhe hartimi i mënyrave të reja për administrimin e procesit të mbledhjes së 

detyrimeve tatimore, ku qartësisht të parashikohen mjetet reale në dispozicion të 

institucioneve të administrimit tatimor, për të siguruar mbledhjen e borxhit tatimor. 

 

Përgjigja e subjektit: Konstatimi nuk qëndron, duke interpretuar situatën e borxhit të vitit të 

kaluar. 

Komente të Grupit të Auditimit:  Rekomandimi konsiderohet i pazbatuar. 

 

Rekomandimi 7. Të merren masa që të gjitha rastet e sugjeruara për kontroll nga ana e 

DMR, të realizohen në kohën e duhur dhe sipas llojit të kontrollit të rekomanduar nga kjo 

njësi. Të shmangen rastet e gabimeve në planifikimin e orëve në dispozicion për kontrolle 

gjatë muajit dhe të shfrytëzohen kapacitet e kontrollit sipas planifikimit fillestar mujor 

dërguar në DMR. Për rastet në të cilat nuk ndiqen për kontroll sipas rekomandimit të DMR, 

nga ana e strukturave përkatëse të nxirren përgjegjësitë dhe të reflektohet në vijimësi si 

praktikë për shmangien e mospërmbushjes së objektivit të kësaj strukture duke ulur riskun 

operacional. 

 

Përgjigja e subjektit: Lidhur me këtë konstatim nga Drejtoria e Kontrollit në DPT, janë 

marrë masat që, mbi baza mujore evidentohen të gjitha kontrollet e planifikuara dhe ato të 

kryera në fakt nga Drejtoritë Rajonale. Sipas analizave të bëra nga Drejtoria e Kontrollit, janë 

ndjekur dhe evidentuar mangësitë mbi kontrollet në proces, në mënyrë që të mbyllen brenda 

afatit dhe sipas orëve të përcaktuara. Për këtë problem për te gjitha kontrollet e papërfunduara 

ka filluar ecuria disiplinore për një numër të konsiderueshëm inspektorësh në gjithë DRT-të. 

Ndërkohë që në lidhje me planifikimin e orëve dhe shmangien e gabimeve, kjo detyrë 

realizohet nga Drejtoria e Menaxhimit të Riskut e cila harton planin mujor si dhe përcakton 

orët për kontroll sipas tatimpaguesve.  

 

Komente të Grupit të Auditimit:  Nga auditimi mbi veprimtarinë DTK,  konstatohet se nga 

ana kësaj drejtorie janë ndjekur kontrollet në vazhdimësi, duke evidentuar problematikat dhe 

njëkohësisht janë marrë masat disiplinore ndaj inspektorëve të kontrollit në DRT që kanë 

rezultuar me shkelje.  Ky rekomandim është zbatuar. 

 

Rekomandimi 10. Kërkohet një vëmendje institucionale rreth misionit dhe funksionit të 

Drejtorisë së Hetimit Tatimor, me qëllim që të kjo strukturë të mos mbetet jo vetëm larg 

objektivit të programeve të synuara, por edhe efektivitetit të fondeve buxhetore, të cilat 

shpenzohen dhe mbajnë një "armate" të tëre prej 273 punonjësish e cila duhet të jetë efektive 

dhe eficente, në përputhje me misionin dhe qëllimin për të cilin është ngritur. 
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Përgjigja e Subjektit: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka marrë të gjitha masat lidhur 

me strukturat e hetimit tatimor, me qëllim dispozimin e një strukture kompakte dhe efektive. 

për këtë qëllim, janë propozuar ndryshime në strukturë të cilat janë miratuar dhe janë në 

proces implementimi. Ndërsa për garantimin e një strukture efektive dhe eficente, Drejtori i 

Përgjithshëm i Tatimeve ka miratuar Rregulloren “Për përcaktimin e procedurave të 

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

strukturave të hetimit tatimor”, parashikimet e së cilës do të zbatohen në të gjitha rastet e 

kontratave të reja të lidhura. Lidhur me faktin se marrëdhënia e punës e inspektorëve të 

hetimit tatimor rregullohet nga dispozitat e Kodit të Punës dhe jo nga dispozitat për nëpunësit 

civilë, sqarojmë se ky është një detyrim ligjor që buron nga parashikimet e ligjit nr. 152/2013 

“Për nëpunësin civil” i ndryshuar.  

Referuar pikave 3 dhe 4, të nenit 105, të Ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për procedurat 

tatimore në RSH” i ndryshuar,   

3. Punonjësit e njësive të hetimit tatimor gëzojnë atributet e Policisë Gjyqësore, në përputhje 

me Kodin e Procedurës Penale dhe ligjin për organizimin dhe funksionimin e Policisë 

Gjyqësore.  

4. Punonjësit e strukturave të hetimit tatimor pajisen me armë, në përputhje me legjislacionin 

e fushës në fuqi.  

Nga ana tjetër, referuar germës h), të nenit 2, të Ligjit 152/2013, “Për nëpunësin civil” i 

ndryshuar, përjashtohen nga fusha e veprimit të këtij ligji, punonjësit që realizojnë atributet e 

agjentit/oficerit të Policisë Gjyqësore dhe ata që sipas ligjit lejohet të mbajnë armë; 

 

Komente të Grupit të Auditimit:  Rekomandimi konsiderohet në proces. 

 

D- Janë rekomanduar 2 masa disiplinore, të cilat nuk janë zbatuar nga DPT. 
 

E-  Për përdorimin me efektivitet dhe efiçencë të fondeve publike është lënë 1 rekomandim 

i cili konsiderohet  i pazbatuar.  

F- Për Drejtorinë e Inspektimit Financiar dhe Publik, është lënë 1 rekomandim, i cili është 

zbatuar. Me shkresën nr. 13471, datë 07.08.2018 është përcjellë Raporti i Inspektimit 

Financiar i miratuar me vendimin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 176, datë 

05.06.2018, dhe mbi bazën e këtij vendimi janë kryer rikontrolle nga DRT në pesë subjekte, 

nga ku kanë rezultuar zbulime në katër prej tyre në shumën 5,466 mijë lekë. 

G- Për Agjencinë e Prokurimit Publik (APP), është lënë 1 rekomandim për dënim me gjobë 

për 12 punonjësit, por nga APP janë dhëna masa disiplinore të cilat u janë dhënë punonjësve. 

H- Për Departamentin e Administratës Publike, nga KLSH është lënë 1 rekomandim, i cili 

konsiderohet i realizuar.  

 

Komente të Grupit të Auditimit:  Rekomandet e lëna nga auditimi i mëparshëm 

konsiderohen në proces. 

 

C.1  MASA SHPËRBLIM DËMI 

1.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, referuar kontratës së furnizimit me 

karburant nr. 4149/2, datë 05.07.2017, rezulton se në nenin 5 që përcakton çmimin dhe vlerën 

e kontratës, është llogaritur edhe taksa e markimit të naftës bruto dhe nënprodukteve të 

naftës, e cila bie në kundërshtim me VKM nr. 498, datë 30.5.2013 “Për përcaktimin e 

procedurave të shënjimit të naftës bruto dhe nënprodukteve të naftës”, pikat 4.1 dhe 4.2, ku e 

përcakton qartë detyrimin se “Asnjë nga produktet e shënjimit nuk do të tregtohet në tregun e 

Republikës së Shqipërisë apo eksportohet jashtë tij, nëse nuk i është nënshtruar më parë 
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shërbimit të shënjimit të ofruar nga koncesionari”, për këtë arsye kontrata me operatorin 

fitues duhet të ishte e mirë përcaktuar në termat ligjorë dhe të mos ishte kontratë tip, për të 

mos rënë ndesh me legjislacionin në fuqi. 

Pra, për sasinë vjetore të furnizuar nga operatori ekonomik “K” prej 108,000 litra, referuar 

taksës së markimit të karburantit në grafikun e likuidimit të karburantit për të gjitha 

furnizimet e kryera, është përcaktuar 0,614 lekë/litër, 0,614 lekë + 20% = 0,737 lekë x 108, 

000 litra = 79,596 lekë, likuiduar më tepër dhe një rritje të vlerës për litër karburanti, e cila 

përbën dëm ekonomik në Buxhetin e Shtetit.   
 

1.1- Rekomandimi: DPT, të marrë masat për arkëtimin e shumës 79,596 lekë, nga shoqëria 

“K”, përfituar padrejtësisht nga kontrata 3 vjeçare nr. 4149/2, datë 05.07.2017, për furnizimin 

me karburant, si edhe të kryejë ndalesën e vlerës së taksës së shënjimit për sasinë e 

karburantit që do të lëvrohet në vitet 2018-2019, deri në përfundimin e kontratës. 

Ky rekomandim është zbatuar, pasi:Me Urdhrin Nr. 8143, date 18.04.2019 është arkëtuar 

shuma 79.596 lekë nga shoqëria “K”. 

 

C.2 MASA PËR ELEMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFIÇENCË DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE. 

 

1.-Gjetje nga auditimi: Drejtoria e  Rimbursimit të TVSH-së në kundërshtim me pikën 4 të 

nenit 125 të Rregullores  nr. 19 datë 22.02.2017 “Për Funksionimin e Administratës Tatimore 

Qendrore” nuk disponon një regjistër të standardizuar të miratuar me të dhëna të plota mbi 

kërkesat për rimbursim të regjistruara në DPT. Megjithëse dispozitat ligjore që rregullojnë 

procedurën e rimbursimit të TVSH i referohen datës së kërkesës elektronike, nga ana e DPT 

vijohet ende me datat e kërkesës shkresore në kundërshtim me këto dispozita. Prej grupit të 

auditimit u kërkua informacion lidhur me rastet e kërkesave për rimbursim, numrin e atyre të 

aprovuara, në proçes, të refuzuara etj. Prej DRTVSH në 2-rastet e kërkesave për informacion 

janë vënë në dispozicion 2-tabela me përmbajtje të ndryshme sa i përket numrit të rasteve të 

trajtuara por edhe gabime sa i përket të dhënave identifikuese të tatimpaguesve dhe shumave 

të plotësuara. Po kështu të dhënat tabelave të dërguara nuk rakordojnë me të dhënat e 

regjistrit elektronik të gjeneruar prej sistemit C@ts. Këto mospërputhje nuk i japin audituesit 

të jashtëm një siguri të arsyeshme lidhur me rastet dhe vlerat e trajtuara nga ana e DRTVSH-

së për rimbursim.  

Sipas të dhënave të disponuara më datë 31.12.2017 rezultojnë 901 kërkesa të miratuara me 

shumën e kërkuara 22,859,261 mijë lekë prej të cilave është miratuar për rimbursim shuma 

22,490,496 mijë lekë ose 98.3% e shumës së kërkuar, shuma për kompensim paraqitet 

1,527,675 mijë lekë  ndërsa pjesa tjetër prej 20,962 mijë lekë paraqet vlerën e TVSH-së të 

miratuar të palikujduar nga ana e DPT-së. Sipas të dhënave të sektorit të kontabilitetit në DPT 

totali i shumës së TVSH-së të rimbursuar gjatë vitit 2017 paraqitet 13,773,715 mijë lekë. 

Më datë 01 Janar 2017 vlera e stokut të TVSH-së së rimbursueshme mbartur prej vitit 2016 i 

likuiduar totalisht gjatë vitit 2017 paraqitet 4,232,536 mijë lekë. Sipas këtyre treguesve 

shuma e pa likuiduar dhe e mbetur stok në fundin e vitit 2017 llogaritet në rreth 11,421,642 

mijë lekë. [20,962,821 + 4,232,536 – 13,773,715].  

Megjithëse kjo shumë ka plotësuar kushtet ligjore për rimbursim dhe është çertifikuar nga 

administrata tatimore ajo nuk rezulton e evidentuar në regjistrat e detyrimeve të DPT-së si 

angazhim i marrë. Vlera e mësipërme për arsye teknike në sistemin tatimor C@ts është e 

“ngrirë” duke e hequr kredinë nga llogaria e tatimpaguesit në këtë sistem pavarësisht se nuk 

është përpiluar urdhërpagesa nga ana e DPT Format nr.4 dhe  likuidimi i kësaj shume ende 
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nuk është kryer. Kjo vlerë përfaqëson të drejta të subjekteve përfitues dhe detyrime të DPT 

ndaj tyre, por nuk pasqyrohet si detyrim i lindur dhe i kontabilizuar “de facto” prej DPT më 

datë 31.12.2017 por qëndron pezull në mënyrë të pajustifikuar në këtë datë duke denatyruar 

situatën financiare të njësisë publike por dhe të tatimpaguesit njëkohësisht. 

Nëse do ti referohemi të dhënave elektronike të DPT të gjeneruara prej sistemit 

informatik C@ts të përpunuara nga ana jonë do të vërejmë se të paktën: Nga auditmi 

konstatohet se, sipas të dhënave elektronike të DPT të gjeneruara prej sistemit informatik 

C@ts të përpunuara nga ana jonë vihet re se të paktën në 586 raste janë tejkaluar afatet e 

rimbursimit për një vlerë rimbursimi prej 11,171,334 mijë lekë që përfaqëson 65% të 

kërkesave ose rreth 50% të vlerës totale të rimbursimit për vitin 2017, dhe konkretisht: 

 

Në 30 raste kërkesat e depozituara kanë marrë aprovimin e parë në sistem prej inspektorit për 

miratimin e shumës së rimbursuar por nuk rezultojnë veprime të tjera për ngrirjen e shumës 

së kredisë. Konstatohen tejkalime të afateve në të gjitha këto praktika me mbi 100 dite në 300 

ditë vonesë. Vlera e rimbursimit e cila duhet të shqyrtohej brenda afateve 30-60 ditë paraqitet 

77,076 mijë lekë.  

Në 131 raste kërkesat e depozituara kanë marrë aprovimin e parë në sistem për miratimin e 

shumës së rimbursuar por këto raste nuk rezultojnë të përfunduara në kundërshtim me 

dispozitat ligjore në fuqi në të cilat parashikohet një afat nga 30 deri në 60 ditë për shqyrtimin 

e kërkesës për rimbursim në varësi të kategorizimit të aktivitetit exportues/joeksportues. 

Konstatohen tejkalime të afateve në të gjitha këto praktikat me mbi 90 dite në 550 ditë 

vonesë. Vlera e cila duhet të rimbursohej brenda afateve 30-60 ditë paraqitet 560,655 mijë 

lekë. 

Në 425 raste kërkesat e depozituara elektronikisht kanë marrë aprovimin përfundimtar në 

sistemin informatik tatimor C@ts mbi afatin maksimal 60 ditor, afat i cili shkon deri në 405 

ditë pa marrë në konsideratë kohën kur është kryer pagesa e cila nuk paraqitet në formular, 

por që bëhet në kohë më të vonshme se plotësimi i të dhënave elektronike. Vlera e cila është 

proçeduar në thyerje të afateve të parashikuara ligjore paraqitet 10,533,603 mijë lekë. 

Nëse do ti referohemi regjistrit të kërkesave të DPT për vitin 2017, kërkesave të mbartura, 

likuidimeve të kryera në vlere 13,773,715 mijë lekë rezulton se; pothuajse në të gjitha rastet 

pas plotësimit të kushteve proceduriale të administratës tatimore kemi thyerje të radhës së 

rimbursimit përtej afateve të parashikuara ligjore. Mosrespektimi ka ndikime të rëndësishme 

në marrëdhëniet administratë-tatimpagues, krijon selektivitet, ekspozon njësinë drejt risqeve 

financiare por gjithashtu pasqyron një model aspak pozitiv në përmbushjen e detyrimeve që 

burojnë nga ligji, ku vet administrata tatimore e cila efektivisht duhet të jet “gardian” i tij e 

thyen në mënyrë të vetëdijshme atë.   

 

1.1- Rekomandimi: DPT të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për miratimin e 

regjistrit tip të rimbursimit, procedimin në afatin e përcaktuar ligjor të kërkesave elektronike 

për rimbursim, respektimin rigoroz të radhës dhe eleminimin e selektivitetit në pagesë e cila 

ka ndikime të rëndësishme në marrëdhëniet administratë-tatimpagues. Në të gjitha rastet të 

respektohen afatet ligjore të rimbursimit dhe deklarohen në sistemin e thesarit. Procesimi i 

rimbursimit të kryhet sipas rradhës FIFO, përveçse kur është përcaktuar ndryshe në akte 

ligjore. Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 

 

 

Përgjigja e subjektit: Me shkresën nr. 4540/62, datë 23.05.2019 DPT ka kthyer përgjigje se 

Ky rekomandim është në proces zbatimi. Në platformën  elektronike që është duke u 

konceptuar në bashkepunim me AKSHI-n një nga elementet e saj është edhe zhvillimi i 
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regjistrit elektronik të kërkesave që do pasqyrojë të gjitha fazat që kalon një kërkesë deri në 

rimbursimin e plotë. 

 

Komente të Grupit të Auditimit:  Nga auditimi konstatohet se nga institucioni janë ndërmarrë 

hapat për implementimin e regjistrit elektronik të rimbursimit në bashkëpunim me AKSHI-N, 

nga grupi i punës ku janë pjesë dhe staf nga DRTVSH janë hartuar kërkesat  e këtij moduli 

dhe i janë përcjellë AKSHIT. Ndërsa  sa i takon problematikave në drejtim të respektimit të 

afateve në rimbursim , radhës së pagesave, etj, konstatohet nga auditimi se  vazhdon të jetë 

pothuaj e njëjta situatë me atë të një viti më parë, pamvarësisht nga masat e marra, pra 

rekomandimi konsiderohet në proces. 

 

2.-Gjetje nga auditimi:- Rritja e borxhit tatimor me rreth 10.5 miliardë lekë, gjatë vitit kur 

është zbatuar amnistia fiskale, tregon që këto amnisti, të cilat duhet të ndodhin shumë rrallë, 

duhet të jenë të mirë menduara dhe patjetër të shoqërohen me marrjen e masave konkrete në 

drejtim të mbledhjes së borxhit nga organet tatimore dhe miradministrimin e skemës së 

tatimeve, për të qenë efikase. Mënyra e administrimit të këtij procesi në mbledhjen e 

detyrimeve tatimore ka mangësi në ndjekjen e veprimeve proçeduriale nga ana e 

administratës duke mos ezauruar në kohë dhe me efikasitet të gjitha hapat dhe mekanizmat e 

përcaktuar në legjislacionin tatimor për të siguruar mbledhjen e borxhit. Vlera e borxhit 

tatimor të raportuar nga DPT në fund të vitit 2017 kap vlerën 95.5 miliardë lekë. Konstatohet 

se borxhi i raportuar ka një rënie me 51.6 miliardë lekë në krahasim me një vit më parë, 

ndikuar nga efektet të Ligjit të faljes nr.33/2017 në vlerën prej 49.8 miliardë lekë, 

çregjistrimit të borxhit tatimor të akcizës me justifikimin e borxhit “të transferuar” drejt DPD 

në vlerën 12.3 miliardë lekë, dhe rritjes së borxhit tatimor gjatë vitit me rreth 10.5 

miliard lekë. Pra konstatohet se situata e borxhit si rezultat i administrimit dhe mbikqyrjes të 

nga organet tatimore, zhveshur nga efektet e amnistisë fiskale, paraqitet me rritje në masën 

7% në raport me fillimin e vitit. Në total rritja e borxhit gjatë vitit 2017 përbën më shumë se 

10% e stokut të tij në fund të periudhës raportuese. Nga të dhënat e paraqitura nga DPT, 

numri i subjekteve debitorë në fund të vitit 2017 është 13.633. Subjektet aktive janë në numër 

61.773 ose 45% e numrit total te subjekteve debitorë dhe detyrimet e tyre janë në vlerë 

44,927 milionë lekë ose 47% e totalit të borxhit. Subjektet pasive janë në numër 75,860 ose 

55% e numrit total te subjekteve debitorë dhe detyrimet e tyre janë në vlerë 50,578 milionë 

lekë ose 53% e totalit të borxhit. Nga analiza e të dhënave, rezulton se 10 subjektet e para 

(0.01%) kanë 27.3% të shumës total të borxhit tatimor. Ndërsa 50 subjektet e para (0,036%) 

kanë rreth 52.7% të vlerës totale të borxhit tatimor. Vlera më e madhe e borxhit tatimor 

rezulton në DRT Tiranë dhe Njësinë e Tatimpaguesve të Mëdhenj të cilët zënë rreth 74% të 

borxhit në total. Nga Ligji i faljes nr. 33/2017, sipas të dhënave të DPT, kanë përfituar rreth 

194.654 tatimpagues në shumën 49,826 milionë lekë për lloje të ndryshme detyrimesh 

tatimore apo penalitetesh, prej të cilave shuma e falur vetëm për 50 tatimpaguesit përfitues 

më të mëdhenj nga rezulton në 21,961 milionë lekë ose rreth 44% e shumës totale të falur. 

Auditimi i procesit të përfitimit nga amnistia në përputhje me aktet ligjore në fuqi nuk është 

përfshirë në këtë auditim.  

 

Drejtoria e Mbledhjes me Forcë në DPT nuk disponon informacion për borxhin tatimor në 

nivel tatimpaguesi si dhe masat e marra nga DRT-ja përkatëse. Konstatohet se informacioni 

për masat shtrënguese në tërësi administrohet mbi pasqyra të përgjithshme dhe jo mbi baza 

individuale çka e humbet mundësinë për monitorim të drejtë dhe efikas të tyre. Legjislacioni 

tatimor ka një përcaktim të qartë për hapat dhe afatet që duhen ndjekur për mbledhjen me 

forcë të borxhit tatimor. Pavarësisht se mbikëqyrja dhe ndjekja e dosjes së tatimpaguesit 
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monitorohet nga inspektorët e kontrollit pranë DRT-ve përkatëse, Drejtoria e Borxhit në DPT 

nuk ka ushtruar funksionin e saj mbikëqyrës të drejtorive respektive në DRT me 

informacione dhe inspektime duke mos përmbushur detyrimet e saj ligjore dhe 

administrative.  

 

2.1- Rekomandimi: Drejtoria e Borxhit në DPT, të mbulojë me inspektime të gjitha DRT 

brenda periudhës tatimore me fokus të veçantë ato DRT-të që kanë vlerat dhe rritjen më të 

lartë të borxhit tatimor, verifikimin e zbatimit me rigorozitet dhe hap pas hapi të masave 

shtrënguese të aplikuara, analizimin e shkaqeve të rritjes së tij, si dhe nxjerrjen e 

përgjegjësive konkrete për çdo rast. Monitorimi, analizimi dhe ezurimi i plotë dhe në kohë i 

të gjithave masave shtrënguese duhet të jetë prioritet i organeve tatimore me qëllim mbrojtjen 

e interesave të ligjshme të shtetit. Afati: Menjëherë dhe në vijimësi 

 

2.2- Rekomandimi: DPT të kryej një analizë të detajuar të situatës aktuale të borxhit tatimor, 

në nivel subjektesh, veçanërisht atyre më të mëdha, masave të ndërmarra në lidhje me të dhe 

të hartoj një plan të detajuar masash për tu ndërmarrë nga DRT në përputhje me aktet ligjore 

ne fuqi. Për çdo mosveprim në kohë nga DRT të nxirren përgjegjësitë. Afati: Menjëherë dhe 

në vijimësi 

 

Përgjigja e subjektit: Rekomandimi është pranuar pjesërisht 

Duke marrë parasysh burimet njerëzore të alokuara pranë Drejtorisë së Mbledhjes me 

Forcë dhe detyrat operacionale të DMF në DPT, nuk mund të mbulohen inspektimet sipas 

rekomandimit, por mund të realizohen maksimalisht deri në 6 inspektime të Drejtorive 

Rajonale.  

DMF ka perfshire ne Planin Operacional 2019, inspektime ne 6 Drejtori Rajonale me ane te 

vizitave ne lidhje me zbatimin e procedurave per mbledhjen me force te detyrimeve te 

papaguara ne afat, verifikimin e zbatimit me rigorozitet te masave shtrenguese te aplikuara, 

analizimin e shkaqeve te rritjes se borxhit tatimor, monitorimin e marreveshjeve me këste si 

dhe ndjekjen e tyre. 

DMF çdo muaj kryen analizë të situatës së borxhit tatimor. Pjesë e kësaj analize janë edhe 

tatimpaguesit me peshe me te madhe ne stokun e borxhit. Gjithashtu DMF ka pergatitur nje 

plan masash per ndjekje nga DR gjate vitit 2019 ku ne te perfshihen edhe takimet periodike 

me drejtuesit e mbledhjes me forcë. Këto takime do të zhvillohen me fokus përmiresimin e 

performancës së borxhit tatimor. Ky plan masash ashtu si edhe rekomandimet e KLSH-se i 

jane derguar me email për ndjekje Drejtoreve Rajonalë. 

DMF do të vijojë në përputhje me aktet ligjore në fuqi, të kryejë analizë të situatës të borxhit 

tatimor praktike e ndjekur në 2017 dhe në 2018. 

DMF cdo muaj kryen analize te situates se borxhit tatimor. Pjese e kesaj analize jane edhe 

tatimpaguesit me peshe me te madhe ne stokune borxhit. Gjithashtu DMF ka pergatitur nje 

plan masash per ndjekje nga DR gjate vitit 2019 ku ne te perfshihen edhe takimet periodike 

me drejtuesit e mbledhjes me forcë. Keto takime do te zhvillohen me fokus permiresimin e 

performances se borxhit tatimor. Ky plan masash ashti si edhe rekomandimet e KLSH-se i 

jane derguar me email per ndjekje Drejtoreve Rajonal 

 

 

Koment i grupit të auditimit: 

Nga auditimi konstatohet se DMF ka kryer 6 inspektime në DRT për zbatimin e masave 

shtrënguese në mbledhjen e borxhit, si dhe ndjkjen e nivelit të borxhit, i cili arrin në nivelin e 

107.7 miliar lekë, trajtuar hollësisht në pikën 5 të Programit të Auditimit. 
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Statusi i Rekomandimit: Në proces. 

 

3.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, Tatimpaguesi A A E SHA me NIPT 

LXXXA rezulton të ketë depozituar pranë DPT kërkesën shkresore e cila mban nr. 2855 Prot. 

datë 07.02.2017, për rimbursimin e TVSH-së kreditore të investimit të realizuar. Aktiviteti 

kryesor i shoqërisë është Veprimtari për zbatimin e kontratës Konçensionare me nr.5446 rep; 

nr.1944 kol, të datës 02.05.2011 miratuar me VKM Nr.365, date 04.05.2011, e cila ka hyrë në 

fuqi pas botimit në fletoren zyrtare Nr.62, date 23.05.2011. Financimi, projektimi, ndërtimi, 

vënien në punë, prodhimi, furnizimi, administrimi, mirëmbajtjen e hidrocentraleve Gojan, 

Gjegjan, Peshqesh, Ura e Fanit dhe Fangut, dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës 

nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues, në zbatim të kësaj kontrate konçesioni.   

Në vijim me shkresën nr. 2855/2 prot. datë 21.02.2017 “për veprim” drejtuar DRT Tiranë, 

tatimpaguesi  është kaluar për kontroll tatimor. Kontrolli tatimor është ushtruar në vend për 

TVSH periudha 01.01.2013 – 31.12.2016, e cila është e njëjtë me kërkesën për rimbursim të 

kërkuar prej subjektit. Kontrolli tatimor i mbajtur nga inspektori i kontrollit të DRT-Tiranë z. 

S M, i asistuar edhe prej inxhinierit të autorizuar z. G G është evaduar  më datë 05.09.2017 

dhe është dërguar në DPT ku është regjistruar me nr. 2855/5 prot datë 19.09.2017.  Nga ana e 

kontrollit është përcaktuar shuma e njohur për rimbursim TVSH-je prej 4,072,441,814 lekë. 

Nëpërmjet formularit Format nr. 3 tatimpaguesit i janë realizuar 6 pagesa me këste të 

detyrimeve konkretisht sipas të dhënave të kontabilitetit janë realizuar transferta në llogarinë 

e subjektit në shumën 749,982,475 lekë. 

Në total subjektit gjatë vitit 2017 subjektit i janë likuiduar 749,982,475 lekë prej të cilave 

pagesat për kërkesën e vitit 2017 paraqiten 634,196,620 lekë ose rreth 15.6 % e shumës së 

miratuar për rimbursim.  

Nga auditimi i kësaj praktike rimbursimi, dokumentacionit pjesë e praktikës si dhe të dhënave 

të subjektit në sistemin informatik C@ts konstatohet se; 

a. Nga ana e DRT-Tiranë për periudhën 01.01.2013-31.08.2015, është ushtruar  efektivisht 

rikontroll tatimor  në mënyrë të padrejtë dhe pa miratimin me shkrim të Drejtorit të 

Përgjithshëm, në kundërshtim me pikën 2 të nenit 85 të Ligjit 9920 datë 19.05.2008, “Për 

Procedurat Tatimore në RSH”, i ndryshuar si dhe Udhëzimin e Ministrit të Financave nr.24 

datë 02.09.2008 “Për Procedurat Tatimore në RSH”, i ndryshuar pikat 85.2. 

b. Sipas përshkrimit në raport kontroll por dhe të dhënave të publikuara rezulton se, me 

Vendimin nr. 365 datë 04.05.2011 Këshilli i Ministrave ka miratuar kontratën e konçesionit 

midis Ministrisë së Ekonomisë, Tregëtisë dhe Energjitikës, në rolin e autoritetit kontraktues 

me bashkimin e përkohshëm të shoqërive “A E A S” dhe “AS E” shpk në rolin e 

konçesionarit. Kontrata e lidhur midis palëve mban datën 02.05.2011 dhe nr. 5446 Rep dhe 

nr.1944 Kol. Në pikën 9 të kësaj kontrate është përcaktuar edhe vlera e investimit në shumën 

16,322,955,740 lekë ose 100,020,746 Euro. Me Vendimin nr. 5 datë  20.12.2012 KKT ka 

miratuar lejen e infrastrukturës për ndërtimin  e 5 hidroçentraleve, Gojan, Peshqesh, Ura e 

Fanit dhe Fangu në rrethin Pukë dhe Mat.  

Kontrata bazë konçesionare e lidhur midis palëve gjatë periudhave në vijim ka ndryshuar disa 

nga termat e saj dhe konkretisht me shtesë kontratën e konçesionit nr.1963 Rep dhe 417/4 

Rep datë 16.05.2013 miratuar me VKM nr. 442 datë 22.05.2013 janë kryer ndryshimet në 

nenin 4 të saj “Periudha e Konçesionit”, në vijim me shtesë kontratën e konçesioni nr.217 

Rep dhe 68/1 Kol. datë 20.01.2017 miratuar me VKM nr. 51 datë 25.01.2017 në të cilën 

midis të tjerave është ulur numri i hidroçentraleve nga 5 të tillë në 3 duke lënë në fuqi 

hidroçentralet e Peshqeshit, Ura e Fanit , Ura e Fangut dhe duke hequr hidroçentralet e 

Gojanit e Gjegjanit. Po kështu është ndryshuar neni 9 “Vlerësimi I investimeve” ku vlera e 

investimeve shkon në shumën 210,184,740 Euro, ndryshime ka pësuar gjithashtu dhe neni 14 
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i kontratës bazë, “Sigurimi i Kontratës”. Në Pasqyrat Financiare të depozituara nga ana e 

Shoqërisë për vitin 2016 në sistemin C@ts, rezulton se vlera e investimeve  të paraqitura në 

Aktivet e Shoqërisë më datë 31.12.2016 konkretisht zëri “Aktive Afatgjata Materiale” 

paraqitet në shumën 28,959,587,233 lekë ndërsa TVSH e arkëtueshme në shumën 

4,108,435,416 lekë. Të dy këto poste paraqiten në shumën totale 33,068,022,649 lekë pra 2-

fishi i vlerës së parashikuar në kontratën bazë të konçesionit neni 9 i saj. Megjithëse rritja e 

vlerës  së investimit ka ndryshuar duke u rritur afërsisht  2.1 herë krahasuar me vlerën 

fillestare, ky ndryshim ka ndodhur në muajin Janar 2017 ndërkohë që vlera deri në 

31.12.2016 kishte kapërcyer limitet e parashikuara në kontratën bazë. Kontradiktor paraqitet 

fakti që në momentin e kontrollit realizimi i punimeve është në përshkruar i realizuar 

afërsisht në masën 96% të tij ndërkohë që vlera e investimit është rritur me rreth 110 milion 

euro. Në raport kontrollin tatimor nuk sqarohet fakti nëse janë kryer punime në 2-

hidroçentralet të cilët nuk do të përfundojnë dhe nëse janë kryer cila është vlera e realizuar e 

tyre dhe zërat e punimeve përkatëse pasi nuk do të jenë në vijim objekt i kontratës 

konçesionare. Pra deri më datë 31.12.2016 nga ana e konçesionarit janë drejt përfundimit 3 

hidroçentrale të cilë kanë kushtuar 2 herë më tepër se kostoja e planifikuar për 5-

hidroçentrale të tillë në kundërshtim kjo me përcaktimet në nenin 9 të Kontratës Bazë.  

Sa më sipër njohja nga ana DPT të TVSH-së për investimin total, i cili ende nuk ka 

përfunduar ende por ka tejkaluar koston e parashikuar të vlerës së investimit duke arritur 2-

fishin e saj pa u mbuluar për periudhën me një shtesë marrëveshje (e realizuar pas faktit dhe 

jashtë periudhës së kontrollit) në gjykimin tonë përbën një preçedent të gabuar, si në rastin 

konkret por dhe për raste të ngjashme vijim, duke çertifikuar kështu vlera investimesh të 

konçesionarit përpara se Shteti Shqiptar nëpërmjet përfaqësuesve të tij të miratojë 

paraprakisht këto vlera investimi sipas shtesë kontratave me Vendim të Këshillit të 

Ministrave. Sa më sipër, mangësitë dhe të metat e vërejtuara nga ana jonë, në mungesën e 

përshkrimeve për 2-hidroçentralet e anulluara megjithëse Leja e ndërtimit viti 2012 vijon e 

pandryshuar, plotësimin dhe përmbushjen e kritereve ligjore për vlerën e investimit, zbatimin 

e projekteve, nivelit të punimeve për secilin hidroçentral, etj, në vlerësimin tonë si auditues të 

jashtëm të pavarur paraqesin një situatë me risk të lartë. Veprimet, vlerësimet dhe procedurat 

e ndjekura nga ana e inspektorëve kontrollues në këtë rast kanë rezultuar me rimbursim në 

mënyrë të padrejtë të një vlere investimi të paaprovuar ligjërisht nga Shteti Shqiptar deri më 

datën 31.12.2016. Për këtë, vlera e TVSH-së e cila paraqitet në kushte të mungesës së 

ligjshmërisë shkon në 50 % të vlerës totale të TVSH-së së kredituar  nga ana e subjektit në 

këtë datë  e llogaritur minimalisht në shumën 2,054,215 mijë lekë.  

c. Konstatohen zgjatje të afateve për përfundimin e kontrollit tatimor, të cilat nuk rezultojnë 

të miratuara nga Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve.  

 

3.1- Rekomandimi: Të ushtrohet rikontroll tatimor në tatimpaguesin A A E SHA me NIPT 

LXXXXA sipas nenit 85 të Ligjit nr. 9920. Nga ana e DPT të vlerësohet rasti dhe të 

ndërmerren në vijim hapat e nevojshëm për të vlerësuar shtrirjen këtij fenomeni në 

tatimpagues të tjerë, veçanërisht në sektorë të koncesioneve, PPP, apo ndërtimit të veprave të 

mëdha si rezultat i marrëveshjeve me Shtetin, si dhe marrjen e masave përkatëse. 

 

3.2- Rekomandimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë në bashkëpunim me Ministrinë e 

Infrastrukturës dhe Energjisë, të ngrejnë grup të përbashkët pune, për verifikimin e 

veprimtarisë së këtij konçesionari si dhe të informojnë Kontrollin e Lartë të Shtetit për 

përfundimet e tij. Afati: Menjëherë  

 

Përgjigja e subjektit: Ky rekomandim është zbatuar. 
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-Me shkresen nr.516/1, dt.17.1.2019, drejtuar DTM dhe perdijeni Ministrise se 

Infrastruktures dhe Energjise eshte konfirmuar se ky rikontroll do te kryhet me grup te 

perbashket pune me specialist te MIE, referuar shkresës së MFE nr. 21736/2, datë 

17.01.2019. 

Kryerja e rikontrollit në këtë tatimpagues është planifikuar dhe kryer në subjekt nga DMT 

Tiranë, së bashku më përfaqësues të AKBN, është miratuar me shkresën nr.4540/46, datë 

04.01.2019 të DPT, nga data 07.02.2019 deri më 28.03.2019, sipas rekomandimit të 

KLSH-së, pasi janë konstatuar parregullsi në procesin e rimbursimit të TVSH-së. Në 

përfundim të rikontrollit në këtë subjekt përfaqësuesit e DTM kanë arritur në 

konkluzionin se subjekti ka kërkuar të rimbursohet në shumën 4,072,441,814 lekë, për 

tepricën kreditore të periudhës janar 2013 deri në dhjetor 2016, të cilën e verësojnë të 

drejtë, duke certifikuar të gjitha ndryshimet në kontratën koncesionare dhe investimet e 

kryera edhe pse ato janë bërë pas përiudhës së kërkuar për rimbursim(janar 2017).  

 

Komente të Grupit të Auditimit:  Nga auditimi konstatohet se është përfunduar rikontrolli në 

subjektin konçesionar dhe rezultati ka qenë i njëjtë me kontrollin e kryer në vitin 2017.  

Por nga auditimi i kryer në AKBN nga KLSH,  është 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 AA E SHA me NIPT LXXXA nuk ka leje ndërtimi për zbatimin e 

kontratës konçesionare me nr.5446 rep; nr.1944 kol, të datës 02.05.2011 miratuar me VKM 

Nr.365, date 04.05.2011, hyrë në fuqi sipas fletores zyrtare Nr.62, date 23.05.2011. 

Për këtë u komunikua me inspektorët e DTM 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. 

Gjithashtu, na u vu në dispozicion dhe korespondenca shkresore ndërmjet drejtuesit të DTM 

dhe atij të 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. 

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 Hidricentarleve në vijim të 

procedurave ligjore ka monitoruar në mënyre të vahdueshme ecurinë e këtij konçesioni, si 

dhe ka inspektuar në terren sipas planeve monitoruese të miratuara. Nga kontrolli i ushtruar i 

dokumentacionitligjor, ekonomiko-financiar  dhe teknik, të ardhura nga shoqëria 

konçesionare A 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 konçesionari.- 

Nga ana e 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 810/7 dhe 810/6, të datës 

08.05.2019. 

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 korespondencave zyrtare ndërmjet 

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

Nga DTM na 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, përfaqësuesit të MEI, konçesionarit, supervizorit të 

punimeve, për miratimin e lëshimit të ujit në rezervuar. 
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Korespondencat shkresore ndërmjet institucioneve të referuara në raportin e rikontrollit 

dhe Raporti Përfundimtar i Auditimit të KLSH-së ushtruar në AKBN, evidentojnë 

mosdisponimin nga shoqëria konçesionare të lejes së ndërtimit të veprës hidroenergjitike, e 

për pasojë në kundërshtim me: pikën 8/a dhe 8/b të nenit 20 të Udhëzimit nr. 6, datë 

30.01.2015 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, i ndryshuar, vlera totale të TVSH-së së 

rimbursuar subjektit në shumën 4,07,2,442 mijë lekë paraqitet në kushte të mungesës së 

ligjshmërisë. I mbetet përsëri DPT me struktuarat e saj të verifikojë ligjshmërinë e shumës 

së rimbursuar shoqërisë në funksion të lejes së ndërtimit. 

 

-Nga auditimi konstatohet se nga DPT në asnjë rast nuk janë ushtruar kontrolle në 

tatimpagues të cilët zhvillojnë kontrata konçesionare dhe PPP. 

Pra ky rekomandim rezulton i zbatuar pjesërisht. 

 

4.-Gjetje nga auditimi: -Nga auditimi u konstatua se; subjekti tatimpagues  IRTC I, i cili 

renditet në vendin e 3-të të Top-Listës së debitorëve me aktivitet “Tregtia me shumicë të 

lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhur me to”, 

administruar nga DRT Tiranë, rezulton me një borxh në shumën 3,930,170 mijë lekë në 

muajin Dhjetor 2017. Masat shtrënguese  sipas shkresave të dërguara tatimpaguesit dhe 

enteve te tjera  janë bazuar  sipas ligjit 9920 datë 19.05.2008  Për Procedurat Tatimore ,Nenit 

90, Urdhri i bllokimit të llogarive bankare të tatimpaguesit , Nenit 89, Njoftimi dhe kërkesa 

për të paguar   Pika 4 paragrafi b) Ndalimin e transferimit jashtë shtetit të shumave të 

depozituara në llogaritë bankare, në emër të individit tregtar apo të shoqërisë tregtare, që ka 

detyrime të papaguara. Nenit 91, Masa e sigurimit të detyrimit tatimor. Fillimi i këtyre 

masave shtënguese ka filluar në Dhjetor 2017. Deri më datë 07.06.2018, borxhi i grupuar 

sipas llojit të tatimeve, rezulton si më poshtë: 

Lloji Tvsh Tatim Fitimi Taksë Kombëtare 

Sigurime shoqërore 

e shëndetësore Total Borxhi 

Vlera në lekë 323,045,302 136,945 4,728,933,502 79,871,373 5,131,987,122 

 

Për sa vihet re nga tabela dhe nga të dhënat e sistemit C@TS, në kohë reale, subjekti gjatë 

vitit 2017, ka akumuluar një borxh në tvsh në vlerën 323,045,302 lekë, në taksë kombëtare  

në vlerën 4,728,933,502, në sigurime shoqërore e shëndetësore në vlerën 67,117,939 lekë për 

muajt tetor –nëntor-dhjetor 2017.  

Detyrimi i tatimit mbi fitimin megjithëse rezulton në vlerën 136,945 lekë, është një detyrim i 

mangët, pasi subjekti  ka kryer deklarimin me zero të deklaratës përfundimtare të tatim fitimit 

përkatësisht për vitet 2016-2017, si dhe nuk ka depozituar pasqyrat financiare për këto dy vite 

on-line dhe në QKB, nuk ka dorëzuar vendimin e dividentit për vitin 2016,  megjithëse ky 

tatimpagues  ka kryer transaksione financiare. Këto veprime janë në kundërshtim me Nenin 

33/1, të Ligjit 8438, datë 28.12.1998 ,“Tatimi mbi të ardhurat”, Depozitimi i vendimit për 

miratimin e rezultatit vjetor dhe destinimi i fitimit (Shtuar me ligjin nr. 9458, datë 

21.12.2005; ndryshuar fjalët në pikën 1 me ligjin nr. 10072, datë 9.2.2009; ndryshuar me 

ligjin nr. 10228, datë 4.2.2010; ndryshuar pika 3 me ligjin nr. 83, datë 17.7.2014), ku 

përcaktohet se; 

Nga ana e DRT-së nuk është  kryer vlerësimi alternativ për të dy këto deklarata sipas të 

ardhurave të vetë deklaruara nga subjekti në kundërshtim  me Neni 71 E drejta për të 

përdorur mënyra alternative vlerësimi, të Ligjit 9920 dt 19.05.2008, I ndryshuar, pika a), ku 

përcaktohet se: Administrata tatimore ka të drejtë të përdorë mënyra alternative vlerësimi të 

detyrimit tatimor të tatimpaguesit dhe të nxjerrë një vlerësim, në rastet kur: a) tatimpaguesi 
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nuk dorëzon deklaratën tatimore, në përputhje me afatin dhe mënyrën e kërkuar në 

legjislacionin tatimor përkatës;  

Sipas deklaratave mujore të tvsh-së, të deklaruara nga subjekti, shitjet e tatueshme të subjektit 

për vitin 2016, paraqiten 3,094,328,371 lekë. DRT-ja përkatëse në mungesë të deklarimit të 

saktë të Tatimit mbi Fitimin nuk ka përmbushur detyrimin ligjor për saktësimin e deklaratës 

tatimore nëpërmjet kontrollit tatimor apo vlerësimit nga zyra të tatimpaguesit si përcaktohet 

në dispozitat ligjore, proçeduriale të cilat rregullojnë veprimtarinë e administratës tatimore. 

Për rrjedhojë vlera e detyrimit të munguar paraqitet në masën 15% të totalit të të ardhurave 

gjithsej të padeklaruara dhe kap vlerën prej 464,149,255 lekë. 

Sipas deklaratave mujore të tvsh-së, të deklaruara nga subjekti, për vitin 2017, shitjet e 

tatueshme janë 35,061,750,563 lekë. Konstatohet se vlera e detyrimit të munguar si rezultat i 

vlerësimit alternative nga zyra për këtë periudhë paraqitet në masën 15% të vlerës së të të 

ardhurave gjithsej  të padeklaruara prej 5,259,262,584 lekë. Në total në detyrimet e 

tatimpaguesit në zërin e Tatimit mbi Fitimin mungon shuma prej 5,723,412 mijë lekë.  

 

4.1- Rekomandimi: DPT të kryej një kontroll të plotë mbi këtë tatimpagues si dhe të marrë 

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

borxhit tatimor, si një nga 10 tatimpaguesit në Top-Listën e tatimpaguesve me borxhit tatimor 

më të lartë. Afati: Menjëherë  

 

Përgjigja e subjektit: Ky rekomandim është zbatuar 

Kryerja e kontrollit në këtë tatimpagues është planifikuar dhe kryer në subjekt nga DRT 

Tiranë, nga data 11.12.2018 deri më 18.03.2019,  me qëllim saktësimin e rezultatit 

tatimor të tatimpaguesit. Raporti Përfundimtar i Kontrollit është mbajtur me datë 

6.05.2019, dhe më datë 10.05.2019 është njoftuar subjekti për njoftim vlerësimin për 

detyrimet tatimore.  

Në zbatim të ligjit nr. 9920/2008, marrja e masave për mbledhjen me forcë të detyrimeve 

tatimore të papaguara për çdo subjekt është kompetencë e drejtorisë rajonale që 

administron tatimpaguesin.  

Mbi monitorimin e 10 Tatimpaguesve me të mëdhenj do vijojë monitorimi si pjese e 

analizës së performancës në baza mujore nga DPT 

 

Komente të Grupit të Auditimit:  Nga auditimi rezulton se në përfundim të kontrollit në këtë 

subjekt kanë rezultuar detyrime dhe penalitete, konkretisht: 

-Detyrim TVSH                       periudha 2016/12                                      192,021 lekë  

-gjobë 100% e detyrimit           periudha 2016/12                                      192,021 lekë 

-Detyrim TVSH                        periudha 201712                                    2,084,490 lekë  

-gjobë 100% e detyrimit           periudha 2016/12                                   2,084,490 lekë 

-Tatim Fitimi(Ulje Humbje).    Periudha 2016                                        3,330,179 lekë  

-Tatim Fitimi(Ulje Humbje)......periudha 2017                                   176,093,224 lekë  

TOTALI I DETYRIMEVE                                                               183,976,425 lekë 

 

Detyrimet e janë njoftuar subjektit dhe është pasqyruar situata financiare në sistemin 

C@TS. 

Sa i takon monitorimit të 10 Tatimpaguesve me të mëdhenj edhe pse janë marrë masa 

shtrënguese përsëri detyrimet e tyre vazhdojnë të jenë në shifra mjaft të larta(trajtuar 

gjerësisht dhe në pikën 5 të Programit të Auditimit). 

Rekomandimi konsiderohet i zbatuar. 
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5.-Gjetje nga auditimi: Nga likuidimet e kryera nëpërmjet bankës, u konstatua se janë kryer 

likuidime për 242 punonjës në shumën 198,627,790 lekë, të larguar padrejtësisht nga puna në 

vitet e mëparshme të cilët kanë fituar proceset gjyqësore në të gjitha shkallët e gjykimit, si 

edhe pagesa për shpenzime përmbarimi në shumën 9,847,074 lekë. Pra, shuma prej 

208,474,864 lekë, ka rënduar padrejtësisht buxhetin e shtetit.  

DPT, në muajin dhjetor të vitit 2017 rezulton me 185 vende të paplotësuara në strukturë dhe 

nuk janë marrë masa për plotësimin e strukturës me punonjës të cilët kanë fituar proceset 

gjyqësore për rikthimin në vendin e punës dhe nuk janë rikthyer, por janë marrë në punë 

punonjës të rinj. 

Nga DPT, nuk janë programuar drejt që në projektbuxhet nevojat për shpenzimet gjatë 

vitit për vendimet gjyqësore të punonjësve të larguar nga puna, megjithëse ato janë të 

evidentuara, gjatë vitit  janë bërë shtesa fondesh me Akte  normative dhe  rialokime 

(rishpërndarje fondesh) në shuma të mëdha në total 213 milionë lekë (16 milionë + 117 

milionë + 80 milionë). 

Vlera totale e detyrimit në fillim të vitit konstatuar deri 31.12.2016 është 109,499,597 lekë, e 

cila vjen duke u rritur në vazhdim për shkak të depozitimit të 147 vendimeve të reja të 

gjykatave të formës së prerë dhe arrin deri në shumën 308,127,387 lekë, (deri deri fund 2017 

e më tej në vite) ndër të cilat 198,627,790 lekë, janë likuiduar me fondet buxhetore të vitit 

2017. Në këto kushte DPT ka pasur të evidentuara vendimet gjyqësore dhe shumën për 

likuidim dhe nuk i ka parashikuar këto detyrime, duke rritur detyrimet në periudhat e 

ardhshme.  Gjithashtu, referuar numrit të punonjësve konstatohet se në DPT janë 185 vende 

vakant dhe janë punësuar vetëm 19 punonjës nga ata që kanë fituar gjyqet. Pra, edhe fondi i 

pagave është  llogaritur mbi një strukturë, pasi një strukturë që është vakant prej vitesh 

rezulton e pa domosdoshme dhe flet se puna në DPT mund të kryhet edhe në mungesë të 185 

punonjësve. Në DPT pozicioni i përgjegjësit të sektorit të administratës prej 4 vitesh është i 

paplotësuar, po kështu konstatohen vende vakante  në Drejtorinë Ligjore dhe Teknike, DAB, 

DIBA, DMR, si dhe drejtori të tjera, duke sjellë ngarkesë në funksionimin dhe realizimin e 

detyrave, gjë e cila ka ndikime në  cilësinë e punës së kryer.. 

 

5.1- Rekomandimi: Nga ana e DPT të merren masat për plotësimin e vendeve vakante dhe 

eliminimin e efekteve të konsiderueshme negative në financat publike, duke zbatuar për këto 

pozicione fillimisht përcaktimet e ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” për kthimet në 

detyrë. Të evidentohet përgjegjësitë konkrete për veprimet dhe mosveprimet me efekte 

financiare negative të shkaktuara ndaj shtetit. Afati: Menjëherë  

 

Përgjigja e subjektit: Ky rekomandim është në proces zbatimi 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore, ka mundësuar hedhjen ne sistemin on-line te DAP te te 

gjitha vendeve vakante, si dhe duke qene se DAP është njësia përgjegjëse, DBNJ ka 

konfirmuar shpalljen e 30 vendeve vakante, te cilat janë shpallur ne date 11.12.2018 si dhe ne 

vijim. Komunikimi DBNJ-DAP për shpalljen e vendeve vakante është ne vijimësi. Komisioni 

i Posacem i ngritur ne DPT per zbatimin e vendimeve gjyqësore për rikthim ne pune te 

gjyqfituesve eshte duke ushtruar kompetencat e tij dhe aktualisht po verifikon dhe do te 

shqyrtoje ne mbledhjen e radhes praktikat e ardhura zyrtarisht edhe nga DAP si dhe per 

pozicione specialist (numer i madh vakance ne DRT) Gjithashtu, administrata tatimore është 

në proces ristrukturimi dhe plotësimi i vendeve vakante kushtëzohet edhe nga implementimi i 

ndryshimeve në strukturën organizative. 
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Komente të Grupit të Auditimit:  Nga auditimi mbi zbatimin e këtij rekomandimi referuar 

dhe konstatimeve gjatë trajtimit të kërkesave të pikës 7 të Programit të Auditimit rezulton se 

ky rekomandim është në proces. 

 

6.-Gjetje nga auditimi: Realizimi i amnistisë fiskale të deklaruar nga qeveria, bazohet në 

kërkesat e Ligjit nr.33/2017 “Për pagesën dhe fshirjen/ shuarjen e detyrimeve tatimore, 

detyrimeve të pagueshme në doganë, si dhe procedurën e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të 

transportit pas fshirjes/shuarjes së detyrimeve tatimore”, miratuar në 30.03.2017 dhe hyrë në 

fuqi në 19.04.2017. Plotësimi me procedura dhe rregulla të realizimit të 

faljeve/shuarjeve/fshirjeve të detyrimeve tatimore apo doganore u bë me Udhëzimin e 

Ministrit të Financave dhe ekonomisë nr. 14 datë 03.05.2017. Nga auditimi i nivelit të borxhit 

të amnistuar, u konstatua se nuk figurojnë në regjistrat e borxhit pranë Drejtorisë së 

Përgjithshme të Tatimeve, detyrimet e akcizës për 49 tatim pagues nga 10 Drejtori Rajonale 

Tatimore me vlerë 12.3 miliardë lekë (këtu përfshihen detyrime, penalitete dhe 

kamatëvonesa).  

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, nëpërmjet shkresës firmosur nga  Zv. Drejtori i 

Përgjithshëm z. Xh Ç nr. 11562/1Prot. datë 16.06.2017 ka përcjellë drejt Drejtorisë së 

Përgjithshme të Doganave, detyrimet e tatimpaguesve të akcizës, me listën e tatimpaguesve 

me detyrimet përkatëse në mënyrë analitike, duke ju referuar kërkesave të pikës 4 të Kreut V 

të Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 14 datë 03.05.2017, ku citohet se 

“Brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e hyrjes në fuqi të ligjit, Drejtoria e Përgjithshme e 

Tatimeve do të dërgojë zyrtarisht pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave detyrimet e 

tatimpaguesve për akcizë/gjobë/ kamatëvonesë e dënim administrativ për periudhën tatimore 

janar 2011 deri dhjetor 2014 sipas periudhave që i përkasin. Drejtoria e Përgjithshme e 

Doganave për këtë tatim do të zbatojë procedurën e fshirjes/shuarjes pjesore të detyrimeve të 

akcizës, në zbatim të dispozitave të nenit 6 të ligjit”.  

 

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave ka reaguar me shkresën “Kthim Përgjigje” me nr. 

14634/1, datë 23.06.2018 regjistruar në DPT me nr. 11562/2 prot. Datë 27.06.2017 firmosur 

nga Zj. Belinda Konomi, nëpërmjet së cilës informon se DPD, nuk mund të zbatojë 

procedurën e fshirjes/shuarjes së detyrimeve të akcizës për detyrime të cilat nuk janë të 

kontabilizuara nëpërmjet vendimeve të kësaj administrate kjo referuar përcaktimeve të nenit 

9 “Fshirja/shuarja e detyrimeve të pagueshme në doganë”, të Ligjit nr. 33/2017 ku 

përcaktohet se “Fshihen/shuhen nga regjistrat detyrimet e pagueshme në doganë, sipas 

kuptimit të pikës 2, të nenit 2, të këtij ligji, të papaguara ndaj administratës doganore dhe të 

evidentuara nëpërmjet vendimeve të kësaj administrate deri në datën 31 dhjetor 2010”, dhe 

nenit 10 “Pagesa e detyrimit dhe fshirja/shuarja me kusht e detyrimeve të pagueshme në 

doganë” ku përcaktohet se “Detyrimet e pagueshme në doganë, të evidentuara nëpërmjet 

vendimeve të kësaj administrate nga data 1 janar 2011 deri më 31 dhjetor 2014, 

fshihen/shuhen, me kusht që brenda datës 31.12.2017 të paguhet i plotë detyrimi i pagueshëm 

në doganë, pa përfshirë gjobat, kamatëvonesat dhe interesat kompensues”. Shkresa e 

mësipërme drejtuar Zv.Drejtorit të Përgjithshëm është dërguar për dijeni edhe në Ministrinë e 

Financave Zj G P. 

Në vijim të korrespondencës midis dy institucioneve, me shkresën nr. 11562/3Prot. datë 

05.07.2017, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve i ka ri-kthyer përgjigje Drejtorit të 

Përgjithshëm të Doganave lidhur me detyrimin e saj për përcjelljen e detyrimeve të akcizës 

në DPD për vijimin me procedurat e fshirjes/shuarjes së detyrimeve. Edhe për këtë shkresë 

nga ana e DPT kësaj here nëpërmjet Drejtorit të Përgjithshëm, znj. V V, është vënë në dijeni 

përsëri Sekretari i Përgjithshëm në Ministrinë e Financave. Me shkresën nr. 9187/2, datë 
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25.07.2017, Ministria e Financave ka mbajtur qëndrimin e saj lidhur me rastin duke sqaruar 

të dy institucionet e varësisë të zbatojnë procedurat e përcaktuara në UMF nr. 14 datë 

03.05.2017 pjesa V, pika 4 e tij duke i cituar edhe në shkresë.  

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave me shkresën nr.14634/4, datë 31.07.2017 drejtuar 

Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Financave, për dijeni Drejtorit të Përgjithshëm të 

Tatimeve, ka propozuar ndryshimin e Udhëzimit nr. 14, datë 03.05.2017, për të fasilituar 

procedurën e fshirjes së borxhit të akcizës nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 

(institucioni që sipas ligjit “Për akcizat” ka detyrim për mbledhjen e borxhit të akcizës edhe 

pas datës 1 tetor 2012”). Megjithatë, në vijim nga ana e DPT është dërguar edhe një shkresë e 

tretë për saktësimin e detyrimeve të akcizës të dërguar më parë e cila mban nr. 17495/1Prot. 

datë 30.08.2017. Ministria e Financave, dhe Ministri i Financave si hartues i udhëzimit nuk 

rezulton të ketë marrë asnjë nismë për trajtimin e problematikës së dalë, megjithëse është 

vënë në dijeni të “ngërçit” mes dy institucioneve lidhur me interpretimet e kundërta sa i 

përket Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 14, datë 03.05.2017 lidhur me Kreun V, pika 4 

e tij.   

Me shkresën nr. 27162/2, datë 12.12.2017 të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve lëndë 

“Kthim përgjigje” drejtuar Drejtorisë së Tatimpaguesve të Mëdhenj në përgjigje të shkresës 

nr. 12737 datë 21.11.2017 dhe nr. 27162/2 datë 04.12.2017 lidhur me detyrimet për akcizën e 

tatimpaguesit ARMO kërkohet; “ashtu si i keni hedhur në sistem në “Taksë Kombëtare” 

ashtu bëni dhe anullimin sipas procedurave përkatëse”, firmosur nga zv.Drejtori i 

Përgjithshëm.  

Me shkresën nr. 2240prot, datë 29.01.2018 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave njofton 

Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe vë në dijeni Ministrinë e Financave dhe 

Ekonomisë se në vijim të frymës së bashkëpunimit të ofruar, raporton se pranë Drejtorisë së 

Përgjithshme të Doganave nuk është paraqitur asnjë subjekt nga lista e dërguar për debitorët 

e akcizës për të paguar detyrimin në mënyrë që të përmbushi kushtet për të përfituar nga 

falja/fshirja/shuarja e detyrimeve sipas Ligjit nr. 33/2017.  

Në këto kushte heqja (fshirja) nga regjistrat e borxhit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të 

Tatimeve, e detyrimeve të akcizës për 49 tatimpagues nga 10 Drejtori Rajonale Tatimore me 

vlerë 12.3 miliardë lekë (këtu përfshihen detyrime, penalitete dhe kamatëvonesa), ku 90% të 

vlerës e zënë 3 subjekte A, E dhe A, është bërë në kundërshtim me kuadrin ligjor në fuqi. 

Duhet të theksojmë se këto detyrime akcize i përkasin periudhave 2011-2014 të mbajtura në 

regjistra të kontabilitetit jashtë sistemit informatik tatimor pasi sistemi i mëparshëm tatimor 

SIT nuk e kishte të përfshirë deklarimin e akcizës ndërsa sistemi i ri C@TS ka filluar të 

funksionojë në muajin Janar 2015 pasi prej periudhës Tetor 2012 dhe në vijim kjo taksë 

administrohet prej DPD.  

 

6.1- Rekomandimi: Ministri i Financave dhe Ekonomisë, të nxjerrë përgjegjësitë konkrete 

për veprimet dhe mosveprimet të tre institucioneve të përfshira në këtë transferim borxhi, 

MFE, DPD, DPT, si dhe të marrë masat e nevojshme për kontabilizimin e borxhit të  akcizës 

për 49 tatimpaguesit në shumën prej 12,3 miliardë lekë, e cila aktualisht mungon në 

regjistrin publik. Afati: Menjëherë  

 

Përgjigja e subjektit: Ky rekomandim nuk është pranuar 

Nuk është vlerësuar asgjë e kundërligjshme në të gjitha veprimet proceduriale të sipërcituara 

dhe gjithë veprimet e tjera të lidhura me borxhet e akcizës subjekte të ligjit nr. 33/2017. Në 

kushtet që, këto detyrime vijonin të administroheshin nga administrata tatimore, në kushtet 

që, akciza ne vetvete administrohet dhe mblidhet nga instancat doganore, si dhe në kushtet 

që, saktësisht, Udhëzimi 14, datë 03.05.2017. i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, 
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parashikon saktësisht instancat doganore si kompetente për të vepruar lidhur me 

fshirjen/shuarjen e këtyre detyrimeve në zbatim të ligjit të sipërcituar, administrata tatimore i 

ka përcjellë zyrtarisht administratës doganore të dhëna lidhur me këto detyrimeve, me qëllim 

për të vepruar sipas parashikimeve më sipër. Ky Udhëzim, ka bërë një përcaktim të tillë, për 

faktin se: 

Në kushtet që, strukturë përgjegjëse për vjeljen dhe administrimin e akcizës, aktualisht janë 

instancat doganore, në sistemin informatik të tatimeve, nuk mund të evidentohen apo 

kontabilizohen pagesa për këtë detyrim. Sistemi tatimor nuk mund të gjenerojë urdhër pagese 

për një lloj detyrimi të cilin nuk e ka të kontabilizuar dhe për rrjedhojë asnjë pagesë e kryer 

për këtë qëllim nuk do të mund të evidentohet/kontabilizohet. Në kushtet që, akciza është e 

kontabilizuar në sistemin elektronik të administratës doganore, e cila në të përditshmen e saj, 

kryen në çdo kohë veprime konkrete të lidhura me vjeljen dhe administrimin e akcizës, 

strukturat eprore kanë vlerësuar se kompetente për të vepruar lidhur me procedurat konkrete 

për fshirjen/shuarjen e detyrimeve të papaguara të akcizës është administrata doganore. 

 

Procedura për transferimin e detyrimeve si më sipër, është bërë për të vetmen arsye se, nëse 

administrata doganore do të vepronte per fshirjen/shuarjen e detyrimeve respektive subjekte 

të ligjit nr. 33/2017, vlera e mbetur e borxhit të referohej vetëm në diferencën e detyrimit 

sipas te dhënave të administruara nga administrata doganore, për të mos patur vlera të 

ndryshme për të njëjtin detyrim, në dy administrata të ndryshme. Fakti që, DPD nuk ka 

vepruar sipas kërkesave të udhëzimit nr. 14/2017, të Ministrit të financave dhe Ekonomisë si 

dhe nuk ka marrë në konsideratë informacionin e dërguar zyrtarisht nga ana e DPT për 

detyrimet e papaguara të akcizës, nuk do të thotë se këto detyrime janë fshirë nga regjistrat e 

administrimit publik. Aktualisht, nëpërmjet VKM nr. 655, datë 31.10.2018, “Për disa 

ndryshime dhe shtesa në VKM 612, datë 05.09.2012, “Për dispozitat zbatuese të ligjit “Për 

akcizat në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar”, Këshilli i Ministrave e ka zgjidhur këtë 

ngërç procedurial si dhe i ka dhënë zgjidhje procedurave ligjore lidhur me detyrimet e 

papaguara të akcizës, parashikime të cilat konsistojnë në, zgjidhjen e problematikës dhe 

administrimin në vijim të këtyre detyrimeve nga ana e administratës doganore. 

 

Konkretisht, me anën e Vendimit nr. 655, datë 31.10.2018, “Për disa ndryshime dhe shtesa në 

VKM 612, datë 05.09.2012, “Për dispozitat zbatuese të ligjit “Për akcizat në Republikën e 

Shqipërisë” i ndryshuar”, Këshilli i Ministrave ka saktësuar të gjitha procedurat e ngelura 

pezull lidhur me vjeljen dhe administrimin e akcizës në Republikën e Shqipërisë. Në nenin 8, 

të kësaj VKM-je përcaktohet saktësisht se, të gjitha detyrimet e akcizës që janë kontabilizuar 

në administratën tatimore kalojnë në ndjekje të administratës doganore, duke parashikuar 

edhe nxjerrjen e një Udhëzimin për saktësimin e procedurave për ketë qëllim dhe afatet 

brenda së cilave i gjithë ky proces duhet të përfundojë. Udhëzimi i Ministrit të Financave dhe 

Ekonomisë, dalë në mbështetje të pikës 9, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 612, datë 

05.09.2012, “Për dispozitat zbatuese të Ligjit “Për akcizat në RSH“ i ndryshuar, ka 

përcaktuar saktësisht procedurat që duhet të ndiqen në respektim të dispozitave referuese. 

Dalja e akteve normative si më sipër, konsiston edhe në përmbushjen e rekomandimit të lënë 

nga ana e KLSH. 

 

Gjithsesi, nuk qëndron pretendimi i ngritur nga ana e audituesve të KLSH-së se, detyrimet e 

akcizës të kontabilizuara nga administrata tatimore dhe të përcjella paraprakisht për 

administrim administratës doganore, janë hequr (fshirë) nga regjistri i borxhit tatimor në 

kundërshtim me kërkesat e ligjit dhe mungojnë aktualisht në regjistrin publik. 
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Me hyrjen në fuqi të Ligjit nr. 61/2012, “Për akcizat në RSH” i ndryshuar, akciza e 

administruar deri në këtë moment nga ana e administratës tatimore kalon në përgjegjësi 

administrimi të administratës doganore. Në zbatim dhe në respektim të kuadrit ligjor në fuqi, 

çdo veprim procedural lidhur me këtë lloj tatimi në vijim, do të bëhet nga strukturat 

përgjegjëse që në rastin konkret janë strukturat doganore.  

 

Me hyrjen në fuqi të Ligjit nr. 33/2017, “Për pagesën dhe fshirjen/shuarjen e detyrimeve 

tatimore, detyrimeve të pagueshme në doganë, si dhe procedurën e heqjes nga qarkullimi të 

mjeteve të transportit pas fshirjes/shuarjes së detyrimeve tatimore”, administratat tatimore 

dhe doganore ngarkoheshin nga ligji sipas përgjegjësive, të ndërmerrnin veprimet e 

detyrueshme procedurale në zbatim të tij. Me qëllim saktësimin e procedurave në zbatim të 

këtij ligji, ka dalë edhe Udhëzimi i Ministrit të Financave nr. 14, datë 03.05.2017, “Për 

zbatimin e Ligjit nr. 33/2017, “Për pagesën dhe fshirjen/shuarjen e detyrimeve tatimore, 

detyrimeve të pagueshme në doganë, si dhe procedurën e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të 

transportit pas fshirjes/shuarjes së detyrimeve tatimore”, i cili saktësisht në pikën 4, të Kreut 

V, parashikon se, brenda 30 ditëve nga data e hyrjes në fuqi të ligjit, Drejtoria e 

Përgjithshme e Tatimeve do të dërgojë zyrtarisht pranë Drejtorisë së Përgjithshme të 

Doganave detyrimet e tatimpaguesve për akcizë/gjobë/kamatëvonesë e dënim administrativ 

për periudhën tatimore janar 2011 deri dhjetor 2014, sipas periudhave që ju përkasin. 

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave për këtë tatim do të zbatojë procedurën e 

fshirjes/shuarjes pjesore të detyrimeve të akcizës, në zbatim të nenit 6 të ligjit. 

 

Me qëllim kryerjen e veprimeve të detyrueshme proceduriale bazuar sa më sipër, në kuadër të 

fshirjes/shuarjes të detyrimeve të papaguara subjekte të këtij ligji, administrata tatimore ka 

kërkuar nga ana e administratës doganore kontabilizimin e detyrimeve të akcizës të ngelura 

nën administrim të administratës tatimore, pasi ky lloj tatimi tashmë administrohet nga 

strukturat doganore dhe tatimet nuk mund të kryejnë procedurat e fshirjes/shuarjes së një 

detyrimi që nuk është nën përgjegjësinë e saj të administrimit. Konkretisht, me shkresë nr. 

11562/1Prot., datë 16.06.2017, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve i ka përcjellë DPD-së 

listën analitike të tatimpaguesve debitorë të akcizës për periudhën janar 2011- dhjetor 2014, 

në vlerë totale 12.029.713 mijë lekë, me qëllim që DPD të zbatojë detyrimet ligjore për 

fshirjen/shuarjen e detyrimeve të akcizës sipas nenit 6, të ligjit 33/2017. DPD me anën e 

shkresës nr. 14634/1prot., date 23.06.2017, ka kthyer përgjigje duke pretenduar se, nuk mund 

të procedojë me zbatimin  e ligjit të fshirjes/shuarjes pjesore për këto detyrime pasi ato nuk 

janë të kontabilizuara nga ana e DPD sipas parashikimeve të këtij ligji. Marrë shkas nga ky 

qëndrim i DPD, sërish DPT me anën e shkresës nr. 11562/3prot., datë 05.07.2017, sqaron 

DPD-në se bazuar dispozitave të ligjit 33/2017, dhe Udhëzimit dalë në zbatim të tij, 

parashikohet saktësisht se për çdo detyrim akcize, procedurat e fshirjes/shuarjes do të kryen 

nga strukturat doganore dhe në kushtet që detyrimi i akcizës nuk administrohet nga 

administrata tatimore, kjo e fundit e ka të pamundur të gjenerojë urdhër pagesa për këto 

detyrime. 

 

Të njëjtin interpretim, duke kërkuar edhe marrjen e masave për zbatimin me korrektesë të 

procedurave ligjore sipas përgjegjësisë, e gjejmë edhe në qëndrimin e Ministrisë së 

Financave, përcjellë palëve me shkresë 9187/2prot., date 25.07.2017. Marrë shkas edhe nga 

qëndrimi zyrtar i Ministrisë së Financave, me shkresën nr. 17495/1prot., date 30.08.2017, 

DPT i ka përcjellë zyrtarisht DPD-së listën përfundimtare të detyrimeve të akcizës së 

administruar prej saj në vlerë 12.340.590 mijë lekë, përfshi edhe tatimpaguesit debitorë në 
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formë analitike, me qëllim verifikimin dhe kryerjen e procedurave për fshirjen/shuarjen 

pjesore të detyrimeve sipas ligjit 33/2017.  

 

Në zbatim të ligjit nr. 33/2017, dhe Udhëzimit dalë në zbatim të tij, DPT i ka përcjellë 

zyrtarisht për administrim dhe kryerje te veprimeve procedurale të fshirjes/shuarjes pjesore 

sipas ligjit, DPD-së informacion të detajuar të detyrimeve të akcizës të ngelura ende në 

regjistrat e administratës tatimore. Nëse DPD do të kishte vepruar për fshirjen/shuarjen 

pjesore të këtyre detyrimeve si kundër ligji shprehimisht e detyron, atëherë kjo vlerë nuk do 

të ishte më e njëjtë por ndjeshëm më e ulët. Gjithashtu i njëjti detyrim nuk mund të 

administrohet nga dy institucione të ndryshme, për më tepër edhe në vlera jo më të njëjta. 

Pikërisht për këtë shkak, DPT u ka kërkuar strukturave të varësisë, heqjen nga sistemi tatimor 

C@TS, të detyrimeve objekt trajtimi. 

 

Fakti që, administrata doganore nuk ka pranuar të veprojë sipas kërkesës së administratës 

tatimore, nuk do të thotë se këto detyrime tashmë janë fshirë/shuar nga regjistrat publikë. Ky 

komunikim zyrtar midis administratave doganore dhe tatimore, të dyja nën varësi të 

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, nuk ka passjellë asnjë pasojë për buxhetin e shtetit. 

Detyrimet objekt i rekomandimit jo vetëm që nuk janë fshirë nga regjistrat publikë, por pas 

ndërhyrjes edhe të strukturave kompetente për zgjidhjen e situatës, procedurat pasuese që do 

të ndiqen, janë pikërisht ato të kërkuara dhe iniciuara paraprakisht nga ana e administratës 

tatimore. 

Në përfundim të zbatimit të kërkesave dhe detyrimeve që burojnë nga  VKM nr. 655, datë 

31.10.2018, “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM 612, datë 05.09.2012, “Për dispozitat 

zbatuese të ligjit “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar”, këto detyrime do të 

kontabilizohen nga ana e administratës doganore dhe ky proces nuk do të ketë asnjë efekt në 

vlerën e detyrimit, interesat apo kamatëvonesat e këtij borxhi të papaguar. Fakti që, 

kontabilizimi i këtij detyrimi, në zbatim edhe të kërkesave të ligjit për akcizat, do të bëhet nga 

ana e administratës doganore bazuar në të dhënat që zyrtarisht do ti përcillen nga ana e 

administratës tatimore, konfirmon se, procedura e ndjekur paraprakisht nga ana e 

administratës tatimore jo vetëm që nuk vjen në kundërshtim me kërkesat e legjislacionit për 

akcizën në fuqi, por i jep zgjidhje një situate të ngelur pezull dhe ende të pazgjidhur për 

administrimin e plotë të detyrimeve të akcizës nga ana e administratës doganore. 

 

Komente nga Grupi i Auditimit:  

Nga auditimi konstatohet se nga DPT ky rekomandim nuk është pranuar dhe detyrimi nuk 

është pasqyruara në kontabilitetin e tij, por as në kontabilitetin e DPD, e as në regjistrat e 

borxhit publik. Megjithëse subjekti nuk e ka pranuar rekomandimin, bazuar në Udhëzimin e 

Ministrit të Financave dhe të 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 subjekteve arrin në 13.3 miliardë 

lekë, nga 12.3 miliardë lekë që ishte, pra me një rritje prej 1 miliard lekë,  

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, pra procesi 

është në vijim. 
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Statusi i rekomandimit: Edhe pse nuk është pranuar nga DPT, transferimi i borxhit të 

akcizës është në proces. 

 

D.  MASAT DISIPLINORE 

 

Fillimi i procedurës për shqyrtimin dhe dhënien e masave disiplinore për nëpunësit e 

ngarkuar me përgjegjësi referuar Raportit Përfundimtar të Auditimit të KLSH-së. 

Janë rekomanduar 3 masa disiplinore si më poshtë: 

-Largim nga shërbimi civil për Z/V Drejtorin e Përgjithshëm të Tatimeve Z. C, për të cilin 

është pushuar ecuria e masës disiplinore. 

-Largim nga shërbimi civil për Drejtorin e DRTVSH Znj. G, është filluar ecuria e masës 

disiplinore dhe është larguar nga shërbimi civil. 

-Pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë rritjen në shkallën e pagës për një 

periudhë deri dy vjet për Drejtorin e Burimeve Njerëzore Znj. T, për të cilën është pushuar 

ecuria e masës disiplinore. 

- Për Znj. Sh rekomandimi i dhënë në raportin përfundimtar, është revokuar nga KLSH, pas 

dërgimit të tij në DPT. 

-Gjithashtu KLSH i ka rekomanduar Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve të bëjë vlerësimin 

dhe shqyrtimin e shkeljeve të konstatuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit, sipas 

përgjegjësisë individuale dhe të nisë menjëherë procedurat për dhënien e masave disiplinore 

nga “Vërejtje” deri në “Largim nga shërbimi civil”, për të cilën nga DPT nuk ka nisur 

procedurë. 

 

E- PËR DEPARTAMENTIN E ADMINISTRATËS PUBLIKE, nga KLSH është lënë 1 

rekomandim, i cili konsiderohet i pranuar dhe i zbatuar, për aq kohë sa i është referuar masa e 

dhënë për një punonjës. 

 

 

VII. DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE.  

 

Me shkresën nr.281/11 prot., datë 05.10.2018 (nr.22995 prot, datë 08.10.2018 të DPD), 

KLSH ka dërguar: “Raportin përfundimtar të auditimit dhe rekomandimet” (këtu e në 

vazhdim RPA), mbi auditimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë financiare të ushtruar në 

DPD për periudhën 01.01.2017-31.12.2017. Nga KLSH është kërkuar zbatimi i 

rekomandimeve për 24 “Masa organizative”, 1 masë për eleminimin e efekteve negative në 

Buxhetin e Shtetit, 7 “Masa për shpërblim dëmi” dhe i është rekomanduar Drejtorit të 

Përgjithshëm të Doganave fillimi i procedurave për shqyrtimin dhe dhënien e “Masave 

Disiplinore”, në vlerësim të shkeljeve të trajtuara në Raportin përfundimtar të auditimit dhe 

klasifikimi tyre sipas nenit 57, pika1, shkronja “b”; “c”; “ç ” të ligjit nr. 152/2013“Për 

nëpunësin civil”. 
 

I. Hartimi i programit (Planit të veprimit), si dhe respektimi i afatit ligjor prej 20 ditësh nga 

data e marrjes së kërkesës për informimin e KLSH për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga 

auditimi i mëparshëm (shkronja “j”e nenit 15 të Ligjit nr. 154/2014,datë 27.11.2014).  

- Nga auditimi rezultoi se, DPD me shkresën nr. 22995/4, datë 25.10.2018, ka urdhëruar 

ngritjen e grupit të punës të ndarë sipas sektorëve përkatës për vlerësimin e rekomandimeve 

dhe klasifikimin e shkeljeve të trajtuara në RPA i cili do të paraqes para Drejtorit të 

Përgjithshëm qëndrimin e Institucionit mbi rekomandimet e lëna dhe masat që propozohen 

ndaj personave përgjegjës. Së bashku me Programin e punës (Plan Veprimi), në lidhje me 

rekomandimet e KLSH-së sipas RPA ku janë përcaktuar detyrat dhe afatet sipas sektorëve 
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përkatëse. Me shkresën nr. 22995/5 prot, datë. 29.10.2018 DPD ka bërë raportimin në KLSH, 

brenda afatit 20 ditor. Rekomandimi është zbatuar plotësisht. 
 

II. Respektimi i afatit ligjor prej 6 muajsh nga data e marrjes së njoftimit të raportit të 

auditimit për raportimin në KLSH, të ecurisë së zbatimit të rekomandimeve të lëna nga 

auditimi i mëparshëm (pika 2 e nenit 30 të Ligjit nr. 154/2014,datë 27.11.2014). 

- Nga auditimi rezultoi se, DPD me shkresën nr. 8559 prot, datë 04.04.2019 “Dërgim të 

relacionit të grupit të punës mbi RPA ardhur sipas shkresës nr. 22995/11 prot dt 08/10/2018”, 

(nr. 280/11 prot.datë 05.10.2018 tonën), informon në mënyrë të detajuar lidhur me zbatimin e 

rekomandimeve, para afatit 6/mujor i cili përfundon më datë 05.04.2019. Rekomandimi është 

zbatuar plotësisht. 
 

III. Realizimi i rekomandimeve për masat me karakter organizativ, sipas cilësimeve në planin 

e veprimeve të hartuar nga subjekti i audituar, duke pasqyruar punën e bërë të analizuar për 

rekomandimet e realizuara plotësisht, pjesërisht, në proces realizimi dhe sa nga 

rekomandimet nuk janë pranuar. 
 

Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se KLSH për përmirësimin e gjendjes ka 

rekomanduar për zbatim: 

24 masa organizative (masa 11-12-13 janë me nga 2 rekomandime/total 27 rekomandime), 

nga të cilat 1 rekomandim është zbatuar plotësisht, 3 rekomandime janë zbatuar pjesërisht, 

14 rekomandime janë në proces zbatimi,6 rekomandime janë pranuar po nuk janë zbatuar 

dhe 3 rekomandime nuk janë pranuar as zbatuar. 

1 rekomandime për eleminimin e efekteve negative në administrimin e fondeve publike, i cili 

konsiderohet i pazbatuar. 

7 rekomandime për shpërblim dëmi në vlerën 105,141,938 lekë, nga të cilat asnjë nuk është 

zbatuar. (3 masa konsiderohen të paparanuara dhe 4 të tjera nuk janë zbatuar). 

16 masa disiplinore punonjës, 6 prej të cilëve me masën “Pezullim nga e drejta e ngritjes në 

detyrë, përfshirë rritjen në shkallën e pagës për një periudhë deri në dy vjet”, sipas nenit 58, 

shkronja “c” dhe 10 me masën “Mbajtja deri në 1/3 e pagës së plotë për një periudhë deri në 

gjashtë muaj” sipas nenit 58, shkronja “b”, të cilat rezultojnë të pazbatuara në lidhje me 

masat e propozuara nga KLSH. Më konkretisht: 

 

A. MASA ORGANIZATIVE. 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i planit të të ardhurave për vitin 2017 rezultoi se, plani 

i të ardhurave për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave (DPD) është përcaktuar nga 

Drejtoria e Analizës dhe Politikave Fiskale në Ministrinë e Financave dhe si rrjedhojë DPD 

ka marrë tregues të gatshëm për të ardhurat, duke mos angazhuar strukturat e saj, sikurse 

është Drejtoria e Monitorimit, Planifikimit Strategjik dhe Analizës së të Ardhurave (Sektori i 

Monitorimit të Ardhurave, Analizës dhe Statistikës), në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 9936, 

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

ndryshuar, neni 4, neni 24, ligjit nr. 130/2016, datë 15.12.2016 “Për buxhetin e shtetit të vitit 

2017”, i ndryshuar dhe Udhëzimi nr. 2, datë 06.02.2012 të Ministrisë së Financave “Për 

procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, kap. IV. “Procedurat standarde për menaxhimin 

e të ardhurave”.  

Si rezultat në programimin e të ardhurave të vitit 2017, kishte rezerva, e kjo u konstatua me 

faktin se, gjatë vitit programimi i tyre është ndryshuar  me akte normative në shumën 1,000 

milion lekë gjë që ndikon në performancën e institucionit, pasi ndikon direkt në arkëtimin 

dhe raportimin e të ardhurave doganore. 
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1.1.Rekomandimi: Strukturat e Monitorimit, Planifikimit Strategjik dhe Analizës së të 

Ardhurave të DPD në bashkëpunim me strukturat përkatëse të MFE, Drejtoria e 

Përgjithshme e Buxhetit dhe Drejtoria e Përgjithshme e Politikave Makro Ekonomike, 

Çështjeve Fiskale dhe Punësimit, të riorganizojnë dhe mundësojnë programimin e të 

ardhurave në të gjitha fazat edhe me strukturat e DPD, duke shtuar kështu bashkëpunimin 

për shkëmbimin e të dhënave për subjektet kontribuese që mundësojnë krijimin e të 

ardhurave dhe për subjektet problematike, të cilat pengojnë krijimin e tyre, në mënyrë që 

treguesit e programimit të të ardhurave të mos vijnë të gatshëm në DPD, si dhe të 

programohen drejt e pa rezerva. Afati: Menjëherë 

 

Zbatimi i këtij rekomandimi: DPD ka një metodologji specifike lidhur me parashikimin e 

të Ardhurave bazuar në Analizën e 60 produkteve kryesore bazuar në trendin e volumit, 

cmimit për njësi si dhe objektivat kryesore kryesisht për produktet e akcizës. Këto raporte si 

dhe ecuria e treguesve dorëzohen cdo muaj pranë MFE. 

Koment i grupit të auditimit: Plan i të ardhurave i DPD është përcaktuar nga Drejtoria e 

Analizës dhe Politikave Fiskale në MFE, si rrjedhojë DPD punon me tregues të gatshëm për 

të ardhurat, duke mos u bërë programimi i tyre në të gjitha fazat dhe në strukturat e DPD. Për 

sa më sipër rekomandimi konsiderohet i pazbatuar. 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i të dhënave të pasqyrave financiare të DPD për vitin 

2017 rezulton se : 

a- Llogaria 4341 “Të tjera operacione me shtetin” ( kreditor ), në fund të vitit 2017 rezulton 

me gjendje 90,361,953 lekë. Kësaj llogarie i mungojnë të ardhura nga zhdoganimet, të 

cilat janë paguar nga subjekte të ndryshme, dhe të raportuara në llogarinë Asycuda 

Word të DPD, por të përdorura nga “Posta Shqiptare” SHA në shumën prej 62,861,303 lekë, 

veprime këto që bien ndesh me Udhëzimin e MF nr. 2, datë 06.02.2012 “ Për procedurat 

standarde të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar, pika 207 “Rakordimi mujor i të ardhurave”, 

dhe me nenin2, pika 4 të kontratës me “Postën Shqiptare” SHA me nr. 30425, datë 

15.12.2014 dhe Udhëzimin i DPD nr. 3, datë 05.09.2011 “Mbi deklarimin e thjeshtuar të 

importeve të rastësishme nga udhëtarët dhe të mallrave me natyrë jo tregtare të dërguara me 

postë”, i ndryshuar. Kjo mungesë e të ardhurave gjatë vitit 2017 e cila rezultoi nga rakordimi 

i kryer me të dhënat e sistemit Asycuda Word i DPD dhe të dhënat e kontabilitetit ndikon 

direkt në arkëtimin, regjistrimin, dhe raportimin e të ardhurave doganore dhe evidentimin në 

pasqyrat financiare të institucionit, veprime që bien ndesh me ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 

“Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar, neni 3, neni 6, neni 7 dhe neni 11. 

Sipas kontabilitetit, me mbylljen e financiare të vitit 2017, gjendja kreditore e llogarisë 

parapagese me nr. 47011 është 1,324,043,984 lekë dhe gjendja kreditore e llogarisë AW është 

në shumën prej 1,414,405,937 lekë. 

Diferenca prej 90,361,953 lekë përfaqëson detyrimin e “Postës Shqiptare” SHA për arkëtime 

të subjekteve të deklaruara si të ardhura, por të pa transferuar nga “Posta Shqiptare” SHA tek 

llogaria e buxhetit, si dhe shuma e pagesave për deklarimet të thjeshtuara të pa debituara në 

llogarinë parapaguese në fund të vitit 2017 dhe aktualisht: 

Diferenca Sistem-kontabilitet 90,361,303 lekë e cila përfaqëson : 

Detyrimi debitor i “Postës Shqiptare” SHA në fund të vitit 2017 në shumën prej 

62,861,303 lekë dhe  

Pagesa për Deklarata të Thjeshtuara në shumën prej  27,500,650 lekë. 

Për pagesat e detyrimeve doganore dhe të detyrimeve të tjera të pagueshme në doganë 

ndërmjet DPD dhe 15 Degëve të Bankës së nivelit të dytë dhe “Postës Shqiptare” SHA janë 

lidhur gjithsej 16 akt-marrëveshje nga viti 2013, me afat të pacaktuar. 
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-Nga sektori i të ardhurave dhe pagesave janë kryer aktrakordimet për të ardhurat e realizuara 

nga DPD me 15 Degë të Bankave, por nuk janë kryer këto aktrakordime me “Postën 

Shqiptare” SHA.  
b-DPD nga viti 2014 ka lidhur një aktmarrëveshje me “Postën Shqiptare” SHA me nr. 

30425, datë 15.12.2014, e cila në rolin e agjentit doganor kryen shërbimet financiare dhe 

bankare të liçensuara nëpërmjet shërbimeve online - payment për llogari të DPD për çdo 

person fizik, juridik për detyrimet doganore, të akcizës dhe detyrime të tjera të pagueshme në 

doganë. Nga auditimi rezulton se në kontratë nuk janë përcaktuar personat e kontaktit që do 

të kryejnë rakordimet përkatëse në lidhje me ardhurat e grumbulluara, si dhe penalitetet për 

vonesat në mosderdhjen në kohë të ardhurave në llogarinë e DPD nga “Posta Shqiptare” 

SHA. 

Aktualisht detyrimi më datën 12.06.2018 i “Postës Shqiptare” SHA është në shumën prej 

42,964,713 lekë. 

Theksohet në nenin 2 të kontratës, pika 4, se të gjitha pagesat e kryera nga çdo person 

fizik, juridik për detyrimet doganore, të akcizës dhe detyrime të tjera duhet të kalojnë 

maksimalisht deri të nesërmen në orën 10 në llogarinë Banka Credins të Drejtorisë së 

Përgjithshme të Doganës, sipas formatit të përcaktuar në mënyrë elektronike në sistemin 

informatik të Doganës. 

Nga auditimi rezulton se, nga ana e Postës Shqiptare nuk janë kryer derdhjet e pagesave të 

sipërcituara, si më poshtë vijon: 

Në fund të vitit 2016 diferenca është në shumën prej 75,783,534 lekë; 

Në fund të vitit 2017 diferenca është në shumën prej 62,861,303 lekë; 

-Nga auditimi i Akt-Marrëveshjes me nr. 30435prot., datë 15.12.2014 të DPD me “Postën 

Shqiptare” SHA, u konstatua se nuk janë përcaktuar nga viti 2014 personat e kontaktit, të 

cilët do të kryenin aktrakordimet përkatëse, afatet kohore të kryerjes, penalitetet për vonesat e 

derdhjeve të arkëtimeve të kryera nga “Posta Shqiptare “SHA. 

 
 

2.1 Rekomandimi: Në institucion të merren masa që të rishikohet: 

a- Kontrata e lidhur me “Postën Shqiptare” SHA me nr. 30425, datë 15.12.2014, e cila ka 

rolin e agjentit doganor në marrëveshje me DPD, duke vendosur penalitetet për mosderdhjen 

në kohë të të ardhurave në DPD.  

b- Të caktohen personat e kontaktit në marrëdhëniet me “Postën Shqiptare” SHA dhe në 

marrëdhëniet sipas kontratave të lidhura me bankat e nivelit të dytë dhe me DPD për 

kryerjen e aktrakordimeve javore me “Postën Shqiptare” SHA dhe mujore me bankat e 

nivelit të dytë, duke raportuar në kohë reale të dhëna për diferencat që rezultojnë të cilat 

detyrimisht të evidentohen në raportin mujor të evidencës fiskale të doganës. 

c- Në institucion të merren masa që të arkëtohet nga Posta Shqiptare sha shuma prej 

62,861,303 lekë, e pa derdhur në DPD në fund të vitit 2017, duke nxjerrë dhe përgjegjësitë 

përkatëse administrative dhe ligjore, për mosarkëtimin në kohë në llogarinë e të ardhurave 

doganore të DPD nga Sektori i Pagesave, Garancive dhe Kontabilizimit të të Ardhurave 

Doganore.  Afati: Menjëherë 

 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Aktualisht është në fuqi Marrëveshja e re e Bashkëpunimit 

me Postën Shqiptare Sh.a prot 3049/2 i DPD-së datë 08.04.2019 dhe nr.995 prot i Postës 

Shqiptare Sh.a datë 09.04.2019 e cila shfuqizoi marrëveshjen e vjetër të bashkëpunimit 

nr.4522 prot i Postës Shqiptare Sh.a datë 15.02.2014 dhe nr 30435 prot DPD-së datë 

15.12.2014. Ndryshimet përkatëse konsistojnë edhe në parashikimin e penaliteteve përkatëse 

për cdo shumë të munguar në llogarinë e DPD-s. Krahas shumës së munguar posta detyrohet 

të kalojë edhe interes mbi vonesën, i përllogaritur për cdo ditë vonesë, sipas normës mesatare 



 

212 
 

RAPORT PËRFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN  E ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE TË 

LËNA NË AUDITIMET E MËPARSHME NË 8 SUBJEKTE”. 

 
të interesit të Bankës së Shqipërisë, në zbatim të nenit 5 të Marrëveshjes “Penalitete në rast 

vonese pagesash”. Në zbatim të nenit 6 “Afati dhe zbatimi i marrëveshjes së bashkëpunimit”, 

pika 5 parashikon “zgjidhjen e marrëveshjes” në mënyrë të njëanshme. Marëdhënia e postës 

funksionon nëpërmjet personave të kontaktit për secilin Institucion.  

Lidhur me detyrimin e Postës situata paraqitet si më poshtë: 

Detyrimi i Postës Shqiptare Sh.a në fund të vitit 2017 ishte 62,861,303 lekë. 

Në fund të vitit 2018 ky detyrim ishte 29,522,813 lekë si më poshtë: 
 

NR Periudha Detyrimi sipas sist. 

A.Ŵ 

Derdhjet e postës në 

Banka 

Diferenca mujore Diferenca 

progresive 

 Trashëguar Viti 2018    -62,861,303 

1 Janar 50,253,983 47,746,462 -2,507,521 -65,368,824 

2 Shkurt 55,058,790 45,597,133 -9,461,657 -74,830,481 

3 Mars 52,777,054 35,782,428 -16,994,626 -91,825,107 

4 Prill 55,824,355 66,594,943 10,770,588 -81,054,519 

5 Maj 56,210,695 94,278,582 38,067,887 -42,986,632 

+ Derdhje shtesë nga 
dublimet 

 1,971,301 1,971,301 -41,015,331 

+ Anullimet 2017+Janar & 

Shkurt 2018 

 937,257 937,257 -40,078,074 

6 Qershor 54,777,520 39,669,414 -15,108,106 -55,186,180 

7 Korrik 64,971,572 74,326,372 9,354,800 -45,831,380 

8 Gusht 62,688,135 58,873,041 -3,815,094 -49,646,474 

9 Shtator 61,915,280 98,018,866 36,103,586 -13,542,888 

10 Tetor 57,825,620 55,711,845 -2,113,775 -15,656,663 

11 Nëntor 112,221,270 89,665,350 -22,555,920 -38,212,583 

12 Dhjetor 74,377,670 83,067,440 8,689,770 -29,522,813 

 Shuma Viti 2018 758,901,944 792,240,434 33,338,490  
 

Deri në momentin e auditimit, situata për 2019 paraqitet si më poshtë: 
 

NR Periudha Detyrimi sipas sist. 

A.Ŵ 

Derdhjet e postës në 

Banka 

Diferenca mujore Diferenca 

progresive 

 Trashëguar Viti 2019    -29,522,813 

1 Janar 31,119,629 46,879,543 15,759,914 -13,762,889 

2 Shkurt 43,355,510 27,759,421 -15,596,089 -29,358,988 

3 Mars 73,501,340 47,826,148 -25,675,192 -55,034,180 

4 Prill 73,006,027 61,814,304 -11,191,723 -66,225,903 

5 Maj 48,438,322 80,273,659 31,835,337 -34,390,566 

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 Shuma viti 2019 269,420,828 264,553,075   

Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet i pranuar dhe në proces. 
 

 

 

3. Gjetje nga auditimi: Kontabilizimi i të ardhurave në DPD aktualisht bëhet në mënyrë 

sintetike nga raportimet e të dhënave nga Sektori i Analizave dhe jo në mënyrë analitike 

për çdo deklaratë doganore të përcaktuar në kërkesat e pikës 2 dhe 3 të Udhëzimit të 

Ministrit të Financave nr.11/1, datë 28.04.2014 “Për kontabilizimin dhe raportimin e të 

ardhurave doganore”. Sektori i kontabilizimit të të ardhurave doganore/tatimore kryen 

vetëm rakordimet e statement (nxjerrje llogarie) të bankës me kreditimet e llogarisë 

parapaguese të gjeneruara nga Oracle dhe nuk kryen kontabilizimin e të ardhurave për 

çdo deklaratë, për shkak të mungesës së një programi për migrimin e të dhënave nga 

sistemi Asycuda në sistemin Alpha Buxhetor. Aktualisht nuk është ndërmarrë asnjë 

veprim për dokumentimin dhe regjistrimin në debi të llogarisë parapaguese (llog nr. 4701) 

të deklaratave të thjeshtuara për vitin 2017, të evidentuara në Degën Doganore Tiranë, me 

qëllim mbylljen në sistem të tyre (AW), llogari e cila gjeneron të ardhura për DPD dhe 
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kontabilizimin dhe raportimin në kohë të të ardhurave doganore, duke ndikuar direkt në 

raportimin e evidencës fiskale të doganës dhe në pasqyrat financiare të institucionit. 

 

3.1. Rekomandimi: Institucioni të marrë masat që të përfundojë implementimin e plotë të 

programit financiar Alpha Web (faza e dytë e prokurimit), program i cili duhet të bëjë të 

mundur migrimin e të dhënave nga sistemi Asycuda Ŵord për çdo lloj deklaratë, sipas çdo 

subjekti fizik apo juridik dhe duke kryer njëkohësisht rakordimin me të dhënat e migruara 

nga bankat e nivelit të dytë ku kryhen pagesat për veprimet me doganën dhe veprimet me 

“Postën Shqiptare” SHA, me qëllim evidentimin, regjistrimin dhe kontabilizimin e të 

ardhurave për çdo deklaratë (DAV, DSHA, IND) nga sektori i pagesave, garancive dhe 

kontabilitetit të të ardhurave, në kohën e kryerjes së çdo veprimi on-line. Afati: Gjatë vitit 

2019 

 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Puna për implementimin e sistemit të qendërzuar financiar 

Alpha Ŵeb është planifikuar në dy faza. Në fazën e parë (2018) janë implementuar këto 

module pilot: moduli i kontabilitetit, moduli arka/banka, moduli blerje/shitje, moduli i të 

ardhurave, moduli i raporteve. Në këtë fazë janë realizuar gjithashtu: instalimi i sistemit në 

serverin e DPD, konfigurimi dhe personalizimi i sistemit në DPD dhe Njësitë Vartëse, 

Trajnim i përdoruesve, migrimi i të dhënave për fillimin e punës, migrimi i sistemit të 

kreditimit sipas Nipt-eve nga llogaria parapaguese. Njësitë vartëse janë në punë me sistemin 

Alpha Ŵeb. Në fazën e dytë të 2019 janë në pritje implementimi: moduli i listëpagesave, 

aseteve, urdhër-shpenzimeve/buxhetit, inventarit, amoritizimit, raportet për këto module. 

Procesi në vitin buxhetor 2019 po vazhdon me implementimin e plotë të programit Alpha 

Ŵeb dhe është kërkuar trajnimi i punonjësve të DBF për programin Alpha Ŵeb. Për sa më 

sipër ky rekomandim konsiderohet i pranuar dhe në proces. 
 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të të ardhurave sipas llojit të 

deklaratave doganore rezultojnë mungesa të mbajtjes së aktrakordimeve në lidhje me 

pagesat e kryera nga subjekte të ndryshme nga Degët Doganore sipas regjistrave të 

deklaratave të thjeshtuara, referuar Udhëzimit nr. 3, datë 05.09.2011 të DPD “Mbi deklaratën 

e thjeshtuar, të importeve të rastësishme nga udhëtarët dhe të mallrave me natyrë jo tregtare 

të dërguara me postë”, sipas subjekteve në vlerë dhe nga Sektori i Pagesave, Garancive dhe 

Kontabilitetit të të Ardhurave nuk është kryer monitorimi i këtij procesi deri në debitimin 

e deklaratave të thjeshtuara në AW, pasi janë konstatuar deklarata të thjeshtuara në fund të 

vitit 2017, në shumën prej 27,500,650 lekë, të pa regjistruara në debit të llogarisë Asycuda 

Word të institucionit, e cila rezultoi nga rakordimi i të dhënave të sistemit AW dhe të 

dhënave të sistemit të thesarit (Acrual i Qeverisë), i cili gjeneron të dhëna nga sektori i 

pagesave dhe të ardhurave nga veprimet e kryera nëpërmjet 15 bankave të nivelit të dytë, për 

pagesat për veprimtari doganore nga subjekte me natyrë tregtare dhe jo tregtare sipas 

dokumenteve doganore (DAV dhe DSHA dhe Deklaratave të Thjeshtuara).  

Shuma prej 27milion lekë, përfaqëson pagesat e kryera nga subjekte private për zhdoganim 

mallrash personale me natyre jo tregtare të kryera në 17 Degë Doganore, e pa identifikuar me 

subjekte për periudhën nga viti 2013 deri me 08.03.2017, referuar Udhëzimit nr. 1, datë 

07.03.2017 të DPD “Mbi Deklarimin e Thjeshtuar, për mallrat me natyrë jo tregtare të 

importuara rastësisht nga udhëtarë ”, mbi deklarimin e thjeshtuar, shumë e cila është në kredi 

të llogarisë parapaguese, por e pa shoqëruar me praktikë dokumentare doganore (deklaratë 

doganore) në sistem Asycuda Word, në mënyrë që të bëhet e mundur debitimi i kësaj 

llogarie.  
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Kjo ka sjellë si pasojë mosrakordimin e të ardhurave sipas të dhënave të AW me të 

dhënat e llogarisë nr. 47011 (parapagime) të llogarisë Acrual të Qeverisë. Debitimi 

manual aktualisht i deklaratave të thjeshtuara nuk është kryer nga Sektori i Pagesave, 

Garancive dhe Kontabilitetit të Ardhurave, veprime që bien ndesh me ligjin nr. 9228, datë 

29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar, ligjin nr. 10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” , i ndryshuar, Udhëzimin nr. 2, datë 

06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”,i ndryshuar dhe Udhëzimin nr. 

1, datë 07.03.2017 të DPD “Mbi Deklarimin e Thjeshtuar, për mallrat me natyrë jo tregtare të 

importuara rastësisht nga udhëtarët”, e cila ndikon në kontabilizimin dhe raportimin në kohë 

të të ardhurave doganore, duke ndikuar direkt në raportimin e evidencës fiskale të doganës 

dhe në pasqyrat financiare të institucionit 

 

4.1.Rekomandimi: Në institucion të merren masa që të mbyllen deklaratat e thjeshtuara për 

pagesat e kryera nga subjekte private për zhdoganim mallrash personale me natyrë jo 

tregtare e të kryera në 17 Degë Doganore, të rezultuara të pa debituara në sistemin Asycuda 

Ŵorld nga periudha Maj 2013 e në vazhdim në shumën prej 27,500,650 lekë, sipas 

dokumenteve përkatëse. Afati: Menjëherë 

 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Referuar deklaratave të thjeshtuara të viteve 2017 dhe 2018 

janë debituar në total 16.012 deklarata të thjeshtuara. Paralelisht në këtë proces janë 

rikontrolluar deklaratat për vitet 2014-2016. Për shkak të një numri të madh deklaratash dhe 

problematikës së tyre ka hyr në fuqi Urdhëri Nr.23 datë 23.04.2019 “Për përfundimin e 

procesit të debitimit manual të Deklaratave të Thjeshtuara për periudhën 2013-2018”. Sipas 

Urdhërit është parashikuar përfundimi i procesit në dy faza përkatësisht data 31.07.2019 dhe 

31.12.2019. Me memo-n Nr.15820 datë 13.06.2019 është bërë me dije se deri në datën 

09.06.2019 janë debituar në total 4664 deklarata të thjeshtuara në vlerë 27,398,167 lekë. Për 

sa më sipër ky rekomandim konsiderohet i pranuar dhe në proces. 
 

 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave të blerjeve On-line u konstatua se, nga 

DPD është hartuar Udhëzimi nr. 5, datë 16.07.2013 “Mbi procedurën e pagesave (e-payment) 

të operatorëve ekonomikë (shoqëri apo persona fizikë), në kuadër të implementimit të 

Sistemit të Pagesave Elektronike On-line, në një llogari bankare të centralizuar arkëtimesh, të 

çelur në bankat e nivelit të dytë, me emërtim “Drejtoria e Përgjithshme e Doganave”, për të 

ardhurat doganore, të akcizës dhe detyrimeve të tjera të pagueshme në doganë”, me qëllim 

përcaktimin e rregullave, procedurave dhe afatet që duhet të ndiqen në procesin e realizimit të 

arkëtimeve të të ardhurave doganore, të akcizës dhe detyrime të tjera të pagueshme në doganë 

në sistemin informatik Asycuda Word nëpërmjet pagesave on-line me bankat e nivelit të dytë, 

si dhe rakordimi i këtij procesi për efekt raportimi të evidencës së të ardhurave të detajuara 

(doganore/tatimore) me Degën e Thesarit Tiranë dhe Drejtorinë Operacionale të Thesarit në 

MFE. 

Nga auditimi u konstatua se, sipas Udhëzimit nr. 5, datë 16.07.2013, evidentimin, regjistrimin 

dhe kontabilizimin e të ardhurave doganore deri më 28.07.2017 e ka kryer Sektori i Financës 

dhe Kontabilitetit në Drejtorinë e Buxhetit, por me ndryshimin e strukturës në DPD, referuar 

VKM nr. 9, datë 11.01.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 921, datë 

29.12.2014 “Për personelin e administratës doganore”, këto detyra do të kryhen nga Sektorin 

e Pagesave, Garancive dhe Kontabilizimin e të Ardhurave,i cili ka kaluar në varësi të 

Drejtorisë së Buxhetit. Nisur sa më sipër është e domosdoshme ndryshimi i Udhëzimit nr. 5, 

datë 16.07.2013, me qëllim përcaktimin e saktë të detyrave dhe përgjegjësive të të dy 

sektorëve. 
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5.1.Rekomandimi: Nga institucioni të merren masa që të rishikohet Udhëzimi nr. 5, datë 

16.07.2013 i DPD “Mbi procedurën e pagesave (e-payment) të operatorëve ekonomikë 

(shoqëri apo persona fizikë), në kuadër të implementimit të Sistemit të pagesave elektronike 

on-line, në një llogari bankare të centralizuar arkëtimesh, të çelur në bankat e nivelit të dytë 

me emërtimin “Drejtoria e Përgjithshme e Doganave”, për të ardhurat Doganore, të Akcizës 

dhe detyrime të tjera të pagueshme në doganë”, në lidhje me përcaktimin e strukturës 

përkatëse si rezultat i ndryshimeve të reflektuara nga zbatimi i VKM nr. 9, datë 11.01.2017 

“Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 921, datë 29.12.2014 “Për personelin e 

administratës doganore”, si në Degë Doganore dhe në Drejtorinë e Buxhetit dhe Financës në 

DPD, me qëllim evidentimin, regjistrimin, kontabilizimin e të ardhurave fiskale doganore në 

mënyrë analitike sipas llojit të deklaratës( DAV DSHA apo IND) dhe subjekteve juridike apo 

fizike. Afati: Dhjetor 2018 

 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Është në proces Drafti i Udhëzimit “Mbi procedurën e 

pagaesave nëpërmjet Sistemit të Pagesave Elektronike Online, për të Ardhurat Doganore, të 

Akcizës dhe detyrime të tjera të pagueshme në doganë, mbi menaxhimin e llogarisë 

parapaguese dhe mbi kontabilizimin dhe raportimin e të ardhurave doganore si rishikim i 

Udhëzimit Nr.5 datë 16.07.2013 me qëllim përcaktimin e strukturës përkatëse si rezultat i  

ndryshimeve të reflektuara nga zbatimi i VKM Nr.9 datë 11.07.2017 “Për disa ndryshime në 

VKM Nr.921 datë 29.12.2014. Për shkak të specifikave të tij nuk ka mundur të realizohet 

brenda 2018. Udhëzimi do të përfundojë brenda 9-mujorit 2019. Për sa më sipër ky 

rekomandim konsiderohet i pranuar por i pazbatuar deri në momentin e mbajtjes së akt-

konstatimit. 

 

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i të dhënave nga Sektori i Monitorimit të Borxhit në 

DPD, rezulton me gjendje të lartë të detyrimeve të pambledhura në fund të vitit 2017 nga 

borxhi doganor, në shumën prej 23,946,599,480 lekë, nga 24,787,914,753 lekë në fund të 

vitit 2016, dhe që i përket 4,251 vendimeve nga Degët Doganore dhe për 2,187 subjekteve 

debitore, ku peshën kryesore të borxhit e kanë Degët Doganore Tiranë me rreth 72.43%, 

Durrës me rreth 13.30%, Fieri me rreth 3.19%, Vlorë me rreth 1.93%, Berati me rreth 

2.09%, etj. 

Kjo gjendje e lartë e detyrimeve (borxh doganor) ka ardhur kryesisht nga niveli i ulët i 

arkëtimit gjatë vitit 2017. Gjatë vitit 2017 janë pakësuar detyrimet nga borxhi doganor në 

shumën prej 2,972,050 mijë lekë, ku 488,598 mijë lekë i përkasin pakësimit të detyrimeve 

doganore si rezultat i zbatimit të vendimeve gjyqësore të fituara nga subjektet dhe anullimit të 

disa vendimeve të degëve doganore dhe shuma 1,827,197 mijë lekë, që i përket 896 

subjekteve, kryesisht nga 1,136 vendime të nxjerra nga Degët Doganore, të cilët përfituan nga 

falja e detyrimeve nga zbatimi i ligjit nr. 33/2017, datë 30.03.2017, nenet 9,10 dhe 11, 

megjithëse rezultojnë se janë subjekte të cilët nuk janë në listën e kontribuesve të 

mëdhenj në të ardhurat doganore. Borxhi doganor përbëhet nga detyrime doganore në 

shumën prej 6,163,272 mijë lekë, ose 26% të totalit të borxhit, penalitetet në shumën prej 

15,191,925 mijë lekë, ose 63% të totalit të borxhit dhe kamat vonesa në shumën prej 

2,591,402 mijë lekë, ose 11% të totalit të borxhit. Mos ndjekja dhe arkëtimi ndër vite i 

borxhit doganor nga Degët Doganore ka ndikuar tek të ardhurat doganore, duke ndikuar 

njëkohësisht në rritjen e kontribuesve të të ardhurave doganore dhe si rezultat në rritjen e të 

ardhurave në buxhetin e shtetit, në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014, 

i ndryshuar me ligjin nr. 32, datë 02.04.2015 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i 

ndryshuar dhe Udhëzimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave nr. 4, datë 07.04.2016 
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“Mbi evidentimin, kontabilizimin dhe rikuperimin e detyrimeve të papaguara doganore dhe të 

akcizës”. 

 
 

6.1 Rekomandimi: Sektori i Monitorimit të Borxhit në DPD në bashkëpunim me Degët 

Doganore, të bëjë një analizë të thelluar të rasteve të shtuara të mosarkëtimit të borxhit dhe 

rrugëve të zgjidhjes për rikuperimin e këtyre detyrimeve. Borxhi i lindur si rezultat i shkeljeve 

të legjislacionit të akcizës të analizohet sipas natyrës së lindjes së detyrimeve më qëllim 

parandalimin në të ardhmen. Afati: Në vazhdimësi 

 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Është miratuar Udhëzimi Nr. 15 datë 03.12.2018 i cili 

përcakton procedurat e ndjekjes dhe raportimit, duke futur elementin e bllokimit të 

procedurave të import exportit në momentin e daljes së Urdhërit për mbledhjen me forcë të 

detyrimit dhe jo në momentin e daljes së Vendimit të Ekzekutimit nga ana e Gjykatës. ( dok 

8) + Plani Financiar për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin me shkresën Nr.5105 datë 

28.02.2019 pika 3.3 është lënë detyrë për Drejtorinë e Buxhetit të marrin masa për 

ndryshimet në Asycuda. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet i pranuar dhe në 

proces. 

 

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dispozitave ligjore e nënligjore për borxhin doganor 

është konstatuar se Udhëzimi nr. 4, datë 07.04.2016 “Mbi evidentimin, kontabilizimin dhe 

rikuperimin e detyrimeve të papaguara doganore dhe të akcizës”, i DPD ka nevojë të 

rishikohet në kuadër të hyrjes në fuqi të ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi 

Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar me ligjin nr. 32, datë 02.04.2015, referuar 

nenit 291, pika 3, ku përcaktohet fusha e zbatimit pas datës 01.06.2017 për sa i përket neneve 

të Rikuperimit të borxhit doganor (nenet 98-99, nenet 101 dhe 116) e konkretisht në:  

-Në zbatim të kërkesave të VKM nr. 651, datë 10.11.2017 “Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 

102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i RSH”, në lidhje me afatet e ankimimit të 

vendimeve administrative të shpalljes së borxhit nga subjektet dhe mënyrës dhe afatet e 

pagesave të borxhit në plotësim të kushteve për ankimim nga subjektet juridike, pasi me 

hyrjen në fuqi të ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së 

Shqipërisë”, i ndryshuar me ligjin nr. 32, datë 02.04.2015, pas datës 01.06.2017, kanë 

ndryshuar këto afate të cilat rezultojnë të ndryshme në Udhëzimin nr. 4, datë 07.04.2016 i 

DPD. 

-Nga auditimi i të ardhurave doganore, kontabilizimit të borxhit dhe monitorimit të procesit të 

rikuperimit të detyrimeve doganore dhe të akcizës rezultoi se, në Udhëzimin e DPD nr. 4, 

datë 07.04.2016 “Mbi evidentimin, kontabilizimin dhe rikuperimin e detyrimeve të papaguara 

doganore dhe të akcizës”, pika V “Kontabilizimi i detyrimeve të papaguara dhe raportimi në 

DPD i gjendjes së detyrimeve të papaguara” ka nevojë për ndryshime, pasi e rëndësishme 

është procesi i kontabilizimit dhe rakordimi i borxhit nga çdo Degë Doganore dhe raportimi 

në DPD, duke rritur kështu shkallën e ndjekjes dhe përgjegjësisë, si në Degët Doganore dhe 

në DPD (Sektori i Monitorimit të Borxhit). Duke u nisur nga pika 7 e udhëzimit me emërtesë-

Raportimi në DPD, rezulton se nuk është përcaktuar mënyra dhe strukturat e hartimit të 

evidencave mujore të borxhit dhe raportimi në DPD. 

 
 

7.1.Rekomandimi: DPD të marrë masa që gatë rishikimit të Udhëzimit nr. 4, datë 

07.04.2016 të DPD, për një monitorim më efektiv dhe ndjekje të borxhit doganor nga DPD 

duhet më përpara se të hartohen në Degët Doganore evidencat e detyrimeve të papaguara 

nga subjektet (borxhi) sipas burimeve të krijimit, duhen përcaktuar strukturat përkatëse si 

(jurist /apo specialist i borxhit) dhe specialisti në zyrat e financës, të cilët duhet të kryejnë 
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çdo muaj rakordimet përkatëse të borxhit sipas subjekteve në vlerë dhe sipas arkëtimeve të 

kryera, bazuar në të dhënat nga sektori i financës. Këto evidenca të hartuara sipas të 

dhënave të rakordimeve të mbajtura të dërgohen çdo muaj në Sektorin e Monitorimit të 

Borxhit në DPD, e cila bën të mundur evidentimin në kohë të detyrimeve duke monitoruar 

procesin në tërësi të borxhit doganor me efektivitet.  Afati: Në vazhdimësi 

 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Me shkresën Nr.22995/1 datë 18.10.2018 drejtuar Degëve 

Doganore, u është kërkuar kryerja e analizave të hollësishme. Është miratuar dhe ka hyr në 

fuqi Udhëzimi Nr.15 datë 03.12.2018 “Mbi evidentimin, kontabilizimin dhe rikuperimin e 

detyrimeve të papaguara doganore dhe të akcizës, i cili mundëson një monitorim më efektiv 

dhe ndjekje të borxhit doganor nga DPD. Këto evidenca dërgohen cdo muaj në Sektorin e 

Monitorimit të Borxhit në DPD. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet i pranuar dhe 

në proces. 

 

8. Gjetje nga auditimi: Borxhi doganor sipas vendimeve të marra nga Degët doganore 

evidentohet dhe kontabilizohet në total si borxh doganor dhe jo i ndarë si burimit të 

krijimit të tij (pra i ndarë si borxh, si detyrim nga akciza apo taksë doganore). Sektori i 

Monitorimit të Borxhit nuk ka të dhëna për sa i përket borxhit sipas burimit të krijimit, duke e 

bërë të pa mundur krahasimin e të dhënave në lidhje me subjektet që zënë një peshë të 

konsiderueshme në krijimin e të ardhurave dhe atyre subjekteve që kanë detyrime të 

konsiderueshme doganore dhe që kanë përfituar nga ligji nr. 33/2017 , datë 30.03.2017 “Për 

pagesën dhe fshirjen/shuarjen e detyrimeve tatimore, detyrimeve të pagueshme në doganë, si 

dhe procedurën e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të transportit pas fshirjes/shuarjes së 

detyrimeve tatimore”. Këto veprime bien ndesh me ligjin nr. 102/2014, datë 31.07.2014 

“Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Udhëzimin e Drejtorisë së 

Përgjithshme të Doganës nr. 4, datë 07.04.2016 “Mbi evidentimin, kontabilizimin dhe 

rikuperimin e detyrimeve të papaguara doganore dhe të akcizës”. 
 

 

8.1.Rekomandimi: Në institucion të merren masa që të evidentohet dhe kontabilizohet 

borxhi doganor sipas burimeve të krijimit, duke mundësuar ndjekjen dhe rikuperimin me 

forcë sipas subjekteve të detyrimeve sipas dispozitave ligjore në fuqi. Afati: Në vazhdimësi 

 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Me shkresën Nr.22995/1 datë 18.10.2018 drejtuar Degëve 

Doganore, u është kërkuar kryerja e analizave të hollësishme. Është miratuar dhe ka hyr në 

fuqi Udhëzimi Nr.15 datë 03.12.2018 “Mbi evidentimin, kontabilizimin dhe rikuperimin e 

detyrimeve të papaguara doganore dhe të akcizës, i cili mundëson një monitorim më efektiv 

dhe ndjekje të borxhit doganor nga DPD. Po punohet për rishikimin e manualit të shkeljeve 

dhe ndjekjes së debisë sipas D.Doganore. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet i 

pranuar dhe në proces. 

 

9. Gjetje nga auditimi: Të dhënat për detyrimet doganore (borxhi doganor) sipas subjekteve 

mbahen në mënyrë manuale me dorë, si nga 17 Degët Doganore dhe në DPD, si dhe 

përllogaritja e penaliteteve dhe kamatëvonesave kryhet në mënyrë manuale me dorë dhe jo në 

sistemin Asycuda Word. Mbajtja e detyrimeve, pra e borxhit doganor së bashku me 

penalitetet dhe sanksionet në sistemin elektronik të doganës AW e bën procesin e ndjekjes 

dhe monitorimit të borxhit efektiv dhe në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 102/2014, datë 

31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe të Udhëzimit të 

Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave nr. 4, datë 07.04.2016 “Mbi evidentimin, 

kontabilizimin dhe rikuperimin e detyrimeve të papaguara doganore dhe të akcizës”. Kjo 
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ndikon në ndjekjen, evidentimin, regjistrimin e të dhënave analitike të borxhit doganor sipas 

subjekteve, me qëllim monitorimin e borxhit doganor. 

 
 

9.1.Rekomandimi: Në institucion të merren masa që të bëhen ndryshime në sistemet 

informatike e konkretisht, në sistemin doganor Asycuda Ëord dhe atë financiar Alpha Ëeb, 

me qëllim hartimin e një programi për detyrimet doganore, si dhe përllogaritjen e 

penaliteteve dhe kamatëvonesave sipas subjekteve,e cila aktualisht mbahet në mënyrë 

manuale me dorë, si nga 17 Degët Doganore dhe në DPD, me qëllim administrimin sa më 

efikas së këtij programi. Afati: Në vazhdimësi 

 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Me shkresën Nr.22995/2 datë 18.10.2018 i është kërkuar 

Drejtorisë së Teknologjisë dhe Informacionit të përfshijë në projektet e zhvillimit të sistemit 

kërkesat e rekomandimit. Në vazhdim për shkak të ndryshimeve strukturore është bërë 

shkresa Nr.22995/10 datë 25.01.2019 drejtuar Drejtorisë së Burimeve Mbështetëse dhe kjo e 

fundit me shkresën Nr.3406 datë 08.02.2019 i është drejtuar Agjensisë Kombëtare të 

Shoqërisë së Informacionit dhe me shkresën Nr.3406/1 datë 26.02.2019, 3406/2 datë 

19.03.2019, është krijuar grupi i punës i cili do të punojë për zbatimin e rekomandimin. Për 

sa më sipër rekomandimi konsiderohet i pranuar dhe në proces zbatimi. 

 

10. Gjetje nga auditimi: Nga 17 Degët Doganore për vitin 2017 janë dërguar gjithsej 1,348 

urdhra ekzekutimi në zyrat e përmbarimit gjyqësor, por nga ana e tyre nuk janë paraqitur 

informacione periodike në lidhje me ecurinë e ekzekutimeve të borxhit nga Përmbarimi 

Gjyqësor në bazë të kontratave të lidhura, në mënyrë që të mbikëqyret dhe kontrollohet në 

Sektorin e Monitorimit të Borxhit arkëtimi i detyrimeve doganore nga subjektet ndër vite, 

duke evidentuar problematikat e mos ekzekutimeve të këtyre detyrime sipas degëve 

doganore, duke rritur dhe shkallën e përgjegjshmërisë së Degëve Doganore, në zbatim të 

kërkesave të ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, 

i ndryshuar, Udhëzimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave nr. 4, datë 07.04.2016 

“Mbi evidentimin, kontabilizimin dhe rikuperimin e detyrimeve të papaguara doganore dhe të 

akcizës”. 

 
 

10.1.Rekomandimi: Në institucion të merren masa që në evidencat mujore të borxhit 

doganor të jepen të dhëna për shkallën e ndjekjes me forcë të borxhit doganor, ecurinë e 

ekzekutimeve të borxhit nga Përmbarimi Gjyqësor në bazë të kontratave të lidhura, duke e 

bërë procesin e monitorimit efikas dhe të kontrolluar nga Sektori i Monitorimit të Borxhit. 

Afati: Në vazhdimësi 
Zbatimi i këtij rekomandimi: Në vazhdim si të zbatimit të shkresës Nr.22995/1 datë 

18.10.2018, kërkohet që të plotësohen të gjitha fushat e evidencave mujore sipas modelit të 

evidencave të dërguara bashkëngjitur Urdhërit të Brendshëm Nr.8790 datë 04.06.12.  

Koment i grupit të auditimit: Në evidencat mujore plotësohen si fusha monitorimi 

informacione në lidhje me situatën e ekzekutimeve nga përmbarimi gjyqësor, në se janë në 

banka të nivelit të dytë , në ZRPP, në DPSHTRR, QKB etj. Për sa më sipër rekomandimi 

konsiderohet i pranuar dhe në proces zbatimi. 
  

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se nga personeli përpunues doganor në 

Degë Doganore, kryesisht në Tiranë, Fier, Qafë-Thanë, Korçë dhe Kakavijë janë pranuar 

transaksione të mallrave të deklaruar në kapitullin “Mish dhe të brendshmet e tij” me vlera 

statistikore më të ulëta referuar viteve deklarues 2015 dhe 2016, duke reflektuar ulje vlerash 

statistikore deri në 60% për deklarime të veçanta, ku uljen me të dukshme e paraqesin kodet 
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tarifore *0202 30 90*, *0207 14 10*, *0207 14 10*, *0207 14 10*, *02091011*, *0209 10 

11*, *0202 30 90*, *02071460*, *02091011* dhe që lidhen me importe të kryera nga vende 

të Bashkimit Europian kryesisht, Italia, Greqia, Polonia, Gjermania, etj. Konstatohet se Dega 

Doganore Tiranë ka nivelin më të lartë të mosndërhyrjes në vlerën e mallit, në nivelin deri 

92%, duke trajtuar praktika me vlerë transaksioni. Dega Doganore Tiranë ka transaktuar 

importe mallrash të natyrës mish në sasinë deri 65% të totalit të importuar për vitin 2017 dhe 

ka ruajtur një nivel vlerësimi doganor shumë të ulët, në nivelin 146 lekë/kg nën vlerën e të 

dhënave të Disponueshme në RSH, si dhe jo të trajtuar sipas metodës alternative të vlerësimit 

të mallrave identikë. Dega Doganore Fier ka nivel të lartë të mosndërhyrjes në vlerën e 

mallit, në nivelin deri 90%, duke trajtuar praktika me vlerë transaksioni dhe ka transaktuar 

importe mallrash të natyrës mish në sasinë 20% të totalit të importuar për vitin 2017 dhe duke 

ulur nivelin e vlerësimit doganor në nivelin 94 lekë/kg nën vlerën e të dhënave të 

Disponueshme në RSH, si dhe jo të trajtuar sipas metodës alternative të vlerësimit të mallrave 

identikë. Konstatohet se Degët Doganore Qaf-Thanë, Kapshticë, Korçë, Kakavijë kanë nivel 

të lartë të mosndërhyrjes në vlerën e mallit, duke trajtuar praktika me vlerë transaksioni dhe 

kanë transaktuar importe mallrash të natyrës mish në sasinë 9% të totalit të importuar për 

vitin 2017 dhe duke ruajtur një nivel të ulët vlerësimi doganor, mesatarisht të ulët në nivelin 

118 lekë/kg nën vlerën e të dhënave të Disponueshme në RSH, si dhe jo të trajtuar sipas 

metodës alternative të vlerësimit të mallrave identikë. 

 
 

11.1. Rekomandimi. DPD të kryejë një analizë të plotë të faktorëve dhe shkaqeve që kanë 

sjellë si pasojë uljen e vlerës së deklarimeve të transaksioneve të kryera deri në nivelin 60%, 

krahasuar kjo me të dhënat statistikore të viteve 2015 dhe 2016 për mallra identikë dhe të 

ngjashëm, për deklarime të mallrave të Kapitullit “Mishi dhe të Brendshmet e ngrënshme të 

Mishit” nga vende të EU, kryesisht Italia, Greqia, Polonia, Gjermania dhe të tjerë. Bazuar 

në nenin 47, 48 dhe 49 të ligjit nr. 102/2014, datë 31.7.2014 “Kodi Doganor i Republikës së 

Shqipërisë”, i ndryshuar, nga Drejtoria e Kontrollit Pas Zhdoganimit në DPD, nga Drejtoria 

e Auditit të Brendshëm në DPD dhe Drejtoria e Hetimit, si struktura kontrolli dhe verifikimi 

që monitorojnë dhe kontrollojnë edhe zbatimin e sistemeve të kontrollit në praktikë, të 

ndërmerren Programe Kontrolli me qëllim analizimin korrekt të konstatimeve të arritura sa 

më sipër, si dhe të kërkohet në vijimësi arkëtimi dhe vjelja e detyrimeve doganore për rastet e 

praktikave doganore që do të evidentohen gjatë ushtrimit të program kontrolleve, për 

periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2017 dhe në vijim. Nga DPD të nxirren përgjegjësitë 

konkrete të inspektorëve të Kontrollit pas Zhdoganimit, specifikisht në DD Tiranë dhe të 

personelit përpunues doganor që ka trajtuar në mënyrë të drejtpërdrejtë vlerësimin doganor 

të këtyre mallrave, ku problematika e këtij fenomeni është shumë e dukshme dhe me pasoja të 

rënda financiare në të ardhurat e Buxhetit të Shtetit, të cilët nuk kanë ushtruar atributet 

ligjore sipas nenit 102 të ligjit nr. 8449, datë 24.01.1999 “Kodi Doganor në RSH” i 

shfuqizuar dhe bazuar në nenet 47, 48 dhe 49 të ligjit nr. 102/2014, datë 31.7.2014 “Kodi 

Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. Afati: Menjëherë 

 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Nga ana e Drejtorisë së Auditit të Brendshëm janë organizuar 

programe kontrolli, gjithashtu është kërkuar dhe ndihma e administratës tatimore për këtë 

qëllim. Lidhur me këtë cështje kemi organizuar një plan hetimi proaktiv në se jemi në rastet e 

mashtrimeve fiskale, plan ky që do të analizojë problematikën e deritanishme të 

zhdoganimeve të këtij produkti nga të gjitha origjinat duke kërkuar shkëmbim informacioni 

me struktura homologe, duke organizuar hetime proaktive me hetimin tatimor për cmimet e 

shitjes, duke krahasuar zhdoganimet e të  njëjtit mall në doganat homologe për eksportues të 

njëjtë. Në bazë të shqyrtimit të observacioneve rezulton se DPD ka ndërrmarë veprimet për: 
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-marrjen e masave për Degët kryesore si Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier për zhdoganimin e 

mishit si dhe ndaj Drejtorisë së vlerësimit në qendër. (dok 11) 

-kërkesën për rregulla të shtuara kodifikimi ndaj Departamentit Teknik...(dok 12) 

-kërkesë për verifikim vlerësimi me aposteriro për 6-mujorin e parë 2018 (dok 13) 

-shkresa Nr.7536 datë 26.03.2019 e DPD drejtuar DPT (dok 14) 

-shkresa Nr.536 Prot datë 10.01.2018 e DPD drejtiar DPT (DOK 14/1) 

-shkresa Nr.607/1 datë 29.06.2018 e DPT drejtuar DPD kthim përgjigjë (14/2). Për sa më 

sipër duhet të konsiderohet në proces 
 
 

11.2. Rekomandimi: I rikërkojmë DPD të shfuqizojë shkresat nr. 1945prot.datë 25.01.2016 

dhe nr. 2344 prot.datë 28.01.2016, të DPD, lidhur me vlerësimin doganor të mallrave të 

kapitullit *02* të NKM, të cilat bien ndesh me kërkesat e Seksionit I të Udhëzimit të MF nr. 

25, datë 30.11.2007 “Për procedurat e shqyrtimit të vlerës doganore...dosjes së të dhënave të 

disponueshme për shpenzimet e transportit...”. Afati: Menjëherë 

 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Nuk kemi asnjë material për shfuqizimin e shkresave sipas 

rekomandimit 11.2. Për sa më sipër rekomandim konsiderohet i pazbatuar. 

 

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me procedurat e ndjekura 

nga Drejtoria e Hetimit rezultuan dosje hetimore për të cilat nuk është kërkuar sekuestrimi i 

vlerës së mallit të cilësuar si objekt kontrabande për mjetet motorrike, në procesverbalet e 

hartuara nga Drejtoria e Hetimit, dërguar për vendimmarrje administrative pranë degëve 

doganore respektive, në 5 (pesë) raste, në shumën 2,410,459 lekë, veprime në mosrespektim 

të kërkesave ligjore gjatë hartimit të akteve të konstatimit, në kundërshtim me kërkesat e 

neneve 256.1.b, 256.2/3, 281/1, 282/2, 289 dhe 291 të ligjit nr. 8449, datë 24.01.1999 “Kodi 

Doganor në RSH”, i shfuqizuar. 

Në dosjen hetimore nr. 24673/3prot., të DPD, datë 07.11.2017 të ndjekur nga Drejtoria e 

Hetimit ka rezultuar se për sasinë prej 3,050,000 paketa cigare, ose 61,000,000 fije cigare të 

faturuara për llogari të shoqërisë “R G T LTD” me NIPT LXXXXJ, të sekuestruara nga 

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave nëpërmjet Departamentit Operativ-Hetimor, është kryer 

referimi penal pranë prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës. Malli kontrabandë është 

dorëzuar në ruajtje në Drejtorinë Rajonale të Rezervave Materiale Durrës, por nuk u 

administrua akti i llogaritjes së vlerës së detyrimit doganor të akcizës për mallin e 

sekuestruar, në vlerën 335,500,000 lekë, veprim jo në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 

102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar dhe ligjit 

nr. 61, datë 25.08.2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
 

12.1. Rekomandimi: DPD nëpërmjet Drejtorisë së Hetimit pranë Departamentit Operativ-

Hetimor, në bashkëpunim me AD, si struktura të varësisë, si dhe struktura e organe të tjera 

hetimore dhe ligjzbatuese në RSH, të ndjekë në të gjitha format e parashikuara nga 

legjislacioni doganor dhe në ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995 “Kodi Penal në RSH”, i 

ndryshuar, që lidhet me këto vepra penale, të kërkojë sekuestrimin e mjeteve motorrike me të 

cilin është kryer kontrabanda për 5 raste shkeljesh doganore në shumën 2,410,459 lekë.  
 

12.2. Rekomandimi. DPD të referojë në Organin e Prokurorisë Durrës, shumën e detyrimeve 

doganore të akcizës në vlerën 335,500,000 lekë, referuar dosjes hetimore nr. 24673/3prot.datë 

07.11.2017, për sasinë prej 3,050,000 paketa cigare, ose 61,000,000 fije cigare të faturuara 

për llogari të shoqërisë “R G T LTD” me NIPT LXXXJ, si dhe të gjykojë mbi referimet 

penale të patrajtuara në përputhje me shkeljet doganore të kontrabandës, trajtuar në Raportin 

Përfundimtar të Auditimit dhe aneksin nr. 3, me qëllim arkëtimin e borxhit doganor që do të 

lindë bazuar në ligjin nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së 
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Shqipërisë” dhe Udhëzimit nr. 6, datë 23.07.2013 “Për zbatimin praktik të procedurës së 

evidentimit, kontabilizimit dhe vjeljes së borxhit doganor dhe të akcizës“. Afati: Menjëherë 

 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Rekomandimi 12.1 nuk është pranuar nga Drejtoria e 

Hetimit. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet i papranuar dhe i pazbatuar. 
 

Zbatimi i këtij rekomandimi:12.2 - Ende nuk është referuar shuma e detyrimeve të  akcizës 

në vlerën 335,500,000 lekë në Organin e Prokurorisë Durrës. Nuk disponojmë 

gjykime/evidenca mbi referimet penale të patrajtuara në përputhje me shkeljet doganore të 

kontrabandës, trajtuar në RPA dhe aneksin nr. 3. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet i 

pazbatuar. 

 

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se, janë deklaruar mallra me qëllim 

përjashtimin nga detyrimet doganore të TVSH-së, bazuar në ligjin nr. 125/2012 “Për disa 

ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7928l, datë 27.04.1995 “Për Tatimin mbi vlerën e shtuar”, i 

ndryshuar”, neni 4, shkronja “g”, VKM nr. 180, datë 13.02.2013 pika 1, shkronja “a”, pika 

3.1, si dhe ligjit nr. 92/2014, datë 24.07.2014 “Për Tatimin mbi vlerën e shtuar në RSH”, neni 

56, pika 38/a, VKM nr. 953, datë 29.12.2014, neni 8, pika 1/a dhe 4.1 dhe VKM nr 13, datë 

14.01.2015, Aneksi 1/1. 

Konstatohet se, në tre raste nuk është bërë klasifikim i saktë tarifor për “Makineri dhe 

pajisje”,   

veprime në mospërputhje me kërkesat e ligjit nr. 9461, datë 21.12.2005 “Për Nomenklaturën 

e Mallrave dhe Tarifën Doganore”, i ndryshuar, për deklarime mallrash në kreun *8705*, me 

detyrime doganore në shumën 7,541,446 lekë, si dhe nuk janë kryer verifikime konkrete në 

ambientet e subjekteve deklarues, me qëllim evidentimin e përputhshmërisë faktike të 

gjendjes fizike të mallrave të përjashtuara sipas autorizimeve respektive në funksion të 

kryerjes së investimit, për të cilën është dhënë dhe autorizimi i përjashtimit. 

 
 

13.1. Rekomandimi: DPD, Departamenti Teknik nëpërmjet Drejtorisë së Tarifës dhe 

Origjinës, të ndjekë përputhshmërinë ligjore të deklarimeve të kryera sipas autorizimeve 

respektive me status përjashtimi nga pagesa e TVSH-së, sipas praktikave doganore të cituara 

në RPA, që lidhen më artikuj të natyrës “Makineri dhe pajisje”, deklaruar në kreun *8705*, 

me qëllim përcaktimin e saktë të klasifikimit tarifor të deklarimeve të kryera në përputhje të 

plotë midis VKM nr. 953, datë 29.12.2014, neni 8, pika 1/a dhe 4.1 dhe VKM nr. 13, datë 

14.01.2015, Aneksi 1/ 1, si dhe kërkesave të ligjit nr. 9461, datë 21.12.2005 “Për 

Nomenklaturën e Mallrave dhe Tarifën Doganore”, deri në arkëtimin e plotë të detyrime 

doganore të TVSH-së në shumën 7,541,446 lekë. 
 

 

13.2. Rekomandimi. DPD, Departamenti Teknik nëpërmjet Drejtorisë së Tarifës dhe 

Origjinës, në bashkëpunim dhe me strukturat e DPT, të analizojnë vlerat dhe sasitë e mallrave 

në praktikat doganore të trajtuara në RPA, me qëllim “verifikimin e destinacionit” të këtyre 

mallrave në investimin e kryer, me status përjashtimi nga pagesa e TVSH-së, sipas 

deklarimeve në autorizimet respektive që lidhen me praktikat doganore, sipas aneksit nr. 19 

të RPA, si dhe të veprojë për mospërputhjet e konstatuara në zbatim të ligjit nr. 125/2012 

“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7928, datë 27.04.1995 “Për Tatimin mbi vlerën e 

shtuar”, i ndryshuar”, neni 4, shkronja “g”, VKM nr. 180, datë 13.02.2013, pika 1, shkronja 

“a”, pika 3.1, dhe ligjit nr. 92/2014, datë 24.07.2014 “Për Tatimin mbi vlerën e shtuar në 

RSH”, neni 56, pika 38/a, VKM nr. 953, datë 29.12.2014, neni 8, pika 1/a dhe 4.1, VKM nr. 

13, datë 14.01.2015, Aneksi 1/1, si dhe legjislacionit doganor në fuqi. Afati: Menjëherë  

 



 

222 
 

RAPORT PËRFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN  E ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE TË 

LËNA NË AUDITIMET E MËPARSHME NË 8 SUBJEKTE”. 

 
Zbatimi i këtij rekomandimi: Rekomandimi 13.1 nuk është pranuar. Për sa më sipër 

rekomandimi konsiderohet i pa pranuar dhe i pazbatuar. 

 
 

Në lidhje me Rekomandimin 13.2 Nga DT, Sektori i tarifës i është dërguar shkresë DOH, 

Drejtorisë së Kontrollit pas zhdoganimit me qëllim “verifikimin e destinacionit” të këtyre 

mallrave në investimin e kryer. Gjithashtu i është dërguar DPT-s, lista e të gjithë subjekteve 

që kanë përfituar nga përjashtimi i TVSH. 

Koment i grupit të auditimit: Deri në momentin e mbajtjes së këtij akt-konstatimi nuk kemi 

ansjë informacion shtesë në lidhje me veprimet/masat e DPD për mospërputhjet e 

konstatuara. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet pjesërisht i zbatuar. 
 

 

14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me procedurat e ndjekura 

nga Drejtoria e Antikontrabandës, rezultuan dosje kontrolli për të cilat nuk është kërkuar 

sekuestrimi i vlerës së mallit, cilësuar në procesverbalet e hartuara objekt kontrabandë, në 

shumën 1,138,017 lekë. 

Rezultuan akte konstatimi të shkeljes doganore të pa dokumentuara nga Drejtoria e 

Metodikave dhe Kontrollit, për sanksione dhe detyrime doganore në shumën 1,711,437 lekë, 

dërguar për vendimmarrje administrative pranë degëve doganore, veprime këto që kanë 

konkluduar në mosrespektim të kërkesave ligjore gjatë hartimit të akteve të konstatimit të 

shkeljeve doganore jo në përputhje me kërkesat 256.1.b, 256.2/3, 281, 281/1, 289 dhe 291 

ligjit nr. 8449, datë 24.01.1999 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë” i shfuqizuar me 

ligjin nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, 

për disa raste subjektesh trajtuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit, që lidhen me gjetjet 

dhe konstatimet e trajtuara për Drejtorinë e Antikontrabandës dhe Drejtorinë e Metodikës 

pranë Departamentit të Akcizës. 

 

14.1 Rekomandimi: DPD, të ndjekë të gjithë procedurat e sekuestrimit për vlera mallrash, 

në shumën 2,849,454 lekë, parashikuar nga legjislacioni doganor dhe kontabilizimin e 

vendimeve administrative, sipas rasteve të trajtuara në RPA, me qëllim arkëtimin e borxhit 

doganor që do të lindë bazuar në ligjin nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i 

Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Udhëzimin nr. 6, datë 23.07.2013 “Për zbatimin 

praktik të procedurës së evidentimit, kontabilizimit dhe vjeljes së borxhit doganor dhe të 

akcizës“. Afati: Deri më 31.12.2018 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Ky rekomandim nuk është pranuar. Për sa më sipër 

konsiderohet i papranuar dhe i pazbatuar. 

15. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi procedurat doganore për lëshimin e autorizimeve 

për agjentët doganorë, pranimi e çlirimi i garancive doganore dhe mbylljen e transiteve, u 

konstatua se: 

a. Për vitin 2017, sipas sistemit Asycuda janë kryer 219,383 raste transitesh. Me shkresën nr. 

18114, datë 04.08.2017 Drejtoria e Procedurave, Kontrollit të Pagesave dhe Garancive 

Doganore, Sektori i Kontrollit të Pagesave dhe Garancive Doganore, periudhën 01.01.2017-

27.07.2017 raporton 99 transite të pambyllura deri në datën 05.08.2017. Për periudhën 

01.08.2017-31.01.2018, transitet e pambyllura nuk janë ndjekur nga asnjë sektor. Nga 

auditimi rezulton se deri në datën 25.05.2018 në sistem rezultojnë 67 raste të pambyllura 

transitesh T1 dhe T2, të mbuluara me garanci bankare në shumën 12,776,322 lekë, për të 

cilat janë shkelur hapat procedural lidhur me operacionet e mbylljes së transitit. 

b. Nga auditimi rezultoi se, në 12 raste janë lejuar të kryejnë veprime përfaqësimi të tërthortë 

në doganë për një periudhë mbi një muaj pa plotësuar menjëherë kushtin e depozitimit të 

garancisë bankare në shumën 50,000,000 lekë, agjentë doganorë të licencuar si “persona 
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juridikë” me certifikatë garancie për TC 31 për veprime doganore me transit (9 raste), ose 

veprime doganore pa transit (3 raste), në mospërputhje me kriteret e përcaktuara në VKM nr. 

651, datë 10.11.2017, nenit 78, pika 4, germa “c”; 

c. Nga auditimi rezulton se, garancia për pagesë të datës 09.01.2017, lëshuar nga BKT, 

protokolluar në DPD me nr. 333, datë 09.01.2017 lëshuar për aplikantin “A D 2013” me kod 

J085, “Përfitues” nuk është Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, por Drejtoria Rajonale 

Tatimore Tiranë. Formati i kësaj garancie ndryshon nga formati i zakonshëm i garancive 

(trashësia e letrës, ngjyra e saj) dhe është format letre e zakonshme A4, e cila ndryshon nga 

formati i përgjithshëm që lëshon kjo bankë. Me gjithë të metat në dukje të këtij dokumenti, 

bazuar në këtë garanci Sektori i Kontrollit të Pagesave dhe Garancive Doganore ka lëshuar 

certifikatë garancie TC 31, nr serial 0000517, datë 25.01.2017, me afat vlefshmëri deri 

25.01.2018, në mospërputhje me kriteret e përcaktuara në VKM nr. 651, datë 10.11.2017, 

nenit 78, pika 4, germa “c”. 

 

15.1. Rekomandimi: DPD, si struktura më e lartë e administratës doganore shqiptare të 

mbikëqyrë transitet e pambyllura në sistem duke kërkuar nga: 

-“Zyrat doganore të destinacionit” në rastin kur konfirmohet paraqitja në destinacion, në 

shkelje të afatit kohor për kryerjen e transitit, vendosjen e penalitetit për shkelje të afatit të 

mbylljes së transitit sipas legjislacionit në fuqi.  

-“ Zyra doganore e nisjes”, në rastin kur konfirmohet mosparaqitja në destinacion, të 

identifikohet debitorin, të rillogariten detyrimet doganore të munguara dhe të njoftohet 

menjëherë mbajtësi i regjimit/garantuesi për shlyerjen e regjimit brenda afatit kohor të 

përcaktuar me ligj. 

-Në rast mospagese brenda afatit ligjor nga zyra doganore e nisjes, të njoftohet DPD për të 

vazhduar procedurën për prekjen e garancisë bankare të depozituar nga garantuesi në 

shumën 12,776,322 lekë, për 66 transitet e pambyllura. 

-DPD, nëpërmjet strukturave të saj, të konfirmojë vlefshmërinë e garancisë për pagesë të 

datës 09.01.2017 lëshuar nga BKT për aplikantin “A D 2013” me kod J085, në përputhje me 

dispozitat në fuqi. Afati: Menjëherë 

 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Gjatë periudhës 01.08.2018 e në vijim deri në vënien në 

eficencë të Sektorit të lehtësirave Doganore, Tranzitit dhe Informimit të Operatorëve, 

Drejtoria e Buxhetit dhe Financës, në zbatim të Urdhërit Nr.18719 datë 13.08.2018 me lëndë 

“Struktura monitoruese në DPD për të gjitha problematikat e shfaqura nga regjimi i tranzitit 

do të jetë Sektori i Pagesave dhe Garancive pranë Drejtorisë së Buxhetit dhe Financës; ka 

monitoruar mbylljen e tranziteve në sistemin Asycuda. Është mbajtur korrespondencë me DD 

nisëse dhe pritëse të regjimit të tranzitit. Me shkresën nr 14059/1 datë 18.10.2018 i jemi 

drejtuar BKT e cila me shkresën ne 5577/1 datë 02.11.2018 ka rikonfirmuar se garancia është 

autentike dhe e vlefshme. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet pjesërisht i zbatuar. 
 

 

16. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se, pas ristrukturimit është krijuar Drejtoria 

e Procedurave Doganore, e cila përbëhet nga 3 sektorë. Gjatë vitit ushtrimor 2 sektorë të 

kësaj drejtorie, nuk kanë funksionuar sipas organigramës së miratuar në përputhje me VKM 

nr. 9, datë 11.01.2017 pasi: 

-Sektori i Harmonizimit të Procedurave Doganore dhe Informimit të Operatorëve, 

krijuar gjatë vitit 2017 si strukturë e re, referuar VKM nr. 9, datë 11.01.2017, me emërim 

personeli një nëpunës në cilësinë e përgjegjës sektori ka qenë jo aktive. Kjo strukturë e re ka 

patur si funksion informimin e operatorëve ekonomikë për procedurat doganore, lehtësitë dhe 

thjeshtimet që ofron legjislacioni doganor dhe harmonizimin e udhëzimeve apo akteve e tjera 
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të nivelit të tretë me Kodin Doganor, e cila nuk funksionoi asnjëherë me këtë objekt. Me 

ndryshimet e strukturës së administratës doganore, të përcaktuara në VKM nr.2, datë 

08.01.2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr. 921, datë 29.12.2014, të Këshillit të 

Ministrave “Për Personelin e Administratës Doganore”, ky sektor ristrukturohet përsëri. 

-Sektori i Lehtësive, Thjeshtimeve Doganore dhe Transitit referuar VKM nr. 9, datë 

11.01.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 921, datë 29.12.2014 të KM “Për 

personelin e administratës doganore” duhet të ishte ngritur si sektor i ri gjatë vitit 2017, sipas 

organigramës së miratuar, por ky sektor nuk ka funksionuar asnjëherë si strukture e veçantë 

dhe rezulton pa emërim personeli. 

-Nga auditimii rezulton se, pas ndryshimeve pas ristrukturimit të institucionit dhe krijimit të 

Drejtorisë së Procedurave Doganore, referuar dispozitave ligjore të përcaktuara në VKM nr. 

9, datë 11.01.2017 dhe VKM nr. 2, datë 08.01.2018, nuk ka rregullore të brendshme, urdhër 

apo udhëzim, të administratës doganore që adreson përgjegjësitë për administrimin e 

regjimeve të transitit. 

 

16.1. Rekomandimi: DPD, si struktura më e lartë e administratës doganore shqiptare, që 

bashkërendon e mbikëqyr veprimtarinë e administratës doganore të nxjerrë rregullore të 

brendshme, urdhër apo udhëzim, me qëllim adresimin e përgjegjësive për administrimin e 

regjimeve transit. Afati: Menjëherë 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Është nxjerr Udhëzimi dhe Manuali Nr.17 datë 31.12.2018 

“Mbi zbatimin praktik të deklarimit elektronik të përkohshëm të mallrave në deklarimin e 

përkohshëm DEMP në sistemin ASYCUDA Ŵorld. Për sa më sipër rekomandimi 

konsiderohet i zbatuar. 

 

17. Gjetje nga auditimi: Pas kontrollit aposterior nga Sektori i Kontrollit të Regjimeve për 

subjektet “S”; “MPA”; “L”; Degët Doganore Durrës, Bllatë dhe Vlorë, kanë dalë me 

vendim administrativ për detyrim dhe penalitete doganore në shuma më të ulëta se kontrolli 

aposteriori, të cilat sipas vendimmarrjes në pjesën arsyetuese lidhen me zbatimin e ndryshëm 

të dispozitave ligjore, kryesisht të vendosjes së penaliteteve sipas ligjit nr. 8449, datë 

27.01.1999 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; ligjit nr. 102/2014, datë 

31.7.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, VKM nr. 205, datë 

13.04.1999 “Dispozitat Zbatuese të Kodit Doganor”, i ndryshuar dhe VKM nr. 651, datë 

10.11.2017, me efekt financiar në shumën 17,611,206 lekë. 

-Pas kontrollit aposterior në terren për subjektin “G&Y C” Shpk me NIPT LxxxE për 

program kontrollin nr. 26140, datë 14.11.2017 ka dërguar Raport Kontrolli Paraprak 

aposteriori dhe procesverbali nr. 1, datë 08.02.2018, në D.D.Kapshticë në datën 12.02.2018, 

pra gati tre muaj me vonesë nga përfundimi i kontrollit në terren, në mospërputhje me 

nenin 276/3/b të Kodit Doganor. Referuar Manualit të DPD nr. 4349/4, datë 22.04.2016 “Mbi 

kryerjen e kontrollit paszhdoganimit në ambientet e operatorit ekonomik apo në degët 

doganore”, në pikën C “Faza e tretë”, ku finalizohet mbyllja e kontrollit, bazuar në 

dokumentacionin provues dhe informacionit të siguruar si nga vetë grupi i kontrollit, ashtu 

edhe të siguruara nga vetë operatori ekonomik.  

-Me Program kontrolli aposterior, nr. 20332, datë 08.09.2017 dhe nr. 20333, datë 08.09.2017 

është ushtruar kontrolli tematik mbi zbatimin e legjislacionit doganor lidhur me klasifikimin 

tarifor, për importet e kryera për periudhën 13.09.2017 e në vazhdim, me afat kontrolli 12-

16.09.2017. Ky auditim vazhdon të jetë në proces deri në datën 14.06.2018. Nga Degët 

Doganore ka rezultuar klasifikim tarifor me nivele të ndryshme taksimi për subjektet “D” 

shpk, “H ”shpk dhe “E” shpk, për artikullit “lëng frutash” me kod tarifor 20 09 me TD 15% 

dhe “Pije Freskuese” me kod tarifor 22 02 me TD 0%. Artikujt kanë të njëjtin eksportues dhe 
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të njëjtin vend origjine. Kontrolli aposterior vazhdon të mbetet në proces për një periudhë 

të tejzgjatur kohore edhe pas konfirmimit nga dogana homolge italiane sipas shkresës 

nr. 7930/1, datë 05.04.2018, të Drejtorisë së Informacionit. Ky veprim është në 

mospërputhje me kërkesat e Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr. 25, datë 30.11.2007 “Për 

procedurat e shqyrtimit të vlerës doganore, burimet e informacionit dhe afatet e publikimit të 

dosjes me të dhëna të disponueshme, si dhe zhdoganimin e automjeteve dhe pjesëve të 

këmbimit të tyre”, Sesionit I “Mbi procedurat e shqyrtimit të vlerës doganore”, pasi cënon 

standardin e procedurave të shqyrtimit të vlerës së mallit, cënon barazinë në pagesën e 

taksave doganore nga subjektet importues, cënon procedurat e shqyrtimit të vlerës doganore 

për pranimin ose jo të vlerës së transaksionit të deklaruar, sipas indikatorëve të përcaktuar në 

pikën 2 të këtij udhëzimi, në zbatim të neneve 34-39 të Kodit Doganor  

Nga kontrolli aposterior “Deklaratave të thjeshtuara” Degët Doganore Vlorë, Qafë Thanë, 

Morinë, Blladë, Tre Urat, Sarandë, Fier për shkeljen e konstatuar nga kontrolli aposterior nuk 

kanë dalë me vendim administrativ ose kanë dalë me vendim më pak se rekomandimi i 

dhënë, duke mos siguruar një sistem të drejtë, uniform dhe neutral në procedurat e vlerësimit 

Doganor. 

Referuar Manualit të DPD nr. 4349/4, datë 22.04.2016 “Mbi kryerjen e kontrollit 

paszhdoganimit në ambientet e operatorit ekonomik apo në degët doganore”, në pikën C, 

përcaktohet se: “Për parregullsitë apo shkeljet e konstatuara grupi i kontrollit harton nga zyra, 

procesverbalin përkatës si dhe Raportin Paraprak të Kontrollit”, por në finalizim të kontrollit 

aposterior ligjet, rregulloret, manualet që rregullojnë këtë fushë, nuk kanë të miratuara 

procedura standarde për finalizimin e kontrollit operativ, duke mos përmbushur objektivin 

për të realizuar një kontroll në maksimumin e efikasitetit. 

 
 

17.1. Rekomandimi: DPD, si struktura më e lartë e administratës doganore shqiptare, të 

përmirësojë Manualin nr. 4349/4, datë 22.04.2016 “Mbi kryerjen e kontrollit paszhdoganimit 

në ambientet e operatorit ekonomik apo në degët doganore”, për të siguruar procedura që 

krijojnë sisteme të kontrollit të brendshëm që minimizojnë rrezikun e korrupsionit, sigurojnë 

trajtim të paanshëm për të gjithë kontrollet aposterior, reduktojnë subjektivitetin e 

punonjësve të administratës doganore, duke bërë të mundur mbajtjen e përgjegjësisë për të 

gjitha veprimet e kryera. 

DPD, si struktura më e lartë e administratës doganore shqiptare të sigurojë procedura që 

krijojnë sisteme të kontrollit te brendshëm me qëllim zbatim e trajtim të unifikuar të zbatimit 

të legjislacionit doganor në përputhje me dispozitat e KD dhe legjislacionin në fuqi. Afati: 

Menjëherë 

 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Drejtoria e Kontrolleve të Akcizës dhe paszhdoganimit në 

Departamentin e Analizave dhe Aposteriorit ka dërguar pranë Drejtorisë Juridike në 

Departamentin Administrativ shkresën Nr.4751 prot datë 25.02.2019 me lëndë “Shkresë 

përcjellë se e Draft Manualit mbi kryerjen e Kontrollit pas Zhdoganimit në ambientet e 

operatorit ekonomik apo në degët doganore. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet në 

proces zbatimi. 

 

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

mëparshëm u konstatua se, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave nuk ka zbatuar plotësisht 

rekomandimet e lëna nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, sipas Raportit Përfundimtar të Auditimit 

dhe anekseve përkatëse, përcjellë nga KLSH me shkresën nr. 424/31 prot., datë 06.10.2017 

dhe protokolluar në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave me shkresën nr. 22774 prot., datë 

09.10.2017, konkretisht:  
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a. Zbatimin e rekomandimit për 5 masa organizative, të cilat nga auditimi zbatimit të 

rekomandimeve rezultojnë në proces zbatimi 4 masa dhe pa zbatuar 1 masë. 

b. Për shpërblim dëmi janë lënë 10 rekomandime në shumën 153,737,116 lekë. Nga DPD nuk 

është pranuar 1 rekomandim në shumën 85,799,334 lekë. Janë pranuar 9 rekomandimet e 

tjera, nga të cilat 6 rekomandime janë zbatuar plotësisht /pjesërisht në shumën 5,280,384 lekë 

dhe 3 nuk janë zbatuar. Në total rekomandimet për masa shpërblim dëmi nuk janë zbatuar në 

shumën 148,456,732 lekë  

c. Komisionit Disiplinës së DPD ka filluar ecurinë e masave disiplinore në Prill 2018, për 8 

punonjës sipas shkeljeve të konstatuara nga auditimi i KLSH-së, të cilat janë në proces 

shqyrtimi. 

 

18.1. Rekomandimi: DPD, në cilësinë e organit epror dhe DD në cilësinë e “autoritetit 

doganor kompetent” të analizojnë në bashkëpunim të plotë rekomandimet e pa realizuara, 

duke marrë masa të menjëhershme për analizimin e shkaqeve dhe përgjegjësive konkrete 

ligjore për moszbatimin e tyre. Nga këto dy institucione të ndiqen të gjitha procedurat e 

nevojshme verifikuese dhe administrative ligjore në të gjitha shkallët e gjykimit për 

kontabilizimin e shumës prej 148,456,732 lekë, rekomanduar më parë në RPA dhe anekseve 

përkatëse, përcjellë nga KLSH me shkresën nr. 424/31prot., datë 06.10.2017 dhe 

protokolluar në DPD me shkresën nr. 22774 prot., datë 09.10.2017. Afati: Menjëherë dhe në 

vijimësi 

 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Vazhdojnë procedurat për ndjekjen dhe rikuperimin e borxhit 

doganor.  

Koment i grupit të  auditimit: Deri në mbajtjen e këtij akt-konstatimi nuk kemi ende një  

raport mbi analizën e rekomandimeve të parealizuara dhe masave të marra mbi përgjegjësitë 

konkrete ligjore apo procedurat verifikuese dhe administrative për kontabilizimin e shumës 

prej 148,567,732 lekë. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet i pazbatuar. 

 

19. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi plotësimin e pasqyrave financiare, u konstatua se 

Bilanci Përmbledhës për DPD dhe 18 njësitë e varësisë së saj është depozituar në Ministrinë e 

Financave dhe të Ekonomisë me shkresën nr. 12637, datë 28.05.2018, pra në tejkalim të afatit 

të përcaktuar me mbi një muaj, po kështu dhe bilanci i aparatit është dorëzuar në Degën e 

Thesarit Tiranë jashtë afatit, që është data 28 shkurt.  

-Nga analiza e pasqyrave financiare të Aparatit konstatohet se shpenzimet për investime në 

proces, për ndërtime dhe rikonstruksione, në shumën 20,032,655 lekë janë pasqyruar në 

llogarinë 212 “Ndërtime dhe rikonstruksione”, kur duhej të regjistroheshin në llogarinë 231 

“Shpenzime në proces për rritjen e AQT”, deri në përfundim të punimeve dhe me marrjen në 

dorëzim të kalonin në llogarinë përkatëse, veprime këto në kundërshtim Kreu 2, pika 5, si dhe 

Kapitujt II dhe III të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 14, datë 28.12.2006 “Për 

përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore të vitit 2006 për institucionet 

qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre si dhe të njësive të 

menaxhimit/zbatimit të projekteve e marrëveshjeve me donatorë të huaj në zbatim të 

vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 248, datë 10.04.1998, të ndryshuar me vendim të 

Këshillit të Ministrave nr. 25, datë 20.01.2001 “Për miratimin e planit kontabël publik të 

organeve të pushtetit lokal, institucioneve shtetërore qendrore e lokale si dhe njësive qe varen 

prej tyre", ndryshuar me Udhëzimin nr. 26, datë 27.12.2007 dhe nr. 10, datë 27.02.2008. 
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19.1. Rekomandimi: Drejtoria e Buxhetit në DPD të marrë masa, që të bëjë rregullimet e 

duhura kontabile dhe pasqyrimin e saktë, si të investimeve në proces, por dhe atyre të 

përfunduara, kjo për një pasqyrim të saktë të aseteve të institucionit. 

Nga Drejtoria e Buxhetit të merren masa për eliminimin e parregullsive të konstatuara dhe 

hartimin në kohë të pasqyrave financiare, me qëllim informimin në kohë të stafit menaxherial 

për vendimmarrjen e tyre. Afati: Në vazhdimësi 

 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Implementimi i moduleve në fazën e dytë (2019), ka 

parashikuar të përfshijë: modulin e aseteve, modulin e inventarit, modulin e amortizimit ku 

do të bëhen të mundura veprimet: raportimi i situacionit të shpenzimit për secilën njësi dhe 

për njësinë raportuese. Konfigurimi i dokumentave të magazinës. Evidentimi specifik i secilit 

aset nëpërmjet serialeve të cilat mund të gjenerohen automatikisht apo të caktohen manualisht 

nga përdoruesi. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet në proces zbatimi. 

 

20. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se, në momentin e kalimit të 

administrimit të llogarisë parapaguese nga degët doganore në llogarinë unike në DPD, nuk 

është kryer inventari i llogarisë parapaguese të çdo operatori ekonomik, me qëllim 

pasqyrimin real të gjendjes faktike të kësaj llogarie. Para unifikimit të llogarisë parapaguese 

në DPD, operatorët ekonomikë kanë kryer derdhje të shumave monetare në llogarinë 

parapaguese në një degë doganore, ndërkohë që zhdoganimet i kanë kryer në degë të tjera. Si 

rezultat i këtyre veprimeve, operatorët kanë rezultuar debitorë në një degë doganore dhe 

kreditorë në një degë tjetër. Për këto arsye duhet të kryhej balancimi i debi/kredive të 

subjekteve (inventari) në të gjitha degët doganore. Ky inventar nuk është kryer ende për të 

saktësuar gjendjen e llogarisë parapaguese në momentin e kalimit në DPD në muajin 

Qershor 2013, detyrë e lënë edhe nga auditi i brendshëm. Edhe pse ka kaluar një periudhë dy 

vjeçare nga dalja e Urdhërit të Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave nr. 8797, datë 

04.04.2016 “Mbi rakordimin e llogarisë parapaguese”, ku kërkon: 

-Rakordimin e llogarisë parapaguese për periudhën Shkurt 2009-Maj 2013 nga financierët e 

degëve; rakordimin e lëvizjeve në llogarinë parapaguese me të dhënat dërguara nga bankat 

për periudhën Maj 2013 e në vazhdim nga Sektori i Kontrollit të Pagesave dhe Garancive 

Doganore; relatimin e rezultateve nga Sektori i Kontrollit të Pagesave dhe Garancive 

Doganore në përfundim të proceseve më sipër. Gjendja e llogarisë parapagese, sipas 

kontabilitetit me gjendjen e llogarisë parapaguese sipas sistemit Asycuda, për periudhën 

2009-2016 rezulton me diferenca, për të cilat nuk janë evidentuar të gjitha shkaqet, por sipas 

Drejtorisë së Buxhetit dhe Financës disa nga ata janë: 

-Diferenca prej 307,971,226 lekësh (për periudhën 2009-2012) e cila nuk është korrektuar në 

kontabilitet me mbylljen e bilancit të vitit 2013, pasi korrektimet janë bërë vetëm për vitin 

ushtrimor 2013. 

-Rimbursimi i akcizës në shumën 227,968,615 lekë, e cila nuk është zbritur nga të ardhurat 

llogaria 7031500, por janë zbritur padrejtësisht nga parapagimet. 

-Deklaratat e thjeshtuara të cilat janë kredituar në sistem, por janë në proces debitimi manual 

nga Sektori i Kontrollit të Pagesave dhe Garancive Doganore. 

 
 

20.1. Rekomandimi: Të përfundojë rakordimi i llogarisë parapaguese të sistemit Asycuda 

nga Zyrat e Financës së DD për periudhën para muajit Maj 2013, si dhe rakordimi nga 

Sektori i Kontrollit të Pagesave dhe Garancive Doganore, me qëllim nxjerrjen e rezultatit 

përfundimtar të balancës së llogarisë parapaguese. Afati: Menjëherë 
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Zbatimi i këtij rekomandimi: Për periudhën 1 janar – 31 dhjetor 2018 janë debituar si më 

poshtë: Për llogari të DD. Tiranë 13,896 deklarata të thjeshtuara me një vlerë totale 42.3 mln 

lekë. Për llogari të DD Bllatë, Rinas, Qafë Thanë, dhe Tre Urat 404 deklarata të thjeshtuara 

me një vlerë totale prej 2 mln lekë. Po vijon puna për përfundimin e debitimit të deklaratave 

të thjeshtuara për degën e Doganës Tiranë për vitin 2013 dhe DD Rinas. Rakordimi i plotë i 

llogarisë parapaguese të sistemit Asycuda do të kryhet pas përfundimit të plotë të debitimit 

manual të deklaratave të thjeshtuara. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet në proces 

zbatimi. 

 

21. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i pasqyrave financiare konstatohet se shpenzimet 

mbahen dhe regjistrohen mbi bazë Cash dhe jo mbi bazën e të drejtave dhe detyrimeve të 

konstatuara. Po kështu, nuk pasqyrohen në kontabilitet detyrimet për kontratat e lidhura më 

29.12.2017, në shumën 55,192,704 lekë, si dhe detyrimet që kanë lindur nga vendimet 

gjyqësore, veprime këto në kundërshtim me Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 14, datë 

28.12.2006, ndryshuar me Udhëzimin nr. 26, datë 27.12.2007 dhe nr. 10, datë 27.02.2008, 

Kapitulli III, si dhe me kërkesat e nenit 61 “Standardet dhe procedurat e kontabilitetit”, të 

ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar 

-Nga auditimi i veprimeve të kryera nëpërmjet bankës u konstatua se: Me urdhër shpenzimin 

nr. 1112, datë 29.12.2017, sipas kërkesës nr. 25898/1, datë 26.12.2017 të UNCTAD, i është 

likuiduar shuma 200,000 USD, ose 22,600 mijë lekë, shumë e cila është likuiduar paradhënie 

në kundërshtim me termat e kontratës së lidhur ndërmjet palëve, konkretisht pika E 

“Kontributet”, paragrafi i parë, veprimi i mësipërm është dhe në kundërshtim me pikën 147 të 

Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde në 

zbatimin e buxhetit të shtetit”, me ndryshime, pasi shuma e paradhënies është mbi 10% të 

kontratës, si dhe nuk është marrë miratimi paraprak i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë. 
 

 

21.1. Rekomandimi: Drejtoria e Buxhetit në DPD të marrë masa, që në të ardhmen të 

evidentojë të gjithë të drejtat dhe detyrimet në pasqyrat financiare të institucionit, në 

momentin e ndodhjes së tyre, në përputhje me kërkesat kontabël dhe me kërkesat e nenit 61 

“Standardet dhe procedurat e kontabilitetit”, të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për 

menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, ku citohet se 

“Metoda e njohjes së shpenzimeve dhe të ardhurave, për qëllim të këtij ligji, ka të bëjë me: a) 

njohjen e shpenzimeve të vitit buxhetor në çastin e ndodhjes së tyre, pavarësisht nga data e 

pagesës”. Afati: Në vazhdimësi 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Me implementimin e moduleve të Alpha Buxhetor në fazën e 

dytë në vitin 2019 janë parashikuar të implementohen Moduli i Urdhër 

Shpenzimeve/Buxhetit që do të bëj të mundur raportimin e situacionit të shpenzimit për 

secilën njësi dhe për njësinë raportuese. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet në 

proces zbatimi. 

 

22. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i ushtruar mbi veprimtarinë e strukturave të personelit 

në DPD u konstatua se, struktura e DPD është miratuar me VKM nr. 9, datë 11.01.2017 “Për 

disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 921, datë 29.12.2014 të KM “Për personelin e 

administratës doganore”, por konstatohet se megjithëse ky vendim ka hyrë në fuqi brenda 

muajit janar 2017, nuk është zbatuar edhe pse ka qenë vetë institucioni që ka rishikuar 

strukturën e tij dhe ka bërë propozimet për ndryshimin e vendimit të mësipërm. Në muajin 

gusht 2017 janë bërë disa ndryshime, por strukturat apo sektorët e krijuar nuk kanë 

funksionuar, sikurse janë Sektori i Harmonizimit të Procedurave Doganore dhe Informimit të 
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Operatorëve dhe Sektori i Lehtësive, Thjeshtimeve Doganore dhe Transitit, pasi nuk janë 

plotësuar me stafin e nevojshëm, duke raportuar 65 vende vakante në fund të vitit 2017 dhe 

234 punonjës me transferim, ku 185 janë punonjës me status të nëpunësit civil, çka cënon 

vijimin normal të punës në DPD dhe Degë Doganore. Konstatohet se, nuk i është dhënë 

zgjidhje përfundimtare marrëdhënieve të punës për punonjësit e Drejtorisë së 

Antikontrabandës dhe Rikuperimit me Forcë të Borxhit, Drejtorisë së Hetimit, si dhe 

Drejtorisë Antitrafik, pasi aktualisht për punonjësit e kësaj kategorie nuk janë ndërprerë 

marrëdhëniet me statusin e nëpunësit civil dhe as lidhja e një kontrate të re punësimi, 

referuar germës “h” të nenit 2 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar. 

 
 

22.1. Rekomandimi: Nga institucioni të merren masa për implementimin e plotë të 

strukturës së DPD, të miratuar me VKM nr. 2, datë 08.01.2018 “Për disa shtesa e ndryshime 

të VKM nr. 921, datë 29.12.2014 të KM “Për personelin e administratës doganore”, 

ndryshuar me VKM nr. 9, datë 11.01.2017, me qëllim krijimin e një strukture efiçente, që 

gjatë vitit 2017 nuk është arritur të realizohej plotësisht. Afati: Menjëherë 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Nga Drejtoria Juridike, Drejtoria e Financës, Drejtoria e 

Burimeve Njerëzore dhe DOH do të hartohet draft Udhëzimi në përputhje me rekomandimin. 

Koment i grupit të auditimit: Nuk kemi ende një produkt përfundimtar megjithatë DPD 

përgjatë vitit 2018 deri në mars 2019 ka qënë në proces ristrukturimi me qëllim krijimin e një 

strukture sa më eficente. Konstatohen ende vakanca të cilat duhet të plotësohen sipas 

strukturës së miratuar. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet pjesërisht i zbatuar. 
 

 

23. Gjetje nga auditimi: Gjatë vitit 2017, në zbatim të udhëzimit nr. 48, datë 08.12.2009 të 

Ministrisë së Financave “Për rregullat e shpërblimit të personelit doganor nga të ardhurat që 

realizohen nga sanksionet e shkeljeve doganore ”, është përdorur fondi nga të ardhurat nga 

gjobat, sekuestrimet, kamat vonesat në shumën 13,156,742 lekë për shpërblim punonjësish, 

ndarë në dy 6- mujorë. Referuar udhëzimit janë dhënë shpërblime punonjësve sipas 

përcaktimeve të bërë në këtë udhëzim duke përfituar në tre mënyra: shpërblim të 

drejtpërdrejtë, shpërblim të tërthortë dhe shpërblim nga fondi i Drejtorit. Miratimi në % dhe 

vlerë sipas përcaktimeve të udhëzimit është bërë nga Bordi i Menaxherëve të DPD. Edhe pse 

nga auditi i brendshëm është konstatuar që udhëzimi krijon problematikë në përllogaritjen e 

të ardhurave nga sanksionet, pasi në disa raste janë përfshirë dhe të ardhurat që krijohen nga 

strukturat e jashtme të auditimit, si dhe ka rekomanduar hartimin e një udhëzimi të ri, deri më 

tani nuk ka gjetur zbatim rekomandimi e nuk është iniciuar hartimi i udhëzimit të ri, i cili 

duhet ti referohet dhe të sillet në kornizën e Kodit të ri Doganor. 

23.1. Rekomandimi: Departamenti Administrativ të marrë masa për hartimin e një udhëzimi 

të ri të shpërblimit nga të ardhurat, që realizohen nga sanksionet e shkeljeve doganore, për 

ta sjellë atë në kornizën aktuale të KD, tashmë në fuqi, ku të përcaktohen qartësisht raportet 

e përfitimit, shpërblimi nga kamatëvonesat, si dhe nga të ardhurat e krijuara nga strukturat e 

jashtme të auditimit. Afati: Menjëherë 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Është ngritur grup pune në DBF me përbërje nga tri sektorët 

ku do të diskutohen variantet për propozim për MFE për rishikim të Udhëzimit Nr.38 datë 

08.12.2009 “Për rregullat e shpërblimit të personelit doganor nga të ardhurat që realizohen 

nga sanksionet e shkeljeve doganore” me qëllim që të përcaktohen raportet e përfitimit, 

shpërblimit nga gjobat, për përfituesit e drejtëpërdrejtë dhe të tërthortë.  

Koment i grupit të auditimit: Deri në mbajtjen e këtij akt-konstatimi ende nuk është hartuar 

një Udhëzim. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet i pazbatuar. 
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24. Gjetje nga auditimi: Nga Grupet e posaçme të punës dhe Njësia e Prokurimit në 

veprimtarinë e tyre, nuk kanë përmbushur kërkesat e objektit të ligjit, përdorimin me efiçencë 

dhe efektivitet të fondeve publike, sikurse kërkohet në nenin 1 “Objekti dhe qëllimi”, pika a 

dhe b, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, si dhe të në kundërshtim 

me kërkesat e nenit 59 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014, me ndryshime. Këtu theksojmë se 

edhe pse në nenin 59 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “ Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, i ndryshuar, është përcaktuar: “... Në përllogaritjen e vlerës limit të 

kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një ose më shumë alternativave të 

renditura si më poshtë: çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT) ose/dhe çmime 

të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet 

tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj.)...”, në asnjë rast në llogaritjen e 

fondit limit nuk janë marrë në konsideratë çmimet që mund të gjenerohen nga vetë sistemi 

doganor. 
 
 

24.1. Rekomandimi: Grupet e punës apo njësia e prokurimit pranë AK, në të ardhmen të 

tregojë vëmendjen e duhur në përcaktimin e kritereve kualifikuese në zhvillimin e 

procedurave të prokurimit, për të garantuar parimet mbi të cilat zhvillohen procedurat e 

prokurimit publik. Në hartimin e fondit limit AK të bazohet në të dhënat e vetë administratës 

doganore, ashtu sikurse përcaktohet dhe në nenin 59 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Afati: Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Elementi “të dhënat e administratës doganore” nuk vlerësohet 

i përshtatshëm pasi nuk është i plotë cmimi me marzhin e fitimit e shpenzime të tjera, pra 

është larg cmimit real me të cilët operatorët konkurojnë dhe ofertojnë në procedurën e 

konkurimit. Në raste të vecanta kur del e nevojshme, për shkak të mungesës së informacionit 

nga burimet e tjera të përcaktuara në VKM, përdoren dhe do të përdoren në vazhdimësi edhe 

të dhënat e administratës doganore. 

Koment i grupit të auditimit: Do të rishikohet nga grupi i auditimit në auditimin e cështjes 

së prokurimeve në DPD. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet në proces zbatimi. 

 

B. MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE NË ADMINISTRIMIN 

E FONDEVE PUBLIKE. 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të korrespondencës për borxhin me 

institucionin e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve (DPT) rezultoi se, në zbatim të 

kërkesave të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 14, datë 03.05.2017 “Për zbatimin e ligjit 

nr. 33/2017 “Për pagesën fshirjen/ shuarjen e detyrimeve tatimore, detyrimeve të pagueshme 

në doganë, si dhe procedurën e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të transportit pas 

fshirjes/shuarjes së detyrimeve tatimore”, kap. IV- Fshirja e detyrimeve tatimore, pika 4, nga 

ana e DPT, me shkresën nr. 11562/1, datë 16.06.2017 është dërguar në DPD, lista e 

detyrimeve të tatimpaguesve për akcizë/gjobë/kamatëvonesa e dënim administrativ, për 

periudhën tatimore Janar 2011 deri më Dhjetor 2014, në shumën prej 12,029,713 mijë lekë.  
Nga ana e DPD nuk janë kontabilizuar detyrimet e tatimpaguesve për 

akcizë/gjobë/kamatëvonesa, pasi kjo shkresë është refuzuar nga ana e DPD sipas shkresës 

nr. 14634/4 prot., datë 31.07.2017,  drejtuar Sekretares së Përgjithshme të Ministrisë së 

Financave dhe Ekonomisë dhe për dijeni Drejtores së Përgjithshme të Tatimeve, duke 

propozuar një ndryshim në Udhëzimin nr. 14, datë 03.05.2017 , me arsyetimin se DPD nuk 

mund të kontabilizojë detyrimet tatimore, pasi bien ndesh me nenin 2, pika 2, 9, 10 dhe 11 të 

ligjit nr. 33/2017, datë 30.03.2017 “Për pagesën dhe fshirjen/shuarjen e detyrimeve tatimore, 
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detyrimeve të pagueshme në doganë, si dhe procedurën e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të 

transportit pas fshirjes/shuarjes së detyrimeve tatimore”, pasi detyrimi i përcjellë me listë nga 

DPT i përket periudhës pas datës 31.12.2010. 

DPD, në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 33/2017, datë 30.03.2017, fshin dhe shuan të gjitha 

detyrimet e dala nga vendime të administratës doganore, të cilat kontabilizohen në Degët 

Doganore, në të cilën ka përcaktuar gjithashtu dhe mënyrën e organizimit të kësaj procedure 

referuar Udhëzimit nr. 14, datë 03.05.2017 të Ministrisë së Financave. Aktualisht rezulton se 

detyrimi i akcizës nga DPT dhe nga DPD në shumën prej 12,029,713 mijë lekë nuk është i 

kontabilizuar si borxh në kontabilitetin e institucionit. 

 

1.1.Rekomandimi: MFE të marrë masa që të zgjidhë përfundimisht në mënyrë institucionale 

kontabilizimin e detyrimeve të akcizës në shumën prej 12,029,713 mijë lekë, që i përket 

periudhës Janar 2011 deri më Dhjetor 2014, sipas shkresës nr. 11562/1 prot., datë 

16.06.2017 të DPT dhe të refuzuar nga ana e DPD me shkresën nr. 14634/4 prot., datë 

31.07.2017 drejtuar Sekretares së Përgjithshme të MFE. Afati: Menjëherë 

 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Nuk kemi asnjë material për marrje masash në lidhje me 

rekomandimin 1.1. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet i pazbatuar. 

 

C. MASA SHPERBLIM DËMI. 
 

DPD të marrë masa që të evidentojë detyrimet në kontabilitet dhe të kërkojë në rrugë ligjore, 

duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të 

gjitha shkallët e gjykimit, me qëllim arkëtimin e të ardhurave doganore të munguara në 

Buxhetin e Shtetit në shumën 105,141,992 lekë, konkretisht:  

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit për ankimimet administrative të 

kryera pranë Drejtorisë Juridike në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave për shkeljet në 

fushën doganore për periudhën nën auditim rezultuan vendimeve administrative të nxjerra 

nga Degët Doganore jo në përputhje me përcaktimet e neneve 256 dhe 261 të ligjit nr. 8449, 

datë 27.01.1999, “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i shfuqizuar me ligjin nr. 

102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, në dy 

raste, në shumën 4,309,360 lekë, për vendime administrative të nxjerra gjatë vitit ushtrimor 

2016 dhe 2017 nga Dega Doganore Fier dhe Durrës. 
 

 

1.1. Rekomandimi: DPD, në cilësinë e organit epror juridiksional të kërkojë nga DD Fier 

dhe Durrës, ndryshimin e dy vendimeve administrative në shumën 4,309,360 lekë, për rastet e 

trajtuara në RPA, me qëllim nxjerrjen dhe arkëtimin e detyrimeve dhe gjobave doganore, 

bazuar në ligjin nr. 8449, datë 20.01.1999 “Kodi Doganor nё Republikën e Shqipёrisё”, 

shfuqizuar me ligjin nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së 

Shqipërisë”, i ndryshuar, referuar interpretimit të Avokaturës së Shtetit për mënyrën e 

evidentimit dhe nxjerrjes së përgjegjësive për shkeljet doganore të kryera para datës 

01.06.2017 (në këtë datë ka hyrë plotësisht në fuqi ligji nr. 102/2014, datë 37.07.2014), si dhe 

VKM nr. 205, datë 13.04.1999 “Dispozitat Zbatuese të Kodit Doganor” i ndryshuar. Afati: 

Deri më 30.10.2018 

 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Për të shqyrtuar rekomandimet mbi rastet specifike është 

ngritur grupi i punës me Urdhërin Nr.68 datë 25.10.2018. Gjithashtu me shkresën Nr.2509 

Prot datë 30.01.2019 në vijim të rekomandimeve të lëna nga KLSH, iu është komunikuar dy 
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degëve doganore marrja e masave për ndryshimin e dy vendimeve administrative dhe 

arkëtimin e detyrimeve dhe gjobave doganore.  

Koment i grupit të auditimit: Deri në mbajtjen e këtij akt-konstatimi nuk kemi asnjë 

material/evidencë mbi zbatimin e rekomandimit nga degët doganore. Për sa më sipër 

rekomandimi konsiderohet i pazbatuar. 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit mbi procedurat e ndjekura nga 

Drejtoria e Hetimit rezultoi se, në procesverbalet e hartuara nga kjo drejtori për shkeljet 

doganore të kontrabandës, pjesë të dosjeve hetimore, nuk është kërkuar kontabilizimi i gjobës 

doganore në shumën 416,944 lekë, trajtuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe 

aneksin nr. 1, dërguar për vendimmarrje administrative  në degët doganore respektive, në 

mosrespektim të kërkesave të neneve 256.1.b, 256.2/3, 281/1, 282/2, 289 dhe 291 të ligjit nr. 

8449, datë 20.01.1999 “Kodi Doganor nё Republikën e Shqipёrisё”, shfuqizuar me ligjin nr. 

102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar dhe ligjit 

nr. 61, datë 25.08.2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

 
 

2.1 Rekomandimi: DPD në bashkëpunim me strukturat e varësisë dhe struktura dhe organe 

të tjera hetimore e ligjzbatuese në RSH, të ndjekë me të gjitha format e parashikuara nga 

legjislacioni doganor, arkëtimin e sanksioneve dhe gjobave doganore për shkeljet doganore 

të kontrabandës në shumën 416,944 lekë, me qëllim arkëtimin e borxhit doganor që do të 

lindë bazuar në ligjin nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së 

Shqipërisë” dhe Udhëzimin nr. 6 datë 23.07.2013,“Për zbatimin praktik të procedurës së 

evidentimit, kontabilizimit dhe vjeljes së borxhit doganor dhe të akcizës“.Afati: Deri më 

31.12.2018 
Zbatimi i këtij rekomandimi: Ky rekomandim nuk është pranuar. Për sa më sipër 

konsiderohet i papranuar dhe i pazbatuar. 
 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, nga personeli përpunues doganor në 

degët doganore respektive nuk janë rillogaritur të sakta elementët e vlerës doganore për efekt 

taksimi doganor, në shumën 49,943,089 lekë,  trajtuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit 

dhe aneksin nr. 5, bashkëlidhur, që lidhen me vlerësimin doganor të vlerës së mallrave për 

qëllime doganore, bazuar në shpjegimet e neneve 34 deri 37 të ligjit nr. 8449, datë 

27.01.1999 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i shfuqizuar, neneve 65-70 të ligjit 

nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, VKM 

nr. 205, datë 13.04.1999 “Dispozitat Zbatuese të Kodit Doganor”, i ndryshuar, pikës 2-5 të 

Udhëzimit nr. 25, datë 16.05.2006 të MF “Për Shqyrtimin e Vlerës Doganore”, 

Nomenklaturës së Mallrave në RSH, shkresës nr. 779prot., datë 16.01.2013 “Mbi rishikimin e 

disa Indikatorëve shtesë në vlerësimin doganor të mallrave me origjinë nga vendet jashtë 

BE”. 

 

3.1 Rekomandimi: DPD, të analizojë dhe të ndjekë të gjitha rrugët ligjore, me qëllim 

kryerjen e procedurave doganore verifikuese sipas legjislacionit doganor në fuqi për 

vendimmarrjen, kontabilizimin dhe më pas arkëtimin e detyrimeve doganore në shumën 

49,943,089 lekë, për praktika doganore që lidhen me rekomandime rillogaritjesh të 

detyrimeve doganore në import, për të cilat nuk është vepruar në përputhje me kërkesat e 

neneve 34 deri 37 të ligjit nr. 8449, datë 27.01.1999 “Kodi Doganor i Republikës së 

Shqipërisë”, i shfuqizuar, neneve 65-70 të ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi 

Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, VKM nr. 205, datë 13.04.1999 

“Dispozitat Zbatuese të Kodit Doganor”, i ndryshuar, Udhëzimit nr. 25, datë 16.05.2006 të 
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MF “Për Shqyrtimin e Vlerës Doganore”, Nomenklaturës së Mallrave në RSH, shkresës nr. 

779 prot., datë 16.01.2013 “Mbi rishikimin e disa Indikatorëve shtesë në vlerësimin doganor 

të mallrave me origjinë nga vendet jashtë BE”. Afati: Deri më 31.01.2019 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Për të shqyrtuar rekomandimet mbi rastet specifike është 

ngritur grupi i punës me Urdhërin Nr.68 datë 25.10.2018.  

Koment i grupit të auditimit: Deri në mbajtjen e këtij akt-konstatimi nuk kemi asnjë 

material/evidencë mbi zbatimin e rekomandimit. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet i 

pazbatuar. 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me procedurat e ndjekura 

nga Drejtoria e Metodikave dhe Kontrollit, rezultuan veprime jo në përputhje me kërkesat 

dhe përcaktimet e neneve 97, 98, 99 dhe 106 të ligjit nr 61/2012 “Për Akcizat në RSH”, me 

pasojë moskërkimin dhe moskontabilizimin e detyrimeve dhe sanksioneve doganore, për 

4(katër) raste, në shumën 13,255,638 lekë, gjatë procedurës doganore të hartimit të akteve të 

konstatimit që lidhen me programe kontrolli të kryera nga kjo Drejtori, trajtuar në Raportin 

Përfundimtar të Auditimit dhe aneksin nr. 5, bashkëlidhur. 

 
 

4.1 Rekomandimi: DPD të ndjekë të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe 

procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, me qëllim kërkimin për kontabilizimin e 

detyrimeve doganore të akcizës, për 4 (katër) raste, në shumën 13,255,638 lekë, konform 

afateve dhe përcaktimeve ligjore të shprehura në ligjin specifik të fushës, me qëllim arkëtimin 

e borxhit doganor që do të lindë bazuar në Udhëzimit nr. 6, datë 23.07.2013 “Për zbatimin 

praktik të procedurës së evidentimit, kontabilizimit dhe vjeljes së borxhit doganor dhe të 

akcizës“. Afati: Deri më 31.01.2019 

Zbatimi i këtij rekomandimi:  Ky rekomandim nuk është pranuar. Për sa më sipër 

konsiderohet i papranuar dhe i pazbatuar. 

 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me procedurat e ndjekura 

nga Drejtoria e Antikontrabandës rezultuan dosje kontrolli me mangësi, me pasojë mos 

evidentimin në aktet e konstatimit të mbajtura nga kjo drejtori të detyrimeve doganore që 

duhet të ishin rillogaritur, në 18 raste subjektesh, në shumën 5,124,767 lekë, veprime në 

mospërputhje me kërkesat  e neneve 256.1.b, 256.2/3, 281, 281/1, 289 dhe 291 të ligjit nr. 

8449, datë 27.01.1999 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i shfuqizuar me ligjin nr. 

102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. 

 

 
 

5.1 Rekomandimi: DPD në bashkëpunim me AD ku janë konstatuar shkeljet doganore, si 

struktura të varësisë, të ndjekë me të gjitha format e parashikuara nga legjislacioni doganor 

nxjerrjen e vendimeve administrative dhe kontabilizimin e detyrimeve në shumën totale 

5,124,767 lekë, për 18 raste, me qëllim arkëtimin e borxhit doganor që do të lindë bazuar në 

ligjin nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë” dhe 

Udhëzimin nr. 6, datë 23.07.2013 “Për zbatimin praktik të procedurës së evidentimit, 

kontabilizimit dhe vjeljes së borxhit doganor dhe të akcizës“. Afati: Deri më 31.12.2018 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Deri në mbajtjen e këtij akt-konstatimi nuk kemi asnjë 

material/evidencë mbi zbatimin e rekomandimit. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet i 

pazbatuar. 

 

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me procedurat e ndjekura 

nga Drejtoria e Tarifës dhe Origjinës rezultuan deklarime të kushtit të origjinës të reduktuar 



 

234 
 

RAPORT PËRFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN  E ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE TË 

LËNA NË AUDITIMET E MËPARSHME NË 8 SUBJEKTE”. 

 
MSABE jo në përputhje me shpjegimet e Udhërrëfyesit të MSABE “Mbi Rregullat e 

Origjinës Preferenciale të përdorura në tregtinë ndërmjet Shqipërisë dhe Vendeve të tjera 

sipas Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë” dalë sipas ligjit nr. 9590, datë 27.07.2006 për 

“Ratifikimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit”, për të cilat nuk është dalë më 

vendimmarrje nga degët doganore respektive, duke sjellë lindjen e detyrimeve doganore të 

shmangura në shumën 7,780,990 lekë, sipas rasteve të trajtuara në Raportin Përfundimtar të 

Auditimit dhe aneksin  nr. 4, bashkëlidhur, veprime jo përputhje me ligjin nr. 7928, datë 

27.04.1995  “Për Tatimin mbi vlerën e shtuar”, i ndryshuar, neni 4, shkronja “g”, VKM nr. 

180, datë 13.02.2013, pika 1, shkronja “a” dhe pika 3.1, ligjit nr 92/2014, datë 24.07.2014 

“Për Tatimin mbi vlerën e shtuar në RSH”, neni 56, pika 38/a, VKM nr. 953, datë 

29.12.2014, VKM nr. 84, datë 08.02.2017, duke sjellë lindjen e detyrimeve doganore të 

shmangura të TVSH-së në shumën 3,538,535 lekë, si dhe mospërputhje që lidhen me 

procedurat e Marrëveshjeve dhe Kuotave të Tregtisë së Lirë, kryesisht me reduktimin e 

kuotave doganore, ku u konstatua një tejkalim kuote për artikullin “verë” deklaruar në kodin 

tarifor *220410*, *220421* “verë nga rrush i freskët deri në 2 litra”, në sasinë 32,530 litra, 

me një detyrim doganor në shumën 4,546,265 lekë. 

 
 

6.1 Rekomandimi: DPD në bashkëpunim me strukturat e saj të varësisë, të ndjekë me të 

gjitha format e parashikuara nga legjislacioni doganor nxjerrjen e vendimeve administrative 

dhe kontabilizimin e borxhit doganor në shumën 15,865,790 lekë, me qëllim arkëtimin e 

borxhit doganor që do të lindë bazuar në ligjin nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi 

Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar  dhe Udhëzimin nr. 6, datë 23.07.2013 

“Për zbatimin praktik të procedurës së evidentimit, kontabilizimit dhe vjeljes së borxhit 

doganor dhe të akcizës“. Afati: Deri më 31.01.2019 

 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Në lidhje me mosfunksionimin e kuotave, Sektori i Origjinës 

së bashku me Drejtorinë e IT dhe përfaqësues nga UNCTAD po punojnë për sistemimin e 

situatës. Bazuar në këtë argumentim, shuma 4,546,265 lekë mbi detyrimet doganore në 

kuotën e verës nuk qëndron. Lidhur me rastet e përgjigjeve fallco, negative dhe pa veprim, 

për të cilat kërkohet të ndiqet arkëtimi i detyrimeve doganore, kemi informuar me 

observacionin e dërguar lidhur me gjetjet se Sektori i Origjinës ka kërkuar informacion të 

detajuar DD Tiranë, Vlorë, Sarandë dhe Durrës me shkresën Nr.16467/3 Prot, datë 

25.07.2018. Në vijim të kësaj shkrese, degët doganore kanë dërguar informacion 

respektivisht me shkresat Nr.21436 Prot datë 20.09.2018; Nr.19263/1 Prot datë 31.08.2018 

dhe Nr.21431 Prot datë 20.09.2018. 

Koment i grupit të auditimit: Observacionet e dërguara janë mbi projekt-raportin për 

auditimin e ushtruar në Drejtorinë e Përgjithshme të DPD. KLSH ka dal me raport 

përfundimtar dhe rekomandimin përkatës, për të cilin nuk disponojmë evidencë për zbatimin 

e tij. Për sa më sipër konsiderohet i papranuar dhe i pazbatuar. 

 

7. Gjetje nga auditimi: Pas kontrollit aposterior në terren nga Sektori i Kontrollit të 

Vlerës, Klasifikimit, Origjinës, Degët Doganore Kakavijë, Kapshticë, Tiranë, Fier për 

subjektet “D t r”; “E Sa”; “G&Y C” nuk kanë dalë me vendim administrativ për shkeljen e 

konstatuar nga kontrolli aposterior pas marrjes dijeni prej tyre. Nga mosveprimi referuar 

nenit 276 të KD, efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit në total 

është 15,566,448 lekë. 

-Pas kontrollit aposterior nga zyra, nga Sektori i Kontrollit të Vlerës, Klasifikimit, 

Origjinës Degët Doganore Kakavijë, Tiranë, Fier për subjektet “E Sa”; “D D”; “D sha”; “Z” 
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nuk kanë dalë me vendim administrativ për shkeljen e konstatuar nga kontrolli aposterior 

pas marrjes dijeni prej tyre për procesverbalin e kontrollit aposterior. Nga mosveprimi 

referuar nenit 276 të KD, efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit në 

total është 659,956 lekë. 

 
 

7.1 Rekomandimi: DPD dhe DD të ndjekin të gjitha rrugët ligjore me qëllim analizimin dhe 

nxjerrjen e vendimeve administrative për kontabilizimin dhe më pas arkëtimin e detyrimeve 

doganore në shumën 16,226,404 lekë, sipas Aneksit bashkëlidhur. Afati: Menjëherë 

Zbatimi i këtij rekomandimi: Zbatimi i këtij rekomandimi: Për të shqyrtuar rekomandimet 

mbi rastet specifike është ngritur grupi i punës me Urdhërin Nr.68 datë 25.10.2018. 

Koment i grupit të auditimit: Deri në mbajtjen e këtij akt-konstatimi nuk kemi asnjë 

material/evidencë mbi zbatimin e rekomandimit. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet i 

pazbatuar. 

 

D. MASA DISIPLINORE. 
 

Mbështetur në nenin 59, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe VKM nr. 115, datë 

05.03.2014 “Për përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, 

përbërjen e vendimmarrjen në komisionin disiplinor në shërbimin civil”, i rekomandojmë: 

Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave, që në vlerësim të shkeljeve të konstatuara në RPA, 

fillimin e procedurave përkatëse për shqyrtimin dhe dhënien e masave si më poshtë:  
 

I. “Pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë rritjen në shkallën e pagës për një 

periudhë deri në dy vjet”, sipas nenit 58, germa “c”,  për nëpunësit civil, si më poshtë: 

1. Për znj. A D, me detyrë ZV/Drejtor i Përgjithshëm i Doganave:  

2. Për znj. A G, me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Pijeve Alkolike në Drejtorinë e 

Metodikave dhe Kontrollit, pranë Departamentit të Akcizës në DPD: 

3. Për z. E D, me detyrë Komandant Grupi i Drejtorisë së Antikontrabandës dhe Rikuperimit 

me Forcë të Borxhit Doganor, 

4. Për z. Sh Yi, me detyrë Komandant i Drejtorisë së Antikontrabandës dhe Rikuperimit me 

Forcë të Borxhit Doganor, 

5. Për z. H Sh, me detyrë Komandant i Drejtorisë së Antikontrabandës dhe Rikuperimit me 

Forcë të Borxhit Doganor, 

6. Për z. Sh H, me detyrë Komandant i Drejtorisë së Antikontrabandës dhe Rikuperimit me 

Forcë të Borxhit Doganor: 
 

II. “Mbajtja deri në 1/3 e pagës së plotë për një periudhë deri në gjashtë muaj” sipas nenit 58, 

germa “b”, për nëpunësit civil, si më poshtë: 
 

1. Për z. E C, me detyrë specialist hetues pranë Drejtorisë së Hetimit, në Departamentin 

Operativ-Hetimor: 

2. Për z. A S, me detyrë specialist hetues pranë Drejtorisë së Hetimit në Departamentin 

Operativ-Hetimor. 

3. Për z. D Sh, me detyrë inspektor i Drejtorisë së Antikontrabandës dhe Rikuperimit me 

Forcë të Borxhit Doganor, 

4. Për z. E L, me detyrë inspektor i Drejtorisë së Antikontrabandës dhe Rikuperimit me Forcë 

të Borxhit Doganor, 

5. Për z. Y K, me detyrë inspektor i Drejtorisë së Antikontrabandës dhe Rikuperimit me Forcë 

të Borxhit Doganor, 

6. Për z. Y S, me detyrë inspektor i Drejtorisë së Antikontrabandës dhe Rikuperimit me Forcë 

të Borxhit Doganor, 
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7. Për z. F O, me detyrë inspektor i Drejtorisë së Antikontrabandës dhe Rikuperimit me Forcë 

të Borxhit Doganor, 

8. Për z. B P, me detyrë inspektor i Drejtorisë së Antikontrabandës dhe Rikuperimit me Forcë 

të Borxhit Doganor, 

9. Për z. A U, me detyrë inspektor i Drejtorisë së Antikontrabandës dhe Rikuperimit me Forcë 

të Borxhit Doganor dhe  

10. Për z. G U, me detyrë inspektor i Drejtorisë së Antikontrabandës dhe Rikuperimit me 

Forcë të Borxhit Doganor: 

 

E. NJOFTIM I DEPARTAMENTIT TË ADMINISTRATËS PUBLIKE 

 

Për punonjësit për të cilët janë rekomanduar masa disiplinore, DPD pasi të zbatojë procedurat 

e nevojshme ligjore dhe nënligjore për klasifikimin e shkeljeve dhe fillimin e ecurisë 

disiplinore dhe pas përfundimit të afateve ankimore, të ndërmarrë veprimet si më poshtë: 

a. Të njoftojë DAP, 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 

Zbatimi i këtij rekomandimi: 
 

-Për znj. A D, me detyrë ZV/Drejtor i Përgjithshëm i Doganave me shkresën Nr.2528/2 datë 

04/03/2019 u vendos ndërprerja e ecurisë disiplinore nga Komisioni Disiplinor. 

-Për z. G U, me detyrë inspektor i Drejtorisë së Antikontrabandës dhe Rikuperimit me Forcë 

të Borxhit Doganor me shkresën Nr.1015/3 datë 13.03.2019 u vendos ndërprerja e ecurisë 

disiplinore nga Komisioni Disiplinor. 

Për punonjësit e mëposhtëm është dërguar praktika disiplinore për kompetencë te Eprori 

direkt: 

-Për D Sh është dërguar praktika disiplinore me shkresën Nr.15731 Prot datë 13.06.2019, te 

Z.P D, Drejtor i Drejtorisë së Kontrollove të Akcizës dhe Paszhdoganimit. 

-Për Y S, Sh H, F O, E D, E L, B P, H Sh, është dërguar praktika disiplinore me shkresën 

Nr.14310/1 Prot datë 11.06.2019, te Z.M L, Drejtor i Drejtorisë së Antikontrabandës. 

-Për G K, është dërguar praktika disiplinore me shkresën Nr.1017/3 Prot datë 13.06.2019, te 

Z.E Sh, Kryetar i Degës Doganore Shkodër. 

-Për Sh Y, është dërguar praktika disiplinore me shkresën Nr.15732 Prot datë 13.06.2019, te 

Z.G C, Drejtor i Drejtorisë së Informacionit, Analizës së Riskut dhe Monitorimit. 

-Për Znj.A G, është dërguar praktika disiplinore me shkresën Nr.1006/3 Prot datë 18.06.2019, 

te Z.P D, Drejtor i Drejtorisë së Kontrolleve dhe Akcizës dhe Pas zhdoganimit. 

Për A S, nëpunësi është i pezulluar nga shërbimi civil me kërkesë për 2 vjet.  

Për A U - Me vendim të Komisionit Disiplinor Z. A U është i pezulluar nga shërbimi civil në 

vijim të një shqyrtimit penal.Për të gjithë punonjësit, praktika disiplinore e të cilëve është 

dërguar te Eprori direkt kemi marr këtë informacion: 

- Këshillim me goje - Shkresa nr.13471/6  prot., datë 08.07.2019  

1. B P  

2. Y S  

3. E L  

4. F O  

5. Sh Y  

6. E D  

7. H Sh  
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8. Sh H 

-Ndërprerje të ecurisë disiplinore / Shkresa nr. 1020/3 prot., date 20.06.2019 nuk ka shkelje 

disiplinore 1. G K 

Për punonjësit D Sh, A G dhe Sh. Y deri në mbajtjen e këtij akt-konstatimi nuk kemi ende një 

informacion në lidhje me ecurinë disiplinore/marrjen e masave. 

Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet i pazbatuar në raport me masat e rekomanduara 

nga KLSH. 

Për sa më sipër për mozbatimin e rekomandimeve të KLSH ngarkohet me përgjegjësi Znj.B I 

ish-Drejtor i Përgjithshëm i DPD dhe grupi i punës i përbërë nga: Z.A K, Zv.Drejtor i 

Përgjithshëm i Departamentit të Akcizës; Z.A S, Zv.Drejtor i Përgjithshëm i Departamentit 

Administrativ; Z. Gj B, Zv. Drejtor i Përgjithshëm i Departamentit Operativo-Hetimor; Z. 

AR, Zv.Drejtor i Përgjithshëm i Departamentit Teknik; Znj.F M, Drejtor i Drejtorisë së 

Buxhetit dhe Financës; Znj.M D, Drejtor i Drejtorisë së Auditit; Z.N C, Këshilltar i Drejtorit 

të Përgjithshëm. 

 

 

VIII. DEGA DOGANORE ELBASAN 

 

Nga auditimi i ushtruar në Degën e Doganës Elbasan “Mbi zbatimin e legjislacionit doganor, 

gjatë realizimit të procedurave për vlerësimin e mallrave, realizimin e të ardhurave doganore 

dhe vlerësimin e veprimtarisë financiarë” për gjashtëmujorin e II-të të vitit 2014 dhe 

periudhën e plotë ushtrimore të vitit 2015 dhe vitit 2016 , u konstatuan shkelje dhe mangësi , 

të cilat u trajtuan në Raportin Përfundimtar të Auditimi, Vendimin nr. 47, datë 30.04.2017 të 

Kryetarit të KLSH, dërguar me shkresën nr. 1229/11 prot, datë 30.04.2017. 

 

Bazuar në nenet 10, 15, 25 dhe 30 të Ligjit 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe 

Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”për përmirësimin e gjendjes ne të ardhmen , i 

është kërkuar rekomanduar degës doganore zbatimi për 6 “Masa organizative”, për 5 “Masa 

për shpërblim dëmi” në shumën 42,217 mijë lekë dhe i është rekomanduar Drejtorit të 

Përgjithshëm të Doganave dhe Kryetarit të Degës Doganore që në vlerësim të shkeljeve të 

trajtuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit sipas nenit 57,pika1, germa “b” dhe “c” të 

ligjit nr. 152/2013“Për nëpunësin civil”, të urdhërojë fillimin e proceduarve për fillimin dhe 

dhënien e masave përkatëse për 4 nëpunës 

 

Dega Doganore Elbasan me shkresën përcjellëse nr. 348 prot, datë 11.05.2017, bashkëlidhur 

shkresa nr. 347, datë 11.05.2017 dhe nr. 325, datë 12.05.2017 ka paraqitur “Planin e veprimit 

mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH” brenda afatit 20 ditë, në përputhje me 

kërkesat e përcaktuara në nenin 15 shkronja “j” të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.Në mbështetje të realizimit të 

planit të veprimit në shkresën nr. 347, datë 11.05.2017 është urdhëruar ngritja e grupit te 

punës prej 5 vetash, për vlerësimin e konkluzioneve dhe rekomandimeve të KLSH-së duke 

informuar kryetarin e degës doganore, me relacion për çdo procedurë doganore ku është 

konstatuar shkelje sipas procedurave ligjore dhe brenda afateve të përcaktuara nga KLSH. 

 

Dega Doganore Elbasan nuk ka raportuar me shkrim brenda afatit 6 mujor mbi masat e masat 

e marra për zbatimin e rekomandimeve, kërkuar nga KLSH në shkresën nr. 1229/11, dt 

30.04.2017,bazuar në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 30 pika 2 “Rekomandimet e KLSH-së dhe 

ecuria e zbatimit”. 
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Kontrolli Lartë i Shtetit ka ndjekur zbatimin e rekomandimeve të lëna për 6 mujorin e parë të 

vitit 2017, për të cilin ka hartuar Raporti Përfundimtar Auditimi përcjellë në DPD me 

shkresën nr. 1602 prot, datë 22.01.2018, dhe kjo e fundit ka dërguar pranë Degës Doganore 

Elbasan pjesën e raportit që i përket kësaj dege doganore, me shkresën nr. 1602/6 prot, datë 

05.02.2018, protokolluar në degë me nr. 348, datë 05.02.2018. 

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi se nga Dega Doganore 

Elbasan rekomandimet e janë ndjekur si më poshtë vijon: 

a. Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 6 masa organizative, të cilat janë pranuar 

plotësisht. Nga masat e pranuarat janë zbatuar plotësisht 5 masa dhe 1masë konsiderohet në 

proces zbatimi. 

b. Për shpërblim dëmi janë lënë 5 rekomandime në shumën 42,217 mijë lekë, të cilat janë 

analizuar sipas pikave përkatëse, sipas shumave dhe subjekteve për shpërblim dëmi dhe është 

proceduar me aktet përkatëse nga organi vendimmarrës. Nga 5 rekomandimet e pranuara 

nga AD janë zbatuar plotësisht duke dalë me vendim administrativ për shumën 28,125 mijë 

lekë, dhe nuk janë zbatuar në shumën 14,029 mijë lekë nga të cilat shuma 8,187 mijë lekë nuk 

gjen zbatim dhe shuma 6,001mijë lekë konsiderohet në proces zbatimi.  

c. Komisionit Disiplinës së DPD ka filluar ecurinë e masave disiplinore në Prill 2018 për 4 

punonjës sipas shkeljeve konstatuara nga auditimi i KLSH-së, të cilat me gjithë rezervën e 

grupit të auditimit të KLSH për procedurën e propozimit të masave disiplinore, me shkresën 

nr. 1602/6, datë 05.02.2018, protokolluar në Degën Doganore Elbasan me nr. 348, dt 

05.02.2018, ky rekomandim është konsideruar i pranuar dhe i zbatuar 

 

Nga auditimi mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimi i mëparshëm të KLSH-së, 

të dërguar me shkresën dërguar me shkresën nr. 1229/11 prot, datë 30.04.2017 u konstatua:  

 

 

 

A. MASA ORGANIZATIVE 

 

Rekomandimi 1.1. Në periudhat në vijim Dega e Doganës Elbasan të rrisë bashkëpunimin 

me Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave për studimin, hartimin dhe programimin e 

objektivave të pranueshëm nga kjo degë doganore. Autoriteti Doganor Elbasan të bëjnë një 

punë më të mirë duke zhvilluar më tej marrëdhëniet me subjektet, përmirësimin e kushteve të 

zhdoganimit dhe zbatimin me korrektesë të legjislacionit doganor me qëllim përcaktimin dhe 

analizimin e indikatorëve dhe faktorëve të ndryshëm ekonomikë për arritjen e këtyre 

objektivave. 

Afati: Në vijimësi 

Nga auditimi rezulton se Dega Doganore Elbasan në vitin 2017 ka realizuar të ardhura 

doganore në shumën 2,895,351 mijë lekë ose me realizim në masën 113% kundrejt planit 

vjetor, duke rezultuar me më tepër të ardhura në shumën 1,098,627 mijë lekë ose më tepër në 

masën 13% e planit vjetor. Në vitin 2018 të ardhurat doganore rezultojnë 2,651,418 mijë lekë 

ose 86% e planit vjetor, duke rezultuar me më pak të ardhura te në masën 428,005 mije lekë 

ose 14% e planit vjetor. 

Koment i grupit të auditimit: 

Realizimi të ardhurave do të rakordohet në DPD-ve, pasi veprimet kontabël pasqyrohen në 

Bilancin e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave. Faktorët që ndikojnë në mosrealizimin e 

treguesve pasqyrohen në trajtimin e drejtimit 1 të këtij auditimi. 



 

239 
 

RAPORT PËRFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN  E ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE TË 

LËNA NË AUDITIMET E MËPARSHME NË 8 SUBJEKTE”. 

 
Rekomandimi konsiderohet i zbatuar 

 

Rekomandimi 2.1. Autoriteti doganor kompetent, Dega e Doganës Elbasan, në bashkëpunim 

me Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave të marrë masa konkrete nëpërmjet të një programi 

të posaçëm për të zgjidhur në rrugë ligjore problemet që pengojnë rikuperimin e borxhit 

doganor në vlerën 419,910 mijë lekë nëpërmjet urdhërave të ekzekutimit nxjerrë nga 

Autoritetet Gjyqësore Elbasan duke angazhuar të gjitha strukturat e specializuara për të 

zbatuar hap pas hapi shpjegimet dhe përcaktimet ligjore të VKM nr. 205 datë 13.04.1999 

“Për Dispozitat Zbatuese të Kodit Doganor”, Udhëzimit nr. 6 datë 23.07.2013 “Për zbatimin 

praktik të procedurës së evidentimit, kontabilizimit dhe vjeljes së borxhit doganor dhe të 

akcizës” dhe ligjit nr. 8449 datë 27.01.1999 “Kodit Doganor i Republikës së Shqipërisë” i 

ndryshuar për arkëtimin e shpejtë si dhe për vendosjen e sekuestrove ekzekutive për të gjithë 

ato subjekte që rezultojnë si debitorë në vlera të mëdha. 

Afati:Në vijimësi 

Nga auditimi rezulton se gjendja në fillim të periudhës së auditimit 01.01.2017 është në 

masën 258.395.037 lekë, për 130 raste debitorësh ose 91subjekte. Gjatë vitit2017 debitorët 

janë shtuar për 186 raste ose 147 subjekte në vlerë 47.864.478 lekë dhe kamatëvonesa 

(progresive) në shumën 8.726.269 lekë dhe janë pakësuar për 202 raste ose 170 subjekte në 

vlerë 102.940.039 lekë dhe gjendja në 31.12.2017 rezulton 212,402,445 lekë, duke u 

pakësuar në shumën 45,992,592 lekë ose 18 % më pak se gjendja 31.12.2016. Gjatë vitit 

2018 debitorët janë shtuar për 136 raste ose 137 subjekte në vlerë 21.954.181 lekë, 

kamatëvonesa (progresive ) në shumën 6.342.552 lekë dhe janë pakësuar për 141 raste ose 

136 subjekte në vlerë 14.293.574 lekë , duke rezultuar në datën 31.12.2018 në 

shuëmn232,584,641lekë, me më tepër në shumën 20,182,196lekë ose 10 % më shumë se 

gjendja 31.12.2017. 

Koment i grupit të auditimit: 

Zbatimi i këtij rekomandimi do të trajtohet gjerësisht në drejtimin 5 të këtij auditimi, duke 

analizuar ecurinë e borxhit në vitin 2017 dhe 2018, gjendjen e tij pas masave të marra ose jo 

për rikuperimin në kohë, sipas përcaktimeve ligjorë dhe udhëzimeve përkatëse në rikuperimin 

e tij, si dhe i ndikimi në rikuperimi nga zbatimi të ligjit Nr. 33/2017 “Për Pagesën dhe 

Fshirjen/Shuarjen e Detyrimeve Tatimore, Detyrimeve të Pagueshme në Doganë, si dhe 

Procedurën e Heqjes nga Qarkullimi të Mjeteve të Transportit pas Fshirjes /Shuarjes së 

Detyrimeve Tatimore”. 

Rekomandimi konsiderohet i zbatuar 

 

Rekomandimi 3.1. Dega Doganore Elbasan me qëllim rregullimin e situatës së krijuar në 

zbatim të gërmës (c) të pikës 3, neni 20 të ligjit nr. 61, datë 24.05.2012 “Për Akcizat në 

RSH”, të detyrojë depozituesit e miratuar “të përmbushin të gjitha kërkesat e vendosura nga 

administrata doganore për të mundësuar mbikëqyrjen e magazinës fiskale” duke kërkuar 

kalibrimin e gjithë depozitave, enëve dhe siloseve si dhe kalimatësave në hyrje dhe dalje të 

produktit ne depozita si dhe në pikën e shitjes dhe të aplikojë sanksione administrative sipas 

neni 85, Kreu “Shkeljet në fushën e akcizës dhe sanksionet”, pika 1. a “Kundërvajtje 

Administrative”, neni 96.1, pika 1 deri në revokimin e autorizimeve të dhëna nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Doganave. 

Afati :Menjëherë 

Nga auditimi për periudhën 6-mujori II-të 2015 dhe vitet 2015, 2016 ka rezultuar se operatori 

ekonomik “G-O”, me NIPT LxxxxT, me autorizim Magazinë Fiskale të Depozituesit të 

Miratuar nr. AL2N130045000 me seli në Elbasan, për produktet e akcizës të prodhuara 

(kafe),nuk ka kryer kalibrimet për peshoren për periudhën 2015-2017. Pas rekomandimit të 
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lënë,subjekti ka realizuar kalibrimin e peshores elektronike për një periudhë njëvjeçare, 

respektivisht në datat 27.07.2017 dhe 23.08.2018 konform ligjit nr. 9875, datë 14.02.2008 

“Për Metrologjinë”, si dhe ka dale me vendim administrative nr. 76, datë 29.05.2017, nëntë 

cilin është konstatuar se në librezën e kontrollit të instrumentit matës “peshore elektronike” 

pas vitit 2013, nuk rezultojnë kalibrime të peshores,në të cilin ka vendosur të gjobitet subjekti 

në shumën 50,000 lekë në bazë të nenit 96/1 germa “a” të ligjit nr. 61/2012 “Për akcizat në 

RSH”, i ndryshuar. 

Rekomandimi konsiderohet i zbatuar 

 

Rekomandimi 4.1 Dega Doganore Elbasan të ngrejë grup pune të përbërë nga doganieri 

mbikëqyrës i regjimeve dhe specialisti i sektorit të Kontrollit Pas Zhdoganimit për saktësimin 

dhe verifikimin e koeficientit dhe kartës teknologjike të prodhimit në përputhje me nenin 15, 

pika 1 e Udhëzimit nr. 1 datë 06.09.2012 të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave “Për 

zbatimin praktik të Regjimit të Përpunimit Aktiv”. 

Afati: Menjëherë 
Nga auditimi mëparshëm pranë kësaj dege doganore ka rezultuar se për zbatimin e këtij 

rekomandimi janë marrë masa nëpërmjet ushtrimit të kontrolleve nën subjektet nën Regjimin 

e Përpunimit Aktiv. Sipas dokumentacionit të paraqitur rezulton se ne vitin 2017 janë 

miratuar 10 programe kontrolli dhe për vitin 2018 janë miratuar 15 programe kontrolli, 

miratuar programe kontrolli për verifikim dokumentar dhe fizik, të kartës teknologjie dhe 

koeficientit të shfrytëzimit të subjekteve RPA. Në përfundim të të cilit grupi i punës harton 

raport kontrolli. 

Koment i grupit të auditimit. 

Ky rekomandim do te trajtohet gjerësisht në drejtimin 4 të këtij auditimi, prandaj nga grupi I 

auditimit vlerësohet si i pranuar dhe në proces zbatimi në vazhdimësi. 

Rekomandimi konsiderohet i zbatuar 

 

Rekomandimi 5.1 Dega Doganore Elbasan në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të 

Doganave të analizojë vlefshmërinë ligjore të autorizimeve të përjashtimit nga detyrimet 

doganore të importit të lëshuar për subjektin “Victoria Invest” për mallrat “autobetoniere, 

pastruese plehrash etj” të klasifikuara në kapitullin *87* “mjetet e transportit të ndryshëm 

nga vagonët e hekurudhës ose tramvajit, pjesët dhe plotësuesit e tyre” bazuar në frymën e 

ligjit nr. 125/2012 “Për disa ndryshime dhe shtesa” në ligjin nr. 7928 datë 27.04.1995 „”Për 

Tatimin mbi vlerën e shtuar” i ndryshuar, neni 4 shkronja “g”, VKM nr. 180 datë 13.02.2013 

pika 1, shkronja “a” , pika 3.1, dhe Ligjit nr 92/2014 datë 24.07.2014 “Për Tatimin mbi 

vlerën e shtuar në RSH” neni 56 pika 38/a, VKM nr. 953 datë 29.12.2014 neni 8, pika 1/a dhe 

4.1 dhe Aneksi i VKM nr 13, datë 14.01.2015 Aneksi 1/1 dhe kërkesave të ligjit nr. 9461 datë 

21.12.2005 “Për Nomenklaturën e Mallrave dhe Tarifën Doganore” i ndryshuar me qëllim 

riarkëtimin e detyrimeve doganore të përjashtuara nga pagesa e tvsh-së në shumën 6,899,499 

lekë. 

Afati: Menjëherë 

Për subjektin “V I” me NIPT KxxxxU, ka rezultuar se në disa autorizime të lidhura me 

praktikat doganore praktikat doganore të vitit 2014 me R- 13891; të vitit2015 me R- 1873; 

5954; 6230; 3902; 3901; 3899; 3900 dhe të vitit 2016 me R-9551; 4726 subjekti “V I” ka 

kryer procedurën doganore të përjashtimit të TVSH për mallra të natyrës mjete lëvizëse 

transporti të cilat klasifikohen në kapitullin “Mjetet e Transportit të ndryshëm nga Vagonët e 

Hekurudhës ose Tramvajit, pjesët dhe plotësuesit e tyre”. Rekomandimi për Degën Doganore 

Elbasan është që në bashkëpunim me Departamentin e Akcizës, pranë Drejtorisë së 

Përgjithshme të Doganave dhe Departamentin Teknik pranë DPD, të analizojnë praktikat e 
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mësipërme doganore me Autorizimet Respektive, me qëllim nxjerrjen e pagesave doganore të 

përjashtuara në shumën 6,899,499 lekë, pasqyruar në aneksin nr. 7 . 

Dega Doganore Elbasan për zbatimin e këtij rekomandimi me shkresën nr.527, datë 

11.07.2017, ka kërkuar verifikim në DPD për autorizimet e përfituara për përjashtimin nga 

TVSH për makineritë dhe pajisjet e importuara nga shoqëria “V I”. DPD ka kthyer përgjigje 

me shkresën nr. 16571/2, datë 29.08.2017 me të cilën kthen përgjigje se mallrat për të cilat 

është dhënë autorizim përjashtimi nga pagesa e TVSH-së kanë patur kodet tariforë në anekset 

përkatëse të këtyre akteve nënligjore 

Koment i grupit të auditimit 

Referuar rekomandimit të lënë nga KLSH-it, mallrat e natyrës “autobetoniere” për të cilat 

janë lëshuar autorizime për përjashtimin nga TVSH sipas autorizimit përkatës, janë 

klasifikuar në kapitullin “87” të NM dhe jo në kapitujt “84” dhe “85” të NM, ku klasifikohen 

“Makineritë dhe pajisjet”.Drejtoria e Tarifës dhe Origjinës në Drejtorinë e Përgjithshme e 

Doganave, me shkresën nr. 16751/2, datë 29.08.2017, protokolluar në Degën Doganore 

Elbasan me shkresën nr. 1296, datë 17.09.2017, nuk ka analizuar përputhshmërinë ligjore 

për autorizimet e përjashtimit nga detyrimet doganore të importit, sipas dispozitave të 

rekomandimit të dhënë dhe krahasimin e tij me kërkesat e ligjit. Për këtë arsye Dega 

Doganore Elbasan duhet të rikërkojë në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave vlefshmërinë 

ligjore të autorizimeve sipas rekomandimit të lënë. 

Rekomandimi konsiderohet në proces zbatimi. 

 

Rekomandimi 6.1. Dega Doganore Elbasan në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të 

Doganave të riushtrojë kontroll pranë operatorëve tregtarë të cilët nuk kanë lejuar ushtrimin e 

kontrollit nga autoritetet doganore dhe përveç aplikimit të gjobës administrative të aplikojë 

dhe të drejtën e ndjekjes penale deri në përmbushjen e plotë të përcaktimeve ligjore sipas 

shpjegimeve të pikës 2/c të nenit 93 ligjit nr. 61/2012 “Për Akcizat në RSH”, i cili përcakton 

se “Pengimi dhe moslejimi i ushtrimit të kompetencave nga autoritetet doganore, pavarësisht 

nga ndjekja penale, dënohet me gjobë në masën 200,000 lekë deri në kallëzim penal” . 

Afati: Menjëherë 

 

Nga Auditimit rezulton se Dega Doganore nuk ka një korrespodencë shkresore me Drejtorinë 

e Përgjithshme të Doganave për rekomandimin e lënë. 

Koment i grupit të auditimit. 

Për rekomandimin e lënë Dega Doganore Elbasan me amil të datës 18.01.2018, ka informuar 

Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave se kontrolli pranë operatorëve tregtarë është 

kompetencë e strukturave përkatëse në DPD në bashkëpunim me shoqërinë koncesionare 

“GFI Albania sh.p.k”, referuar Ligjit nr. 61/2012 "Për akcizat në Republikën e Shqipërisë", 

nenit 54 pika 4 dhe 5 dhe VKM Nr. 498, Datë 30.5.2013 “Për Përcaktimin e Procedurave të 

Shënjimit të Naftës Bruto dhe Nënprodukteve të Naftës”, prandaj nga grupi i auditimit e 

vlerëson si të pranuar dhe në proces zbatimi nga strukturat përgjegjëse në vazhdimësi. 

Rekomandimi konsiderohet i zbatuar. 

 

B. MASA SHPËRBLIM DËMI. 

 

Nisur nga gjetjet e trajtuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit, nga Dega e Doganës 

Elbasan të kërkohet në rrugë ligjore të menjëhershme duke ndjekur të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, kontabilizimi 

dhe arkëtimi i detyrimeve doganore të munguara në Buxhetin e Shtetit në shumën 42,217 

mijë lekë, në mënyrë analitike nga pika 1-5 edhe sipas anekseve nr. 1 deri nr. 8: 
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Rekomandimi 1.1. Dega Doganore Elbasan të kërkojë në rrugë ligjore kontabilizimin dhe 

nxjerrjen e detyrimeve doganore dhe sanksioneve doganore në shumën 33,668 mijë lekë duke 

ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative, si dhe të gjitha shkallët e gjykimit me 

qëllim arkëtimin e dëmit dhe vjeljen e borxhit doganor për detyrime dhe gjoba doganore sipas 

aneksit nr. 1 dhe 2 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

Afati: Deri më 31.08.2017 

Pas shqyrtimit të plotë deklaratës doganore dhe dokumentacionit nga ky autoritet doganor, të 

cilat përfshihen në aneksin nr. 1 dhe nr. 2 të Raportit Përfundimtar të Auditimit të KLSH-së, 

dega doganore ka kryer rivlerësimin e deklaratave doganore duke dalë më vendim 

administrativ për kundërvajtje administrative doganore, referuar dispozitës përkatëse të Kodit 

Doganor. Referuar shkeljeve të konstatuara nga 26,189,991lekë detyrimeve doganore të 

munguara, me vendim administrativ janë kontabilizuar 17,024,858lekëose 64% e detyrimeve 

doganore të munguara, të pasqyruara në aneksin nr. 1 të zbatimit të rekomandimeve, si dhe 

nga 7,478,902 lekë detyrimeve doganore të munguara janë kontabilizuar 4,855,681lekë ose 

65% e detyrimeve doganore të munguara, të pasqyruara në aneksin nr. 2 të zbatimit të 

rekomandimeve. 

Nga auditimi dokumentacionit të zbatimit të rekomandimeve rezulton se janë pranuar por nuk 

mund të gjejnë zbatim rekomandimet për: 

Rekomandimi lënë për subjektin “C T B” me NIPT KxxxV me efekt financiar në shumën 

2,499,140 lekë. Dega Doganore me shkresën nr. 465, datë 16.06.2017, ka kërkuar në DPD 

verifikim faturash për artikullin “ekspres kafeje të përdorura, mulli kafeje” sipas 

rekomandimit të KLSH-së, për 3 praktika. Drejtoria e Përgjithshme e Doganave me shkresën 

nr. 18627/1, dt 24.08.2017 ka kthyer përgjigje mbi verifikimin e faturave pranë autoriteteve 

doganore homologe në Itali, nga ku ka rezultuar se këto autoritete konfirmojnë se faturat për 

verifikim të printuara nga sistemi ku vihen kodet tarifore të deklaruara në eksport, janë të 

njëjta me ato të deklaruara në import. Ky rekomandim është pranuar por nuk gjen zbatim. 

Rekomandimi lënë për subjektin "Il B" me NIPT JxxxP me efekt financiar në shumën 

1,183,642 lekë, për artikullin “Doreza kirurgjikale njëpërdorimshme” nuk pranohet. Kjo 

argumentohet me faktin se pas mostrimit laboratorik Drejtoria e Laboratorit Doganor 

me“Certifikatën verifikimit të llojit të mallit dhe klasifikim tarifor ” me nr. serial 338, datë 

22.01.2015, për praktikën doganore R -83 datë 07.01.2015, artikulli “Doreza një 

përdorimshme të paketuara në kuti kartoni, 100 copë, e mbishkruar “Latex Examination 

Gloves, Poŵered”, ka konkluduar se ky mall klasifikohet me kod tarifor 40151100. 

Deklarimi subjektit përputhet me rezultatin e analizës laboratorike, dhe nuk lë vend për 

riklasifikim në kodin tarifor 40151900 me tarifë bazë doganore 15%. Ky rekomandim është 

pranuar por nuk gjen zbatim. 

Rekomandimi lënë për subjektet për”Autovetura” me efekt financiar në shumën 123,273 lekë 

për deklarata të vitit 2015 me R- 8799 dt 11.09.15; 8800 dt 11.09.15; 8774 dt 11.09.15; 8813 

dt 12.09.15; 8821 dt 12.09.15; 8874 dt 14.09.15; 8870 dt 14.09.15; 8878 dt 14.09.15; 8954 dt 

16.09.15. Ky rekomandim nuk është pranuar nga autoriteti doganor pasi Udhëzimit të MF nr. 

24, datë 11.09.2015 “Për disa ndryshime në Udhëzimin nr. 25, datë 30.11.2007” është botuar 

në Fletoren Zyrtare nr. 162/2015 në datën 16.09.2015, datë nga e cila fillojnë efektet juridike 

të zbatimit të tij. Deklaratat doganore janë përpara datës së botimit të ndryshimit në fletoren 

zyrtare dhe akti normative nuk ka efekt prapaveprues. Si i tillë ky rekomandim nuk gjen 

zbatim. 

Rekomandimi lënë për subjektin "G" me NIPT JxxxxN me efekt financiar në shumën 

4,081,851 lekë. Dega Doganore me shkresën nr. 435, datë 06.06.2017, shkresën nr. 348/1, dt 

02.03.2018 ka kërkuar në DPD verifikim faturash për 5 praktika doganore për artikullin “B P 
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H ” me kod tarifor 22030001 sipas rekomandimit të lënë. Kërkesa është ripërsëritur me 

shkresën nr. 323, datë 06.02.2018. Drejtoria e Përgjithshme e Doganave me shkresën nr. 

5318/1, datë 16.03.2018 ka kthyer përgjigje mbi verifikimin e faturave (me përzgjedhje) 

pranë autoriteteve doganore homologe në Greqi, nga ku ka rezultuar se këto autoritete 

konfirmojnë se faturat e përzgjedhura për verifikim nr. 33/204; nr. 81/2015; nr. 34/2015; nr. 

24/2016; nr. 127/2016 dhe faturat nr. 63/2017; nr.70/2017; nr. 79/2017 (faturat e vitit 2017, 

në 3 raste nuk janë në periudhën e audituar) janë të njëjta me ato të paraqitura pranë 

autoriteteve doganore greke. Si i tillë ky rekomandim nuk gjen zbatim 

 

Koment i grupit të auditimit 

Dega Doganore Elbasan me shkresën nr. 139, datë 20.02.2017 ka kërkuar interpretim në 

DPD në lidhje më artikujt e përdorur , nëse ato përmbushin kushtet e protokollit të MSA, neni 

5 “produkte tërësisht të përfituara”, protokolli IV, pika “h”dhe “i”.Me shkresën nr. 6140/1, 

datë 28.03.2017 DPD kthen përgjigje për interpretimin e kërkuar, ku përveç të tjerash, në 

pikën 3 sqaron se lidhur me problematikën e konstatuar nga autoriteti doganor, të dërgohen 

pranë sektorit raste përfaqësuese të provave të origjinës, për ti dërguar ato për verifikim 

pranë autoriteteve doganore kompetente. Sa më sipër kjo degë doganore nuk ka kërkuar 

verifikim të deklaratave faturë pranë autoriteteve homologe italiane për: 

1- Subjektin “E K” me NIPT LxxxxA me efekt financiar në shumën 2,694,862 lekë, për 

deklaratat doganore të vitit 2014 me R-11761; R-12998; R-14192, të vitit 2015 me R2532; 

3163; 1097; 5120; 524 dhe të vitit 2016 me R-131; 5306; 7280; 9437; 8530. 

2- Për subjektin “B/e” me NIPT JxxxxE me efekt financiar në shumën 1,365,082 lekë, për 

deklarata doganore të vitit 2014 me R-1161; R-320; R-5652; R-6503; R-7150 dhe R-921. 

Në përfundim të rezultateve verifikuese doganore në bazë të nenit 102 të Kodit Doganor si 

dhe përmbajtjes së të Udhërfyesit sipas ligjit nr. 9590, datë 27.07.2006 për “Ratifikimin e 

MSABE” të rishikohet trajtimi tarifor preferencial lidhur me produktet e importuar nga 

subjektet e mësipërm. 

Sa më sipër këto raste konsiderohen në proces për tu verifikuar pranë doganave homologe 

sipas rekomandimit të lënë. 

Rekomandimi konsiderohet ne proces zbatimi 

 

Zbatimi rekomandimeve sipas ankesit nr.1 
SUBJEKTI NIPT KLSH Shkresa VENDIM DDE Nuk gjen zbatim 

A M xxxx 132,776 
 

101/22, dt 28.06.2017 132,776 
 

A R SHA 
 

32,796 
 

104, dt 28.06.2017 32,796 
 

D D. xxxx 345,559 
 

103, dt 28.06.2018 345,559 
 

K sha xxxx 
  

101, dt 28.06.2017 761,125 
 

K sha xxxx 
  

101/1, dt 28.06.2017 91,000 
 

K sha xxxx 
  

101/2, dt 28.06.2017 312,638 
 

K sha xxxx 
  

101/3, dt 28.06.2017 99,000 
 

K sha xxxx 
  

101/4, dt 28.06.2017 319,088 
 

K sha xxxx 
  

101/5, dt 28.06.2017 322,924 
 

K sha xxxx 
  

101/6, dt 28.06.2017 5,718,217 
 

K sha xxxx 
  

101/7, dt 28.06.2017 590,694 
 

K sha xxxx 
  

101/8, dt 28.06.2017 5,608,598 
 

K sha xxxx 
  

101/9, dt 28.06.2017 1,521,626 
 

K sha xxxx 
  

101/10, dt 28.06.2017 269,850 
 

K sha xxxx 
  

108, dt 30.06.2017 311,282 
 

Total K 15,611,448 
    

"P" shpk xxxx 61,729 
 

100, dt 29.06.2017 61,729 
 

"Sh.A Rr" xxxx 308,580 
 

86, dt 22.08.2018 154,290 
 

"T I" xxxx 26,818 
 

106, dt 28.06.2017 26,818 
 

"Xh" xxxx 344,848 
 

105, dt 28.06.2017 344,848 
 

"G" xxxx 4,081,851 
DPD me shkresë nr. 

5318/1, dt 16.3.2018  
- 4,081,851 

"Il B" xxxx 1,183,642 Me certifikate laboratori 
 

- 1,183,642 

B/e xxxx 1,365,082 Ne proces zbatimi 
 

- 1,365,082 
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E K xxxx 2,694,862 Ne proces zbatimi 

 
- 2,694,862 

  
26,189,991 

  
16,892,082 9,165,133 

 

Zbatimi rekomandimeve sipas Aneksit nr. 2 

Subjekti NIPT KLSH Shkresa Vendim DDE 
Nuk gjen 
zbatim 

F Gshpk xxx 194,980 
 

81, dt 

14.06.2017 
194,980 

 

"A P" xxx 155,481 
 

82, dt 
15.06.2017 

155,481 
 

"A P" xxx 214,066 
 

82/1,dt 

28.06.2017 
214,066 

 

"A P" xxx 254,729 
 

82/3, dt 
15.06.2017 

254,729 
 

"K & Co" xxx 31,457 
 

84, dt 

16.06.2017 
31,457 

 

"B-El 2003" shpk xxx 124,536 
 

86, dt 
15.06.2017 

124,536 
 

"B-El 2003" shpk xxx 122,741 
 

87, dt 

15.06.2017 
122,741 

 

"B-El 2003" shpk xxx 93,179 
 

87, dt 
15.06.2017 

93,179 
 

"E"shpk xxx 511,688 
 

14, dt 

02.03.2018 
511,688 

 

"D" xxx 796,344 
 

90, dt 
15.06.2017 

796,344 
 

"B & B F" xxx 132,405 
 

88, dt 

15.06.2017 
132,405 

 

"H" shpk xxx 830,000 
 

89, dt 
15.06.2017 

830,000 
 

"H" shpk xxx 1,128,815 
 

91, dt 

16.06.2017 
1,128,815 

 

"H" shpk xxx 22,063 
 

107/1, dt 
28.06.2017 

22,063 
 

"H" shpk xxx 43,197 
 

107, dt 

28.06.2017 
43,197 

 

E K xxx 200,000 
 

35/1, dt 
18.03.2017 

200,000 
 

"C T B" shpk xxx 2,499,140 Shkresa nr. 465, dt 16.06.2017 - - 2,499,140 

Autoveturë 
 

123,273 
Udhezimi nuk ka fuqi 

prapavepruese 
- 

 
123,273 

 
TOTALI 7,478,902 - - 4,855,681 2,622,413 

 

Rekomandimi 2.1. Dega Doganore Elbasan të kërkojë në rrugë ligjore nxjerrjen e vendimeve 

administrative në shumën 328 mijë lekë duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura 

administrative, si dhe të gjitha shkallët e gjykimit me qëllim arkëtimin e dëmit dhe vjeljen e 

borxhit doganorsipas aneksit nr. 3 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. Afati: Deri më 

31.08.2017 

Nga auditimi rezultoi se janë ndjekur procedurat e nevojshme administrative dhe ligjore, pasi 

dega doganore në zbatim të rekomandimit të lënë ka nxjerrë vendimin administrativ nr. 85, 

datë 02.08.2017, në të cilën subjekti është gjobitur në shumën 328.830 lekë, vendimi 

kontabilizuar por i pa arkëtuar  

Rekomandimi konsiderohet i zbatuar 

Aneksi nr. 3 Zbatim rekomandimesh 
Subjekti NIPT KLSH Shkresa Vendim DDE Zbatuar 

N LxxxxxxJ 328,830 - 85, dt 02.08.2017 328,830 po 

 

Rekomandimi 3.1. Dega Doganore Elbasan të kërkojë në rrugë ligjore kontabilizimin dhe 

nxjerrjen detyrimeve doganore dhe sanksioneve doganore në shumën 250 mijë lekë duke 

ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative, si dhe të gjitha shkallët e gjykimit me 

qëllim arkëtimin e dëmit dhe vjeljen e borxhit doganor për detyrime dhe gjoba doganore sipas 

aneksit nr. 6 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

Afati :Deri më 31.08.2017 
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Nga auditimi rezulton se dega doganore në zbatim të rekomandimit të lënë ka nxjerrë 

vendimin administrativ nr. 108, datë 28.06.2018,në shumën 50,000 lekë për subjektin “M”me 

NIPT JxxxxL dhe vendimin nr. 161, datë 18.12.2017, në shumën 50,000 lekë për subjektin 

"D"me NIPT JxxxxK, në total për dy subjekte 100,000 lekë. 

 

Koment i grupit të auditimit. 

Në vendimin nr. 161, datë 18.12.2017, për subjektin "D" me NIPT JxxxxK, dega doganore ka 

konstatuar së për autorizimin nr.17911/1, datë 27.07.2015 për RPP, subjekti ka tejkaluar 

sasisë e autorizuara me 20.153 kg, përpara datës 10.05.2016 , datë në të cilën subjektit i është 

miratuar shtesa e autorizimit me shkresën nr. 11496/1, datë 10.05.2016, për të cilën bazuar në 

nenin 275 të KD subjekti penalizohet me gjobë në shumën 50,000 lekë . 

Organi doganor ka vlerësuar shkeljen si kundërvajtjen administrative bazuar në nenin 256/1 

të KD, për të cilën referuar neni 275 që përcakton një gjobe qe shkon nga 50 000 lekë deri ne 

200,000 lekë, por nuk arsyetuar mbi aplikimin e gjobës në minimumin e diapazonit të gjobës. 

Si i tillë ky rekomandim nuk gjen zbatim për shumën 150,000 lekë. 

Rekomandimi konsiderohet i zbatuar. 

 

Zbatim rekomandimesh sipasAneksit nr.6 

Subjekti NIPT KLSH 

Korrespode

nce 

shkresore 

Vendim DDE 
Nuk gjen 

zbatim 

"M"shpk JxxxxL 50,000 
 

108,  dt 

30.06.2017 
50,000 0 

"D" JxxxxK 200,000 
 

161, dt 

18.12.2017 
50,000 150,000 

 
TOTALI 250,000 

  
100,000 150,000 

 

Rekomandimi 4.1. Dega Doganore Elbasan të kërkojë në rrugë ligjore kontabilizimin dhe 

nxjerrjen e sanksioneve doganore në shumën prej 1,919 mijë lekё nga 2 subjekte, sipas 

aneksit nr. 5 të Raportit Përfundimtar të Auditimit duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura 

administrative, si dhe të gjitha shkallët e gjykimit me qëllim arkëtimin e dëmit dhe vjeljen e 

borxhit doganor. 

Afati: Deri më 31.08.2017 

 

Dega Doganore Elbasan në zbatim të rekomandimit të lënë dhe detyrimeve të pasqyruara në 

aneksin nr. 5, ka dalë me vendim administrativ nr. 76, datë 30.03.2017 , për subjektin “G-O” 

me  LxxxT për shkeljen moskalibrim të peshores, për të cilën bazuar Ligjit 61/2012 “Për 

akcizat”, i ndryshuar, neni 91/1 germa “a”, ka vendosur penalitet në shumën 50.000 lekë 

shume e arkëtuar në datën 07.06.2017 në shumën 50.000 lekë. 

 

Koment i grupit të auditimit. 

- Dega Doganore Elbasan për subjektin “D Xh” me NIPT KxxxxẀ, nuk ka dalë me vendim 

administrative, për vitin 2014 dhe 2015 për sasinë e artikullit birrë të padeklaruar si të 

prodhuar dhe për të cilën nuk është paguar akcizë të detyrohet të paguajë detyrimin doganor 

të akcizës në shumën totale 1,719,927 lekë . Sa më sipër rasti konsiderohen në proces dhe për 

tu rikërkuar nga DDE. 

-Dega Doganore Elbasan në zbatim të rekomandimit të lënë dhe detyrimeve të pasqyruara në 

aneksin nr. 5, ka dalë me vendim administrativ nr. 76, datë 30.03.2017 , për subjektin “G-O” 

me NIPT LxxxxT për shkeljen moskalibrim të peshores, për të cilën bazuar Ligjit 61/2012 

“Për akcizat”, i ndryshuar,neni 91/1 germa “a”, ka vendosur penalitet në shumën 50.000 
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lekë, kundrejt 200,000 lekë të rekomandimit të lënë. Si i tillë ky rekomandim nuk gjen zbatim 

për shumën 150,000 lekë. 

Rekomandimi konsiderohet pjesërisht i zbatuar 

 

Aneksi 7 Zbatimi rekomandimeve 

Subjekti Nipti Ef/Financ 
Korespodence 

shkresore 
Vendim DDE Pa zbatuar 

"D Xh" KxxxxŴ 594,864  - - 594,864 

"D Xh" KxxxxŴ 1,125,063  - - 1,125,063 

"G-O" LxxxxT 200,000  76, DT 29.05.2017 50,000 150,000 

 
TOTALI 1,919,927   50,000 1,869,927 

 

Rekomandimi 5.1. Dega Doganore Elbasan të marrë masa të menjëhershme për arkëtimin 

dhe rikuperimin e vlerës së plotë të borxhit doganor në shumën prej 6,052 mijë lekë në 

mbështetje të shpjegimeve dhe përcaktimeve ligjore të VKM nr. 205 datë 13.04.1999 “Për 

Dispozitat Zbatuese të Kodit Doganor”, Udhëzimit nr. 6 datë 23.07.2013 “Për zbatimin 

praktik të procedurës së evidentimit, kontabilizimit dhe vjeljes së borxhit doganor dhe të 

akcizës” dhe ligjit nr. 8449 datë 27.01.1999 “Kodit Doganor i Republikës së Shqipërisë” në 

37 raste për 24 subjekte sipas aneksit nr. 8 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

Afati : Në vijimësi 

Nga rekomandimet e zbatuara sipas shkeljeve të konstatuara të pasqyruara në aneksin nr. 8, 

nga 6,074,979 lekë kanë gjetur zbatim duke marrë masa nëpërmjet nxjerrjes së vendimeve 

administrative në shumën 5,898,554 lekë ose 97% e rekomandimeve të lëna. 

 

Koment i grupit të auditimit. 

Dega Doganore Elbasan nuk ka dalë me vendim administrativ në 2 raste në shumën 222,111 

lekë për subjektin "A" shpk me NIPT KxxxxxL per DAV R-13009, datë 03.11.2014 dhe R-

13509, datë 14.11.2014. Sa më sipër rasti konsiderohen në proces dhe për tu rikërkuar nga 

DDE. 

Rekomandimi konsiderohet ne proces zbatimi. 

Zbatimi rekomandimeve sipas Aneksit nr. 8 

 
SUBJEKT NIPT VITI TOTAL VENDIM TOTAL Pa zbatuar 

"A Alb" shpk xxx 2015 339,745 28, dt 17.03.2017 339,745 0 

"A- M" xxx 2015 442,096 21, dt 16.03.2017 442,096 0 

"A- M" xxx 2015 482,115 21, dt 16.03.2017 482,115 0 

"A- M" xxx 2016 449,604 22, dt 17.03.2017 449,604 0 

L xxx 2015 247,632 23, dt 16.03.2017 247,632 0 

"O" xxx 2015 20,937 24, dt 16.03.2017 20,937 0 

"3R" shpk xxx 2014 56,776 25, dt 16.03.2017 56,776 0 

"El" xxx 2014 67,885 26,dt 17.03.2017 67,885 0 

"E B" xxx 2014 160,324 27, dt 17.03.2017 160,324 0 

"Ujësjellës Kanal Elbasan" xxx 2015 70,000 28, dt 17.03.2017 70,000 0 

"S D" xxx 2015 510,266 30, dt 17.03.2017 510,266 0 

"A Ll" xxx 2014 44,736 31, dt 17.03.2017 44,736 0 

E Cem.F xxx 2016 481,722 32, dt 17.03.2017 481,722 0 

“C&CO” xxx 2014 50,000 33, dt 17.03.2017 50,000 0 

UKE xxx 2015 250,000 34, dt 18.03.2017 250,000 0 

E K xxx 2014 200,000 35, dt 18.03.2017 200,000 0 

"El" xxx 2014 41,446 36, dt 18.03.2017 109,852 
 

"K" xxx 2014 22,400 38, dt 21.03.2017 22,400 0 

"K" xxx 2014 82,000 38/1, dt 21.03.2017 82,000 0 

"H SHPK" xxx 2015 44,800 39, dt 21.03.2017 44,480 
 

"E" xxx 2014 14,300 40, dt 21.03.2017 14,300 0 

"E" xxx 2014 14,675 40/1, dt 21.03.2017 14,675 0 

"E" xxx 2014 20,067 40/2, dt 21.03.2017 20,067 0 

"E" xxx 2014 45,898 40/3, dt 21.03.2017 45,898 0 

"Toci" xxx 
 

834,000 41, dt 21.03.2017 834,000 0 

"M" xxx 
 

100,000 42, dt 21.03.2017 100,000 0 
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"SKG A" xxx 2015 50,000 43, dt 21.03.2017 50,000 0 

"C-S" xxx 2014 50,000 44, dt 21.03.2017 50,000 0 

"C-S" xxx 2014 50,000 44/1, dt 21.03.2017 50,000 0 

"G O" xxx 2014 9,600 45, dt 21.03.2017 9,600 0 

"R SHPK" xxx 2014 22,400 46, dt 21.03.2017 22,400 0 

"A" shpk xxx 2014 161,058 53, dt 19.04.2017 161,058 0 

"A" shpk xxx 2014 145,243 54, dt 19.04.2017 145,243 0 

"A" shpk xxx 2014 95,775 55, dt 19.04.2017 95,775 0 

"A" shpk xxx 2014 152,968 56, dt 19.04.2017 152,968 0 

"A" shpk xxx 2014 69,599 - - 69,599 

"A" shpk xxx 2014 152,512 - - 152,512 

  
TOTALI 6,052,579 

 
5,898,554 222,111 

 

C. MASA DISIPLINORE 

 

Mbështetur në nenin 59, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe VKM nr.115, datë 

05.03.2014 “Për përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, 

përbërjen e vendimmarrjen në komisionin disiplinor në shërbimin civil”, KLSH-it i ka 

rekomanduar Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave dhe Kryetarit të Degës Doganore 

Elbasan që në vlerësim të shkeljeve të konstatura sipas pikës 1 germa “b” dhe “c” të nenit 57 

dhe 58 të ligjit nr. 152/2013 të konsideruara nga ana jonë si shkelje të rënda, të bëjnë 

klasifikimin e tyre dhe të urdhërojnë fillimin e procedurave përkatëse për shqyrtimin dhe 

dhënien e masave përkatëse, sipas nenit 59 të ligjit nr. 152/2013: 

a)Neni 58 germa “b-c”, nga““mbajtja deri në 1/3 e pagës së plotë për një periudhë deri në 1 

muaj” deri në “pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë rritjen në shkallën e pagës 

për një periudhë deri në dy vjet” shërbimi civil” për nëpunësin civil, si më poshtë: 

-z R Z me detyrë doganier i sektorit të klasifikimit, vlerësimit dhe kontrollit fizik pranë Degës 

Doganore Elbasan 

-znj. F K me detyrë doganiere e sektorit të përjashtimeve, regjimeve dhe akcizës pranë Degës 

Doganore Elbasan. 

-znj. M C me detyrë specialiste e kontrollit pas zhdoganimit, në Degën Doganore Elbasan 

b)Neni 58 germa “c” me“pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë rritjen në 

shkallën e pagës për një periudhë deri në dy vjet” për nëpunësin civil, si më poshtë: 

-z I C me detyrë doganier i sektorit të klasifikimit, vlerësimit dhe kontrollit fizik pranë Degës 

Doganore Elbasan 

 

Kryetari i Degës Doganore Elbasan znj O K me shkresën nr. 598 prot, datë 31.07.2017 i është 

drejtuar me shkresë DPD në të cilën ka propozuar: 

-Për znj. M C të ndërpriten hapat e procedimit disiplinor me detyrë specialiste e kontrollit pas 

zhdoganimit, në Degën Doganore Elbasan, pasi nga shqyrtimi i fakteve dhe rrethanave, në 

asnjë moment nuk ngarkohet me përgjegjësi për shkeljet e pretenduara në kryerjen e detyrave 

funksionale. 

-Për z R Z me detyrë doganier i sektorit të klasifikimit, vlerësimit dhe kontrollit fizik pranë 

Degës Doganore Elbasan, për shkeljet e pretenduara në kryerjen e detyrave funksionale të 

përcaktuara në Rregulloren e Brendshme të Degëve Doganore ka propozuar masën 

disiplinore “vërejtje” referuar nenit 58 gërma “a” e ligjit nr. 152/2013  

-Për znj. F K me detyrë doganiere e sektorit të përjashtimeve, regjimeve dhe akcizës pranë 

Degës Doganore Elbasan, për shkeljet e pretenduara në kryerjen e detyrave funksionale të 

përcaktuara në Rregulloren e Brendshme të Degëve Doganore ka propozuar masën 

disiplinore “vërejtje” referuar nenit 58 gërma “a” e ligjit nr. 152/2013  

-Për z I C me detyrë doganier i sektorit të klasifikimit, vlerësimit dhe kontrollit fizik pranë 

Degës Doganore Elbasan, për shkeljet e pretenduara në kryerjen e detyrave funksionale të 
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RAPORT PËRFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN  E ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE TË 

LËNA NË AUDITIMET E MËPARSHME NË 8 SUBJEKTE”. 

 
përcaktuara në Rregulloren e Brendshme të Degëve Doganore ka propozuar masën 

disiplinore “vërejtje” referuar nenit 58 gërma “a” e ligjit nr. 152/2013  

 

Koment i grupit të auditimit. 

Nëpunësi civil është përgjegjës për shkeljen me faj të detyrimeve të nëpunësit civil sipas ligjit. 

Ligji Nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, neni 57klasifikon shkeljet në “shumë të rënda” 

referuar nenit 57 gërma “a”, “shkelje të rënda” referuar nenit 57 germa “b” dhe“shkelje të 

lehta” referuar nenit 57 germa “c”.Kryetari i Degës Doganore Elbasan znj O K me shkresën 

nr. 598 prot, datë 31.07.2017 ka propozuar DPD masë disiplinore “vërejtje” për 3 punonjës 

dhe ndërprerjen e procedimit disiplinor për 1 nëpunës, bazuar në nenin 58 gërma “a”, pa 

përcaktuar për përgjegjësinë e nëpunësit civil për propozimin për masën disiplinore, referuar 

nenit 57 të këtij ligji si dhe duke tejkaluar kompetencën referuar nenit 59 pika 2. 

Me gjithë rezervën e grupit të auditimit të KLSH për procedurën e propozimit të masave 

disiplinore, me shkresën nr.1602/6, datë 05.02.2018, protokolluar në Degën Doganore 

Elbasan me nr. 348, dt 05.02.2018, ky rekomandim është konsideruar i pranuar dhe i 

zbatuar.Rekomandimi konsiderohet i zbatuar. 

 

“Për sa më sipër paraqitet ky Raport Auditimi”. 

 

 

 Audituesit Shtetëror të KLSH-së 

      

 

                                      Drejtori i Departamentit 


