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V E N D I M 

 

Nr. 65, Datë 28/06/2018 

 

PËR 

 

AUDITIMIN E USHTRUAR NË INSTITUTIN E SIGURIMEVE SHOQËRORE “MBI  

AUDITIMIN FINANCIAR DHE TË PËRPUTHSHMËRISË”  

për periudhën nga data 01.01.2017 deri më datën 31.12.2017. 

 

 

 

Nga auditimi i realizuar në ISSH në bazë të programit të auditimit të miratuar nga Kryetari i 

Kontrollit të Lartë të Shtetit nr. 1345/1 prot., datë 19.01.2018, i ndryshuar, arritëm në 

konkluzionin se: Me gjithë përpjekjet për administrimin e sistemit të sigurimeve shoqërore, 

ky sistem vijon të shfaq problematika që burojnë si nga vetë administrimi i ISSH
së

, ashtu 

edhe nga marrëdhëniet e aktorëve të përfshirë në proces, me këtë institucion. Për vitin 2017, 

financimi nga buxheti i shtetit, për të balancuar buxhetin e përgjithshëm të sigurimeve 

shoqërore vijon të mbetet pothuajse në të njëjtat nivele, rreth 48,705 milion lekë.  Shpenzimet 

e përgjithshme të sistemit të sigurimit shoqëror për vitin 2017 rezultuan në shumën 119,081 

milion lekë, ndërsa të ardhurat nga kontributet në nivelin prej 73,556 milion lekë, duke 

reflektuar një nivel të shtuar mbulimi prej 62% të totalit të shpenzimeve, nga të ardhurat e 

vetë skemës (nga 58% që rezultoi në vitin 2016). Nga total shuma e financuar nga buxheti i 

shtetit prej 48,705 milion lekë, vlera prej 27,458 milion lekë është subvencion për mbulimin e 

deficitit të skemës së detyrueshme të pensioneve, ndërsa vlera prej 20,430 milion lekë është 

financim nga buxheti për kontributet në skemat e tjera dhe ato suplementare. Treguesit 

diktojnë nevojën për vëmendje të të gjitha strukturave shtetërore, me qëllim rritjen e 

bashkëpunimit për të përmirësuar ato aspekte të sistemit të sigurimeve shoqërore, që 

vlerësohen të krijojnë problematika në sistem.  
 

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

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

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

Departamentit të mësipërm, Drejtori i Departamentit Juridik dhe Kontrollit të Zbatimit të 

Standardeve të Auditimit dhe Etikës, si dhe Drejtori i Përgjithshëm, në mbështetje të neneve 

10, 15, 25 dhe 30, të ligjit nr. 154/2014 miratuar në datën 27.11.2014  “Për Organizimin dhe 

Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, 
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VENDOSA 
    

I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit “Për auditimin financiar dhe të 

përputhshmërisë”, të ushtruar në Institutin e Sigurimeve Shoqërore, sipas programit të 

auditimit nr. 1345/1 prot., datë 19.01.2018 për veprimtarinë nga data 01.01.2017 deri më 

datën 31.12.2017. 

 

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

vijon; 

 

 

A. OPINIONI I AUDITIMIT  

 

Opinion mbi pasqyrat financiare 

Ne nuk shprehim opinion mbi pasqyrat financiare të ISSH. Për shkak të rëndësisë së cështjes 

së përshkruar në seksionin mbi bazën e refuzimit të opinionit të raportit tonë, ne nuk 

siguruam evidenca auditimi përkatëse, të mjaftueshme për të marrë një bazë për dhënien e 

opinionit të auditimit mbi këto pasqyra financiare.  

 

Baza për Opinionin mbi pasqyrat financiare 

Ne e kemi kryer auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të 

Sektorit Publik (ISSAIs). Përgjegjësitë tona lidhur me këto standarde janë përshkruar më 

hollësisht në seksionin “Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare”, 

pjesë e raportit tonë përfundimtar. Ne jemi të pavarur kundrejt subjektit të audituar, e 

theksuar kjo në ISSAI-n 10- Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 30- 

Kodi Etik, apo edhe çështje të tjera që lidhen me auditimin e pasqyrave financiare të një 

institucioni ndërkombëtar, të cilat janë përmendur në ISSAI-n 5000- Auditimi i 

Institucioneve Ndërkombëtare- Udhëzues për SAI-n. Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë 

tona etike, në përputhje me standardet e sipërpërmendura. Gjithashtu, ne besojmë se dëshmitë 

e mara gjatë punës sonë audituese janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar 

bazat për përgatitjen e opinionit të auditimit.  

Ne vume re se, në ISSH sistemi financiar që integron informacionin në kohë reale nga të 

gjitha njësitë e varësisë (Oracle) ende nuk është i qenderzuar.  

Drejtoria e Financës në ISSH kryen rakordimet për vlerat totale të zërave, duke qenë së 

kontabilizimet në llogaritë respektive kryhen nëpër rajone, ku edhe mbahen dokumentat 

justifikues. Të dhënat mbi shpenzimet për përfitime që gjenerohen nga sistemet specifike IT 

(PCAMS dhe CIMS), në fakt nuk shërbejnë si evidencë e mjaftueshme për informacionin 

kontabël, për shumat e xhiruara “offline”.. Ne testuam 1 agjenci edhe për diferencat offline, 

nga ku nuk na rezultuan diferenca me kontabilitetin. Por ne e kishim të pamundur të 

verifikonim ose konfirmonim me mjete alternative vlerat “offline” për të gjitha njësitë 

shpenzuese.  

 

Opinion mbi përputhshmërinë me bazën ligjore dhe rregullative në fuqi  

Ne gjithashtu audituam përputhshmërinë e veprimtarisë së ISSH me rregullat financiare dhe 

rregulloret për implementimin e rregullave financiare të ISSH, përfshirë rregullat mbi 

prokurimet, mbi limitet buxhetore, si dhe rregulla, rregullore, marrëveshje që lidhen dhe 

ndikojnë në përdorimin e fondeve/burimeve të ISSH.   

Në opinionin tonë, veprimet në procesin e raportimit financiar, janë në të gjitha aspektet 

materiale, në përputhje me kuadrin ligjor kontabël, të aplikueshëm dhe përkatës, si dhe me 
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parimet dhe rregullat, përvec kontabilizimit dhe raportimit mbështetur mbi parimin e të 

drejtave dhe detyrimeve të konstatuara (ose kontabilitetit rritës).  

Transaksionet e kryera gjatë ekzekutimit të buxhetit të ISSH kanë qenë në të gjitha aspektet 

materiale, në përputhje me bazën ligjore dhe rregullative në fuqi, përfshirë rregullat e 

prokurimeve dhe ato buxhetore.  

 

Baza për Opinionin  mbi Përputhshmërinë 

Në pasqyrat financiare (Bilanci dhe pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve) transaksionet e 

ISSH, duhet të reflektohen mbështetur mbi parimin e të drejtave dhe detyrimeve të 

konstatuara. Nga auditimi u konstatua se, kontabilizimi i tyre, nuk mbështetet mbi parimin e 

kontabilitetit rritës, por mbi atë të lëvrimit të parasë, duke rezultuar në transaksione të 

paregjistruara në periudhën e duhur kontabël. Edhe pse efekti sasior i këtij konstatimi është 

vlerësuar vetëm pjesërisht nga ana jonë
1
, mos aplikimi i parimit të kontabilitetit rritës përbën 

një cënim të bazës ligjore në fuqi sa i takon aplikimit të parimit kontabël të zbatueshëm. 

Ne e kemi kryer auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të 

Sektorit Publik (ISSAIs). Përgjegjësitë tona lidhur me këto standarde janë përshkruar më 

hollësisht në seksionin “Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare”, 

pjesë e raportit tonë përfundimtar. Ne jemi të pavarur kundrejt subjektit të audituar, e 

theksuar kjo në ISSAI-n 10- Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 30- 

Kodi Etik. Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në përputhje me standardet e 

sipërpërmendura, përfshirë këtu edhe Kodin e Etikës së KLSH-së, miratuar me Vendimin nr. 

27, datë 20.04.2018, të Kryetarit të KLSH-së. Gjithashtu, ne besojmë se dëshmitë e mara 

gjatë punës sonë audituese janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar bazat për 

përgatitjen e opinionit të kualifikuar të auditimit 

 

Përgjegjësitë e Drejtimit të ISSH 

Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore  (Nëpunësi autorizues), Zv. 

Drejtor i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore ( Nëpunës autorizues i dytë 

zëvendësues), Drejtori i Drejtorisë së Financës (Nëpunësi zbatues), si dhe Drejtori i Sektorit 

të Financës (Nëpunësi zbatuese i dytë, zëvendësuese), janë përgjegjës për përgatitjen e 

pasqyrave financiare në përputhje me kuadrin normativ të zbatueshëm të raportimit financiar 

në sektorin publik dhe për mirëfunksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, i cili 

garanton  përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare.  

Drejtimi i ISSH
së 

është përgjegjës për përputhshmërinë e veprimtarisë së ISSH
së

 me rregullat 

financiare në fuqi si dhe me rregulloret për implementimin e tyre, përfshirë rregullat mbi 

prokurimet, mbi limitet buxhetore, si dhe rregullore e marrëveshje që ndikojnë në përdorimin 

e fondeve /burimeve të ISSH
së

.  

 

B. MASA ORGANIZATIVE 

 

1. Gjetja 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 

                                                           
1
 Si pasojë e kufizimit të objektit të auditimit 
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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. S Sa 

më sipër trajtuar më hollësisht në faqet 19-32 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

 

1.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese të MFE/Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit dhe 

Drejtoria e Përgjithshme e Politikave Makro Ekonomike, Çështjeve Fiskale dhe Punësimit në 

bashkëpunim me strukturat drejtuese të 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 kontribuese, 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 

ardhura të mos vijnë të gatshme në ISSH, por  të programohen mbas një analize të drejtë e pa 

rezerva nga të dyja strukturat.  

b.Strukturat drejtuese të ISSH, të mundësojnë programimin e shpenzimeve nga të gjitha 

strukturat e varësisë dhe në të gjitha fazat e programimit, duke patur parasysh zgjidhjen e 

problematikave në shpejtimin e plotësimit të bazës së të dhënave për periudhën e sigurimit të 

personave që kanë kontribuar në skemë. 

Brenda vitit 2018 

 

2. Nga auditimi i programimit të buxhetit të të ardhura që mblidhen nga strukturat e ISSH 

(kontribute të të vetëpunësuarve në bujqësi-fermerët) që për vitin 2017 janë programuar 

në vlerë 2,382 milion lekë, janë ndryshuar me aktin normativ nr.3, në vlerë 2,112 milion 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 vetpunësuar 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 vetpunësuarit në bujqësi” ka 

ndryshuar. Në këto kushte është e vështirë që përcaktimin e qartë të termit “fermer, ose i 
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vetpunësuar 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. Sa më sipër trajtuar më hollësisht në faqet 19-33 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

2.1 Rekomandimi: 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 vetpunësuar në bujqësi”, duke shoqëruar 

këtë ri-përcaktim me ndryshimet ligjore përkatëse.  

Brenda vitit 2018 

 

3.  Nga auditimi i planifikimit dhe realizimit të buxhetit të Aparatit rezultoi se:  

-Planifikimi fillestar i shpenzimeve për investime për vitin 2017, ishte zero, kur kishte 

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. Sa më sipër trajtuar më hollësisht në faqet 19-33 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit. 

3.1 Rekomandimi: Të programohen në mënyrë të detajuar shpenzimet administrative të 

Aparatit të ISSH, si për kostot operative, ashtu edhe për ato e 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. Sa më sipër përshkruar në mënyrë të 

detajuar në faqet 34-32 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

Brenda vitit 2018 

     

4. Gjetja 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 

palëve mbi informacionin statistikor, si dhe çështjeve që dalin pas inspektimit nga ISSH të të 

dhënave mbi kontributet të procesuara në llogaritë individuale.  
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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  kontributese 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. 

Sa më sipër trajtuar më hollësisht në  faqet 34-50 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

 

4.1 Rekomandimi: 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 on-line 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 eleminuar 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.   

Brenda vitit 2018 

 

5. Gjetja 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 
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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”. Sa më sipër trajtuar më hollësisht në  faqet 

33-43 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

5.1 Rekomandimi: 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. 

Brenda vitit 2018 

 

6. Gjetja 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 

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. Sa 

më sipër trajtuar më hollësisht në  faqet 34-54 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

 6.1 Rekomandimi: 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 

fundmuaji 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 
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menaxhimit të ISSH, të përcaktojë në procedurat e ushtrimit të kontrolleve pas faktit, 

personat përgjegjës që marrin pjesë në këtë proces. 

Brenda datës 30.09.2018 

 

7. Gjetja 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”.  

-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. Sa më sipër trajtuar më hollësisht në  

faqet 125-135 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

7.1 Rekomandimi: 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.  

Brenda datës 30.09.2018 

 

8. Gjetja 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 

eleminuar gjatë konsolidimit, duke cënuar parimin e vlerësimit
2
 sipas të cilit, elementet futen 

në llogari dhe përfshihen në pasqyrat financiare, me shumat që përcaktohen, sipas 

standardeve kontabël
3
. 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. Sa 

më sipër trajtuar më hollësisht në  faqet 115-118 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

8.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës të marrë masa që përgjatë konsolidimit të pasqyrave 

financiare të eleminojë llogaritë që mbartin të drejta dhe detyrime brenda grupit.  

Brenda datës 28.03.2019 
 

9. Gjetja 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 

konsideruar si kosto të përmirësimit, që kanë për qëllim përmirësimin e kapacitetit përfitues 

                                                           
2
 Neni 13, i Ligjit nr. 9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. 

3
 Standardi Kombëtar i Kontabilitetit (SKK) 9 
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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. Sa më sipër 

trajtuar më hollësisht në  faqet 125-132 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

9.1 Rekomandimi: 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 respektiv 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. 

                      Brenda 30.12.2018 

 

10. Gjetja 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
4
, 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. Sa më sipër trajtuar më hollësisht në  faqet 86-96 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit. 

10.1 Rekomandimi: 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.                         

                                                           
4
 Pas ristrukturimit të ministrive sipas VKM, datë 13.10.2017, “Për organizimin dhe funksionimin e administratës 

shtetërore”, në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr.90/2012.  
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  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.            

                                 Në vazhdim 

 

11. Gjetja 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. Sa më sipër trajtuar më hollësisht 

në  faqet 96-107 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

 

11.1 Rekomandimi:  

-   Drejtoria e Auditimit të Brendshëm të marr masa që në çdo auditim të respektojë formatet 

standarde të kërkuara si pjesë e dokumenteve zyrtare të procesit të auditimit, duke mos 

eleminuar 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. 

-  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 

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. 

Vazhdimisht 

12. Gjetja 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;  
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-paraqiten mangësi lidhur me dokumentimin e raportimit dhe shpërndarjes së informacionit 

nëpërmjet strukturave.  

Sa më sipër trajtuar më hollësisht në  faqet 109-114 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

 

12.1 Rekomandimi: 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. 

Brenda vitit 2018 

 

13. Gjetja 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. Sa më sipër trajtuar më 

hollësisht në  faqet 82-86 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

 

13.1 Rekomandimi: 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.  

Brenda vitit 2018 

 

14. Gjetja nga auditimi: Nga auditimi mbi procedurat e rekrutimit, u konstatua se për vitin 

2017, ISSH nuk ka kryer asnjë publikm 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 ng apozicioni i punës, sikundër e 

kërkon Kodi i Punës dhe Rregullorja e Personelit të ISSH (cështja I, pika 2), e cila parashikon 

këtë procedurë vetëm në raste emergjente dhe për një periudhë të shkurtër kohore. Sa më 

sipër trajtuar më hollësisht në  faqet 136-140 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

 

14.1 Rekomandimi:  

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 
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raste të rekrutimit të stafit të ri nëpërmjet komandimit të përkohshëm, përveç rasteve 

emergjente të parashikuara në kodin e Punës. 

Në vazhdim 

15. Gjetja nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, për shpenzimet e pensioneve,  

Drejtoria e Financës në ISSH, vlerën e shpenzimeve off-line
5
 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
6
. 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”. Sa më sipër trajtuar më hollësisht në faqet 205-207 të Raportit Përfundimtar 

të Auditimit. 

 

15.1 Rekomandimi: 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. 

Brenda vitit 2019 

 

16. Gjetja nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, kontributet e të vetë-punësuarve në 

bujqësi për vitin 2017, referuar bilancit përmbledhës
7
 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 kontribues 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 

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 

                                                           
5 Shpenzimet që kryhen nga posta, ose bankat, për rajonet ku këto të fundit janë “off’line” 
6 Duke konsideruar se, pikërisht në këtë hallkë të procesit rrezikojmë të kemi “thyerje të kontrollit” nga ana e Drejtorisë së 

Financës në ISSH, përzgjodhëm 266 cështje6, nëpërmjet kryerjes së testeve të detajeve, për shifrën e plotë të shpenzimeve 

për pensione, kontabilizuar në muajin Nëntor, në Agjencine e Sigurimeve Shoqërore, Fier. Nga kryerja e testeve të detajeve 

mbi popullatën e përzgjedhur na rezultoi se vlera prej 500,679,072 lekë e njohur si shpenzim në kontabilitet rakordon me të 

dhënat e gjeneruara nga sistemi PCAMS (për pjesën on-line të shpenzimeve), plus pjesa off-line 52,919,856 lekë, e 

verifikuar me dokumentat justifikues (raportet e postës6) dhe stornuar një nga një nga specialisti i pagesave në Rajon. 
7 Llogaritë kontabël 753 kontribute & 711 kamatëvonesa 
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ndryshuar, si dhe në akte të tjera nënligjore”. Sa më sipër trajtuar më hollësisht në  faqet 44-

46 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

16.1 Rekomandimi: 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
8
 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). 

Brenda datës 30.09.2018 

 

17. Gjetja 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. Sa më sipër trajtuar më hollësisht në  faqet 147-149 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit. 

17.1 Rekomandimi: 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. 

Brenda vitit 2018 

 

18. Gjetja 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
9
, 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, 

                                                           
8 Vlera e debitorëve të krijuar si pasojë e gabimeve në llogaritje të dala nga sistemi 
9
 në zbatim të nenit 9, pika 2 dhe nenit 16, pika 2, të ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin, 
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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
10

, 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”. Sa më sipër trajtuar më hollësisht në faqet 149-160 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

 

18.1 Rekomandimi: 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 

Prokurimit.   

 Në vazhdim 

19. Gjetja 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. Sa më sipër trajtuar më hollësisht në faqet 149-160 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit. 

 

19.1 Rekomandimi: 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 

                                                           
10

 me objekt “Blerje kancelari” me fond limit 250 mijë lekë, “Blerje tonera” me fond limit 800 mijë lekë dhe 

“Blerje letër A4” me fond limit 600 mijë lekë, me fitues të njëjtin operator ekonomik “Infosoft”, në shumën 

1,650 mijë 
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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. 

                  Në vazhdim 

20. Gjetja 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 

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
11

. 

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. Sa më sipër trajtuar më hollësisht në  faqet 171-180 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit. 

20.1 Rekomandimi: 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).  

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. 

20.2 Rekomandimi:  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. 

Menjëherë dhe në vazhdim 

                                                           
11 Referuar verifikimit të kryer në sistem nga auditimi i disa dosjeve me detyrime debitore dhe kreditore e konkretisht në 

DRSSh Tiranë, dosjet me nr. 218939, me nr.217737, me nr.222054 dhe në DRSSH Vlorë dosjet me nr. 134988, 137753, 

139965 dhe nr. 140618.  
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21. Gjetja 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. 

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. Sa më sipër trajtuar më hollësisht në faqet 171-180 të Raportit Përfundimtar 

të Auditimit. 

 

21.1 Rekomandimi: 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.   

Në vazhdim 

 

22. Gjetja 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”. Sa më sipër trajtuar më hollësisht në  

faqet 171-180 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

 

22.1 Rekomandimi: 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 dixhitalizimit dhe të skanimit të regjistrave të vjetërsisë në punë dhe të 

listëpagesave. 

                Menjëherë dhe në vazhdim 

 

23. Gjetja 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. Sa më sipër trajtuar më hollësisht në faqen 70 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit. 

23.1 Rekomandimi: 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. 

Në vazhdim 

 

24. Gjetja 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 

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. Sa më sipër trajtuar më hollësisht në faqet 139-147 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit. 

 

24.1 Rekomandimi: 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, 



18 

 

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.          

                           Brenda datës 30.08. 2018 

25. Gjetja 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. Sa më sipër trajtuar më hollësisht në  

faqet 162-171 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

 

25.1 Rekomandimi: 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 

eleminohen 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 

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 eleminuar 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”); 

- ISSH 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”). 

          Brenda vitit 2018 
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C. TË TJERA NGA AUDITIMI 

 

1. Konstatim
12

: Deficiti i financiar i degës së pensioneve të fshatit, ka rezultuar 11,371.1 

milion lekë, nga 11,593.2 milion lekë një vit më parë, pra 222 milion lekë më pak, ose 1.92%  

më pak se një vit më parë. Edhe pse në vlerë nominale, skema e pensioneve në fshat dhe 

rezultati financiar i kësaj dege, duket disi i përmirësuar
13

, vëmë re që skema e fshatit vijon të 

subvencionohet nga shteti në masën 41% (tregues ky i cili nuk është përmirësuar në krahasim 

me vitin 2016) ose në masën rreth 1,443 milion lekë, vlerë kjo e cila duke iu shtuar deficitit 

direkt, e çon vlerën e financimit nga buxheti I shtetit në masën 12,814 milion lekë.  Ndërsa 

skema e qytetit kontribuon në totalin e të ardhurave të skemës së pensioneve në masën 95%, 

e përthith 85% të shpenzimeve, ky raport paraqitet në kah të kundërt për skemën e fshatit, ku 

kjo e fundit rezulton të kontribuojë në të ardhurat e mbledhura vetëm 5%, ndërkohë që 

përthith shpenzime rreth 15% të total shpenzimeve të skemës së pensioneve. Skema e fshatit, 

edhe pse me një kontribut relativisht të ulët në të ardhura (prej 5%), vërehet të zërë një peshë 

relativisht të konsiderueshme të total deficitit prej 41%. Kjo pasi periudha e sigurimit të të 

vetëpunësuarve në bujqësi, për efekt pensioni, njihet e njëjtë si për të vetëpunësuarit në qytet, 

pavarësisht se tarifa e kontributit vjetor të tyre është mesatarisht rreth 57% më e ulët se e 

qytetit, dhe diferenca për kontributet e tyre mbulohet nga  buxheti i shtetit. Sa më sipër 

trajtuar më hollësisht në  faqet 70-81 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

2. Konstatim
14

: Në vitin 2017, rritja e pensioneve sipas indeksit të çmimeve është 

implementuar që në muajin mars 2017. Nga auditimi u konstatua se, për periudhën 2013-

2017, Këshilli i Ministrave ka miratuar datën e indeksimit të pensioneve, në mbështetje të 

kërkesave të nenit 61, të ligjit për sigurimet shoqërore, të cilat për çdo vit, duke filluar nga 

vitit 2013, kanë hyrë në fuqi më datë 01.08. Përjashtim ka bërë indeksimi për vitin 2017, i 

cili mbështetur në VKM nr. 130, datë 22.02.2017 “Për indeksimin e pensioneve”,  është bërë 

në muajin Mars 2017
15

.  

Në vitin 2017, si pasojë e indeksimit 4 muaj më herët, impakti i vlerësuar në rritjen e 

shpenzimeve ka qenë 1,120 milion lekë më shumë se në vitin 2016. Në rritjen e shpenzimeve 

për pensione përveç shtesës së periudhës 4 mujore, ndikoi edhe rritja e vetë normës së 

indeksimit të çmimeve në mars 2017. Konkretisht për vitin 2016 indeksi rezultoi 1.6 %, 

ndërsa ne vitin 2017, ky indeks ishte 3%, duke sjellë një impakt prej rreth 780 milionë lekë 

shpenzime më shumë. Pra në total, efektet e vlerësuara si shtese nga indeksimi i pensioneve,  

rezultuan rreth 1,900 milionë lekë më shumë. Por ndërsa pensionet u rriten me efekte nga 

muaji mars, pagat u rriten me efekt nga muaji maj, kontributet e të cilave u derdhën në 

muajin qershor. Pra për një periudhë rreth 3 mujore, u rritën shpenzimet e skemës si pasojë e 

indeksimit, pa u shoqëruar me rritje të të ardhurave si pasojë e kontributeve të shtuara nga 

indeksimi i pagave (efekt i vlerësuar rreth 300 milionë leke/muaj të ardhura më pak, ose në 

total 900 milionë leke/3muaj).  

                                                           
12 Rekomandojmë rishikimin e skemës mbi bazën e studimeve të mirëfillta, me qëllim respektimin e parimit kontributiv të saj, por duke qenë 

se, mbështetur në standardet ndërkombëtare të auditimit të SAI-eve, KLSH nuk auditon politikat, nuk mund të rekomandojmë masa konkrete.  
13Përmirësimi ka ardhur si pasojë e rritjes së numrit të kontribuesve nga 53,168 që ishin në vitin 2016, në 58,528 në vitin 2017, duke dhënë 

një impakt të vlerësuar prej 203,6 milion lekë në kontributet e vitit korent. 
14

 E arsyeshme nga pikëpamja metodologjike është që, në momentin e rritjes se pensioneve, duhet te behet edhe indeksimi i pages minimale. 

Nën këtë këndvështrim gjithashtu merr rëndësi, qëndrueshmëria në implementimin e politikave, sa i takon indeksimit të pensioneve, në 
mënyrë që të shmangen diferencat në kohë nga viti në vit.  
15 

Viti  VKM Hyn ne fuqi 

2013 583, date 17.07.2013 01.08.2013 

2014 456, datë 09.07.2014 01.08.2014 

2015 651, datë 22.07.2015 01.08.2015 

2016 549, datë 27.07.2016 01.08.2016 

2017 130, datë 22.02.2017 01.03.2017 
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Sa më sipër, janë tre faktorët, të cilët nëse do të zhvilloheshin në të dy vitet, 2016 dhe 2017, 

në kushte të njëjta, do të kishin impakt pozitiv në uljen e deficitit nominal. Sa më sipër 

trajtuar më hollësisht në faqet 70-82 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

 

 

D. MASA DISIPLINORE 

 

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

153, pikat 1 dhe 2, në 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 në 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. 

  

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim, 

ngarkohet Departamenti i Auditimit të Buxhetit të Shtetit. Ky vendim përcillet në formë 

rekomandimi në subjektin e auditimit 

 

       

 

Bujar LESKAJ  
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