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 ―Ky raport përmban këshilla teknike dhe rekomandime qe stafi i 

Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) u jep autoriteteve të një 

vendi anëtar në përgjigje të kërkesës së tyre për asistencë 

teknike. Përmbajtja e këtij raporti të plote apo te pjesshëm, apo 

përmbledhja e tij  mund  t‘u behet e ditur Drejtoreve Ekzekutive 

te FMN-se dhe stafit te tyre si edhe ofruesve te asistencës 

teknike dhe donatoreve jashtë FMN-se, ne vijim te një 

autorizimi me shkrim lëshuar nga autoritetet e vendit marrës. Për 

paraqitjen e këtij raporti (te plote apo te pjesshëm) apo te 

përmbajtjes se tij tek palët jashtë FMN-se, përpos donatoreve 

dhe ofruesve te asistencës teknike, duhet paraqitur autorizim me 

shkrim lëshuar nga autoritetet e vendit marres dhe nga 

Departamenti i Çështjeve Fiskale.‖ 
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     HYRJE 

 

Ne përgjigje te një kërkese te Z. Ridvan Bode, Ministër i Financave, Z. Toni Lester, 

ekspert i jashtëm i panelit te DÇF,vizitoi Shqipërinë  nga 15 prilli deri ne 5 maj te vitit 

2009.
1
.Qëllimi i vizitës se Z. Lester ishte te ofronte konsulentë strategjike dhe asistence 

teknike për te ndihmuar Drejtorinë e Përgjithshme te Tatimeve (DPT) për te zhvilluar një 

Plan Sistemesh te teknologjisë se Informacionit (PSTI). 

 

Gjate vizitës Zoti Lester mori pjese ne takime me Zotin Florjon Mima, Zv. Ministër i 

Financave dhe me zyrtare nga DPT. Takimet me Z. Mima ishin shume pozitive ku ai 

njohu nevojën kritike për vazhdimin e modernizimit te administratës se DPT. Takime 

produktive u zhvilluan ne DPT me Z.Artur Papajani, Drejtor i Përgjithshëm, me dy nga 

zv. Drejtoret e tij Z.Skender Uku dhe Z.Adem Rrenga, si edhe me zyrtare te tjerë te larte 

nga selia e DPT. Z. Jensen dhe Z.Lester vizituan gjithashtu zyrën rajonale ne Durrës. Ata 

u takuan gjithashtu me Z. Peter Troste, Zv. Kryetar i Zyrës për bashkëpunim ne Zhvillim 

, Ambasada e Suedisë ne emër te Agjencisë Ndërkombëtare Suedeze te Bashkëpunimit 

për Zhvillim (SIDA). dhe me një përfaqësues te larte te opozitës. 

 

Z. Lester u takua gjithashtu me Z.Richard Wolfe, Kryetarin e Korporatës se Sfidës se 

Mijëvjeçarit dhe me Z. Bruce Kay, Kryetarin e Ekipit për Demokraci dhe Qeverisje, si 

edhe zyrtare te tjerë te projekteve nga USAID. 

 

Nisur nga fokusi specifik për Teknologjinë e Informacionit (TI), Z. Lester ne shume raste 

u takua me Z. Ilir Kurti, Shefi i Teknologjisë se Informacionit për DPT. Zoti Kurti 

ndihmoi ne zhvillimin e një takimi për Z. Lester me Z. Ilir Mosho, Drejtori i Menaxhimit 

te Investimeve Publike ne MF.  

                                                
1 Zoti  Allan Jensen (DÇF ) vizitoi Shqiperine gjate 15 -19 prill per te prezantuar Z. Lester me autoritetet 

dhe per t‘u siguruar qe te kishte nje mirekuptim midis tyre dhe ekspertit te DÇF gjate vazhdimit te reformes 

dhe rolit te ekspertit ne kete kuader. Zoti Jensen gjithashtu lehtesoi takimet me Z. Florjan Mima, Zv. 

Minister I Financave, si edhe me perfaqesues nga SIDA dhe USAID; ai ofroi nje input te rendesishem ne 

gjendjen e ardhshme te administrates tatimore ne Shqiperi ku do te ngrihet nje system I ri TI-je.  
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Z. Lester shpreh vleresimin e tij për bashkëpunimin e shkëlqyeshëm dhe mikpritjen qe ju 

rezervua gjate vizitës se tij. 

 

Gjetjet nga vizita si edhe rekomandimet sikurse janë te paraqitura ne ketë promemorie, 

janë paraprake dhe do t‘i nënshtrohen një rishikimi nga ana e selisë se FMN-se. 

Promemoria përmban Përmbledhjen Ekzekutive, dhe dy krerët vijues: (I) Ceshtje 

Organizative, dhe  (II) Ceshtje te Teknologjisë se Informacionit.  

 

 

    

    PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

 

Si rezultat i misioneve te mëparshme te DÇF , ne vitet e fundit, DPT ka prezantuar një 

sere reformash ne administratën tatimore, kësisoj kjo organizate tani pasqyron një sere 

elementesh madhore te një administrate moderne tatimore. Një progres mjaft i mire është 

arritur veçanërisht qysh ne misionin e marsit te vitit  2007 te DÇF
 2

, gjithsesi vazhdimësia 

e zbatimit te përparësive te reformave pa zëvendësuar apo pa forcuar ndjeshëm sistemin e 

tanishëm te TI-se do te ishte i vështire ne mos i pamundur. 

  

DPT ka përgatitur një plan biznesi strategjik për DPT për periudhën 2009 deri ne 

2012.   Ky plan paraqet veprimtari reformash qe do te zbatohen ne tri vitet e fundit dhe 

identifikon një nivel te larte burimesh dhe kërkesash buxhetore. Shume prej tipareve dhe 

drejtimit strategjik te përfshira ne ketë plan janë parakushte thelbësore për krijimin e një 

PSTI. 

 

Nuk është arritur progres ne drejtim te forcimit te zyrës qendrore te DPT.  Misioni i 

DÇF ne tetor te vitit 2008
3
 identifikoi nevojën për fuqizimin e funksioneve te drejtorisë 

ne fushat thelbësore te drejtorive përkatëse për t‘u siguruar qe këto drejtori përshtatin 

praktika moderne menaxhuese. 

  

Neper drejtoritë përkatëse te DPT, ka mungese te specialisteve hartues te proceseve te 

biznesit, te analizës se biznesit dhe te ekspertizës se menaxhimit te projekteve brenda 

drejtorive te biznesit ne DPT , kësisoj lipset te ndërmerret roli i pronareve te biznesit për 

sistemet e TI, çka do te kërkoje zhvillimin tërësor te tij dhe zbatimin.  

Ajo çka është thelbësore për reformën ne vazhdim është marrja ne pune dhe ruajtja e 

stafit kompetent te DPT. Veprimtaria e te gjitha administrative moderne përfshin rolin e 

pronarit te biznesit për sistemet e TI. Një koncept I tille nuk ekziston aspak ne DPT, ndaj 

                                                
2  Shqiperia, hap ate rendesishme drejt Standarteve Nderkombetare ne Administraten Tatimore, nga  

Jensen, Ganelli, van der Heerden dhe Aiston (tetor 2007) 

3 Shqiperia, Avancimi I Reformave ne Administraten Tatimore, nga Jensen, Masters dhe Bosch (Tetor 

2008) 
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lipset te ndërmerren hapa te menjëhershme për te zhvilluar dhe për te zbatuar funksione 

te tilla. Roli I pronarit te biznesit do te jete I rendesishem për krijimin e një PSTI-je. 

 

Plani i tanishëm i TI-se nuk mund te konsiderohet si dokument i praktikave me te 

mira te PSTI. Ne mars te vitit 2008, u hartua një plan tre vjeçar i reformës taktike te TI-

se, gjithsesi ne formën e vet te tanishme ai nuk përmban atë qe quhet praktika me e mire 

e PSTI. Ndërkohe qe ka disa aspekte qe përshtatin planin me nevojat e biznesit 

(veprimtarisë) se DPT-se, nevojitet hartimi i një dokumenti me afatgjate dhe 

gjitheperfshires për t‘u siguruar qe do te plotësohen nevojat arkitekturore për 10 deri 15 

vjet. 

 

 

 

 

Lipset te ngrihet një PSTI gjitheperfshires dhe shumëvjeçar, i cili do te përmbaje te 

gjitha kërkesat e detajuara për një sistem te ri te TI-se dhe do te identifikoje ndryshimet e 

kërkuara qe do te lipset te bëhen ne proceset e veprimtarisë se administratës tatimore te 

DPT.  Janë planifikuar një seri vizitash qe do te ndërmerren ne te ardhmen, gjate 12-15 

muajve te ardhshëm, objektivi i te cilave do te jete zhvillimi i një  PSTI-je. 

 

Ne nivel kapacitetesh dhe aftësish ne TI-ne e tanishme te DPT-se ekzistojnë mangësi 

te ndjeshme.  Ndërkohe qe drejtoria e TI-se ka adoptuar një strukture moderne, 

mendojmë se drejtoria e TI-se nuk ka kapacitetin apo aftësinë për te krijuar apo për te 

ofruar si PSTI edhe performancen qe pritet nga një administrate moderne tatimore. Për te 

ndihmuar ne ngritjen e një PSTI, lipset angazhimi i një pale te trete, organizate 

ndërkombëtare.   

 

Përzgjedhja e kësaj pale te trete te jashtme është një problem urgjent për arritjen e 

progresit te DPT-se drejt përmirësimit/zëvendësimit te sistemeve te TI-se. 

  

Duhet përcaktuar gjetja e burimeve te financimit për angazhimin e një pale te 

jashtme ne ndihmësen qe duhet ofruar për plotësimin e nevojave për një PSTI.  

Ndërkohe qe ende nuk është mare vendim përfundimtar ne lidhje me burimet e financimit 

qe do te përdoren për te përballuar koston e një pale te jashtme, konsiderohet qe 

financimin nga donatoret mund te jete mënyra me e mire e gjetjes se fondeve. Kësisoj, 

misioni inicioi diskutime me SIDA për te përcaktuar ne se ata do ta financojnë ketë 

nisme, meqenëse SIDA është përfshire ne financimin e projekteve te tjera qeveritare.  

Këto diskutime janë zhvilluar me një fryme jashtëzakonisht pozitive, gjithsesi nevojitet te 

përfundoje një projekt propozim me i detajuar formal nga DPT dhe nga zyrtaret e 

Ministrisë se Financave (MF) për t‘ju paraqitur menjëherë SIDA-s. Është e rëndësishme 

qe te punohet me vrull për gjetjen e fondeve te nevojshme me qellim qe te behet kërkesa 

për tender për angazhimin e një pale te jashtme.  
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Duhen programuar vizitat e ardhshme itinerare te DÇF. Vizita e ardhshme itinerare 

duhet planifikuar ne mënyre te atille qe te konicidoje me një ndodhi madhore për PSTI-

ne. Ne se arrihet progres i shpejte me përzgjedhjen e një pale te trete për te krijuar PSTI-

ne, do te ishte me vend te planifikohej vizita e ardhshme itinerare porsa te jete vendosur 

pala e jashtme ne Shqipëri për t‘u siguruar qe veprimtaria e premtuar prej tyre pasqyron 

një PSTI  te praktikave me te mira 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomandime kryesore  

 

 Te përcaktohen qartazi, te publikohen dhe te zbatohen procedurat për pronaret e 

biznesit për sistemet e TI dhe te alokohet pronësia e sistemeve te TI-se tek këta 

pronare biznesi.  

 Te rishikohen kapacitetet e tanishme brenda drejtorive te biznesit për prezencën e 

specialisteve hartues te proceseve te biznesit, si edhe analiste biznesi dhe te bëhen 

shtesa ne staf te përgatitur aty ku e lyp nevoja. 

 

 Menaxhuesit e larte te DPT-se duhet te punojnë me donatoret (USAID) për te 

hartuar dhe ofruar trajnim për menaxhim projekti për stafin e zgjedhur te biznesit 

dhe te TI-se. 

 

 Te sigurohet qe zyrtare te larte te DPT te angazhohen gjate vazhdimit dhe 

modernizimit te programit. 

 

 Te përgatitet urgjentisht një projekt propozim i detajuar për te siguruar financime 

donatoresh nga SIDA për te mundësuar angazhimin e një pale te trete te jashtme 

ndërkombëtare për te asistuar ne hartimin e një PSTI-je. 

 

  I.        ÇËSHTJE ORGANIZATIVE 

 

Si rezultat i misioneve te mëparshme te DÇF,  gjate këtyre viteve te fundit, DPT ka 

prezantuar një sere reformash ne fushën e administratës tatimore dhe tani kjo administrate 

pasqyron një sere elementesh madhore te një administrate moderne tatimore. Një progres 

shume i mire është arritur veçanërisht qysh me misionin e DÇF ne mars te vitit 2007, ku 

arritjet kryesore qe nga ai mision, kane qene si me poshtë: 
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 Adoptimi i një kodi te procedurave tatimore moderne. 

 Riorganizimi i drejtorisë qendrore dhe zyrave rajonale ne lidhje me strukturat e 

tyre duke përfshire këtu uljen e ndjeshme te numrit te zyrave; 

 Transferimi i drejtorisë ne një godine moderne; 

 Ngritja e një qendre për shërbimin ndaj tatimpaguesve si një prototip qe 

eventualisht do te përhapet ne te gjitha zyrat rajonale; 

 Adoptimi i deklarimeve elektronike dhe i shërbimeve te pagesave; dhe 

 Rritja ndjeshëm e numrit te kontribuuesve te sigurimeve shoqërore nëpërmjet 

veprimtarive te shërbimeve dhe te marrjes se masave detyruese.  

Me qellim qe te mbështetet vazhdimi i këtyre arritjeve, duhen forcuar apo te krijohen nga 

e para një sere fushash dhe procesesh.  

   A.  Zgjerimi i një Plan Biznesi Strategjik.  

Ne mars te vitit 2009,  përgatit dhe u miratua një plan biznesi strategjik për DPT-ne për 

periudhën 2009 deri ne 2012. Ky plan paraqet veprimtari te reformave qe do te zbatohen 

ne tre vitet e ardhshëm si edhe identifikon një nivel te larte burimesh dhe kërkesash 

buxhetore. Janë bere te njohura nismat e përfshira ne plan dhe janë mare reagimet nga 

administrata dhe tani po ndërmerren hapa për te inkorporuar nismat tek cikli i planit 

vjetor operacional..  

 

Midis nismave te tjera, kjo e fundit ne lidhje me planin e biznesit strategjik konfirmon 

veprimtaritë e ardhshme te reformës se DPT-se te cilat synojnë te: (1) konsolidojnë 

strukturën e re organizative; (2) te zhvillojnë një menaxhim risku te perputhshmerise për 

te fokusuar burimet e DPT-se neper drejtoritë funksionale mbi risqet me te larta te 

perputhshmerise; (3) te zhvillohet një kapacitet i menaxhimit te performances; (4) te 

forcohen operacionet e tatimpaguesve te mëdhenj; dhe (5) te përmirësohen ndjeshëm 

proceset e biznesit ne lidhje me regjistrimin e tatimpaguesve, deklarimet, menaxhimin e 

borxheve dhe auditin. 

 

Me qellim qe te mbështetet tërësisht prezantimi i një plani te ri strategjik, kërkohet pune e 

mëtejshme për te zhvilluar kapacitet operacional te menaxhimit te performances qe krijon 

një game standardesh te performances dhe procese menaxhimi ne te gjitha fushat e 

administratës tatimore. 

 

Ky plan strategjik i përditësuar dhe objektivat qe përfshin ai do te kërkohen si input ne 

përgatitjen e ardhshme te kërkesës për tender për përzgjedhjen e palës se jashtme për 

kompletimin e PSTI.  

 

   B. Forcimi i Funksioneve te Selisë qendrore.    

Misioni i vitit  2008 i DÇF identifikoi  nevojën për forcimin e funksioneve te zyrës 

qendrore ne drejtoritë thelbësore te biznesit për t‘u siguruar qe këto drejtori biznesi 

adoptojnë praktika moderne menaxhimi. Ne lidhje me forcimin e performances se zyrës 

qendrore nuk është arritur ndonjë progres dhe ky mision ka identifikuar tre fusha kritike 
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qe kërkojnë forcimin e rangut te larte te menaxhimit drejt zhvillimit dhe zbatimit te 

reformës se ardhshme bazuar ne një PSTI gjitheperfshirese.  

 

1. Pronaret e Biznesit për Sistemet TI. 

  

Roli i pronareve te biznesit për sistemet TI është një element qe gjendet ne te gjitha 

organizatat moderne – ku nuk është TI pronare e sistemeve TI por drejtoritë e biznesit 

janë pronare te tij. Ky është një koncept i cili mungon tërësisht ne DPT ne këto momente. 

Duhen ndërmarre hapa madhore urgjente për te zhvilluar dhe kryer rolet e duhura pasi ato 

do te jene kritike për krijimin e një PSTI-je dhe identifikimin e mëtejshëm si edhe 

rihartimin e proceseve ekzistuese te bizneseve ne administratën tatimore.  

Një liste e detajuar e roleve dhe përgjegjësive te pronarit te biznesit për sistemet e TI-se i 

është bashkëlidhur shtojcës 1. 

 

Sikurse është detajuar edhe ne shtojce, pronaret e biznesit janë përgjegjës për ofrimin e 

drejtimit, udhëheqjes, dhe rekomandimeve ne lidhje me zhvillimin, forcimin, dhe 

mirëmbajtjen e duhur për një sistem i cili mund te jete ne gjendje te plotësoje objektivat 

operative te DPT-se. Ne shume raste kjo do te ketë lidhje me fushat e tyre specifike te 

veprimtarisë por ne një sere rastesh këto sisteme TI (p.sh. baza e te dhënave), do te jene 

mjete korporuese mbështetëse dhe do te kërkoje qe pronari i biznesit te demonstroje 

udhëheqje ne gjithë DPT për te koordinuar atë qe përben perparesine me te larte te 

ndryshimeve te sistemit qe duhen për sistemin korporues.  

 

Me qellim qe te mbështesim pronësi te forte nga ana e biznesit për sistemet TI, duhet qe 

drejtoritë e biznesit te kenë ne stafin e tyre një nivel te mjaftueshëm te burimeve te afta 

për te bere formulimin e proceseve te biznesit dhe veprimtarive te analizave te biznesit. 

 

Mungesa e tanishme e këtyre hartuesve specialiste te proceseve te biznesit si edhe e 

eksperteve te analizës se biznesit, brenda drejtorive te biznesit brenda DPT pengon 

mundësinë e DPT –se për te:: 

 

 Ndalur here pas here me qellim qe te rishikojnë proceset operacionale dhe 

procedurat për t‘u siguruar qe ato po performohen ne mënyrën me efektive, 

 

Zhvilluar specifikime te duhura për TI me synim mirëmbajtjen apo ndërmarrjen e 

veprimtarive zhvilluese ne projekte te reja. 

 

2.   

2.  Aftësia për Menaxhim Projekti 

 

Ne lidhje me aftësitë për menaxhimin e projektit dhe ngritjen e një zyra ne DPT, serish 

nuk është arritur ndonjë progres. Pjesa me e madhe e ekspertizës se projektit ofrohet nga 
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komuniteti i donatoreve dhe ne fakt gjithë nismat e reformave menaxhohen për momentin 

nga pale te jashtme nga DPT. Serish, kjo është një fushe qe kërkon vëmendje te veçante 

pasi projektet qe do te rezultojnë nga PSTI-ja do te kërkojnë një nivel menaxhimi dhe 

projekti qe ende nuk është i menaxhueshem me vete forcat e DPT. 

 

Si praktike me e mire njihet tashme ngritja e një zyre qendrore projektesh qe te mund te 

menaxhoje gjithë projektet pavarësisht ne se ata janë projekte qe kane lidhje me TI-ne 

apo me biznesin, pasi menaxhere me përvoje te projekteve punojnë përgjatë funksioneve 

dhe ndonjëherë menaxhojnë me tepër se një projekt ne një kohe. Niveli i reformave te 

tanishme dhe veprimtaria e projekteve te ardhshme do te ushtroje një presion te forte tek 

burimet njerëzore brenda DPT, ndaj lind nevoja e shtimit te stafit me njerëz te afte (ose 

persona permanente dhe te trajnuar nga stafi i DPT-se, ose menaxhere te jashtëm 

projekti) te çilet duhen punësuar për te menaxhuar ngarkesën e punës se propozuar. 

  

Meqenëse ekspertiza e menaxhimit te projekteve është një kapacitet i vështire për t‘u 

tërhequr dhe për t‘u mbajtur brenda Shqipërisë, drejtuesit e DPT duhet te punojnë ne 

drejtim te përgatitjes se materialit trajnues dhe pastaj te rritin progresivisht nivelin e 

ekspertizës brenda DPT. Midis komunitetit te donatoreve, sikurse USAID, për te punuar 

me ta ne drejtim te përgatitjes dhe ofrimit te trajnimit dhe mbështetjes se duhur për 

ekspertizën e duhur te menaxhimit te projekteve. 

  

Ndërkohe qe ekspertiza e projektit zhvillohet brenda DPT, duhet mare ne konsiderate me 

pas ngritja e një zyre qendrore projekti për te mbikëqyrur te gjitha projektet e reformave 

te tanishme dhe te planifikuara. Raporti i tetorit 2008 i DCF rekomandoi caktimin e një 

menaxheri te afte me kohe te plote për programin e reformave (mundësisht ne nivel 

ekzekutiv) dhe grupin e pare te zyrës se projektit (me një staf prej 4-10 personash). Ky 

rekomandim mbetet ende ne fuqi dhe drejtoria qe mund te inkorporonte një zyre projekti 

mund te ishte Drejtoria e Planifikimit dhe e Statistikave- dhe jo një TI, pasi te gjithë 

projektet e reformave ne te ardhmen duhet te jene nisma te drejtuara nga drejtoritë e 

biznesit. 

 

3.  Ruajtja e Personelit kyç 

 

Rekrutimi dhe ruajtja e stafit kompetent dhe me përvoje ne DPT ne te gjitha nivelet është 

thelbësore për reformat ne vazhdim ku udhëheqja konsistente është thelbësore ne 

suksesin e reformës. 

 

Qysh nga vizita e fundit e DCF ne muajin tetor te vitit 2008, është emëruar një Drejtor i ri 

i Përgjithshëm dhe me zgjedhjet e planifikuara për ne mesin e vitit 2009, pritet te ndodhin 

ndryshime te mëtejshme ne stafin drejtues.  
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Krijimi i suksesshëm i një PSTI-je dhe veprimtaritë ne vijim qe do te kërkohen ne drejtim 

te ri-inxhinierimit te proceseve te biznesit, do te arrihen me lehte, ne se personeli kyç do 

te jete ne gjendje te përfshihet gjate kohës se modernizimit te programit.  

 

   C. Puna me Agjenci te tjera Qeveritare.  

 

Kur misioni vizitoi zyrën rajonale ne Durrës, ne vumë re se ekzistojnë mundësi stafin 

drejtues te DPT për te punuar me Qendrën Kombëtare te Regjistrimit (QKR), si edhe me 

Posten shqiptare për te përmirësuar ndjeshëm proceset operacionale te biznesit. 

  

Ne lidhje me QKR, kjo agjenci karakterizohet nga nivele te ndjeshme te regjistrimit te 

pasakte te tatimpaguesve, çka merr mjaft kohe dhe përpjekje nga ana e zyrtareve te 

administratës tatimore për te korrigjuar këto gabime. Ekzistojnë gjithashtu vështirësi ne 

korrektimin automatik te këtyre gabimeve ne regjistrim çka sikurse ne shume raste, lipset 

qe t‘i dërgohen QKR detaje te korrigjuara për përmirësim. Procesi qe ndodh midis te dy 

institucioneve  si DPT dhe QKR duket se nuk funksionon efektivisht dhe nuk është i 

mirëkuptuar. 

 

Midis zyrtareve te larte te DPT dhe QKR duket se nuk organizohen takime midis 

drejtuesve për te diskutuar cilësinë e punës se kryer nga DPT për QKR  kësisoj niveli dhe 

lloji i gabimeve qe përmbahen ne detajet e regjistrimit te tatimpaguesve nuk po zbutet. 

Ne se do te kishte takime te rregullta (le te themi tre mujore) drejtuesit e DPT do te ishin 

ne gjendje te raportonin tek drejtuesit e QKR ne lidhje me cilësinë e te dhënave, llojet e 

gabimeve, te identifikuara, dhe tendencat e gabimeve te gjetura, si rrjedhoje, QKR dhe 

DPT do te mund te identifikonin se bashku mundësi trajnimi ose do te përpunonin 

ndryshime qe mund te çonin drejt një rritjeje ne cilësinë e informacionit për regjistrimin e 

tatimpaguesve ne tërësi. 

 

Shume tatimpagues ne Shqipëri, ende vijnë ne zyrat e administratës tatimore për te 

dorëzuar dokumentacionin e kërkuar fizikisht. Ndërkohe qe pranohet se me kalimin e 

kohës, dorëzimi i deklaratave ne rruge elektronike do te ulte nevojën e paraqitjes fizike te 

tatimpaguesve ne zyrat pritëse te tatimeve, konsiderohet se ne qendrat me te mëdha 

urbane si Tirane, Durrës etj. mund te ketë një përdorim me te mire te rrjetit postar për te 

shpërndare dokumentacionin ne administratën tatimore. 

Serish, ekzistojnë mundësi për zyrtaret e DPT për t‘u takuar me homologet e tyre te 

Postes shqiptare për te përcaktuar ne se mund te ndërmerren nisma te përbashkëta për te 

inkurajuar tatimpaguesit te përdorin shërbimin postar për shpërndarjen e dokumenteve ne 

administratën tatimore. 

Sikurse u përmend edhe me lart, ne se do te kishte me shume hartues specialiste te 

proceseve te biznesit dhe eksperte te analizës se biznesit, atëherë ky staf do te ishte ne 

gjendje qe te ndalej periodikisht e te shihte proceset e biznesit ekzistues për te përcaktuar 
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ne se mund te arrihej efikasiteti. Disa prej këtyre efikasiteteve do te ishin rezultat i 

marrëdhënieve te përmirësuara me agjenci te tjera qeveritare.  

 

                                                     Rekomandime 

 

 Te përgatitet dhe te zbatohet një kapacitet menaxhimi performance per te 

mundësuar raportim konsistent operacional performance.  

 Te përcaktoje qarte, te publikoje dhe te zbatoje procedurat për pronaret e biznesit 

për sistemet e TI dhe te kaloje pronësinë e sistemeve te TI-se tek këta pronare 

biznesi. 

 

 Te rishikoje kapacitetet e tanishme neper drejtoritë e biznesit për hartuesit 

specialiste te proceseve te biznesit dhe analisteve te biznesit dhe te filloje marrjen 

ne pune te personelit shtese te afte ku ta lype nevoja. 

 

 Menaxhuesit e larte te DPT-se duhet te punojnë me donatoret (USAID) për te 

hartuar dhe ofruar trajnim për menaxhim projekti për stafin e zgjedhur te biznesit 

dhe te TI-se. 

 Te krijoje dhe te pajise ne mënyre te mjaftueshme një Zyre Projekti brenda 

Drejtorisë se Planifikimeve dhe Statistikave. 

 

 Te sigurohet qe zyrtare te larte te DPT te angazhohen gjate vazhdimit dhe 

modernizimit te programit. 

 

 Te beje takime marrëdhëniesh te rregullta me drejtuesit e QKR dhe Posten 

shqiptare për te identifikuar mundësitë për përmirësimin e efikasitetit te 

shërbimeve me këto agjenci.  

 

 

       II. CESHTJE TE TEKNOLOGJISË SE INFORMACIONIT 

 

Duket qarte se DPT me ndihmën e komuniteteve donatore, kryesisht me USAID ka bere 

një progres te dukshëm duke adoptuar dhe zbatuar me sukses produkte te Teknologjisë se 

Informacionit gjate këtyre viteve te fundit. Prezantimi i deklarimeve elektronike si edhe 

shërbimet e pagesave dhe hapat për te zbatuar një rrjet telekomunikacioni për te gjitha 

zyrat rajonale dhe degët e tyre, janë shembuj te qarte te këtyre ndryshimeve.  

 

Kapaciteti i TI brenda DPT është shume i kufizuar dhe pa një ndihme nga donatoret e 

mësipërm, progresi do te ishte jashtëzakonisht i kufizuar apo jo ekzistent. Administratat 

Moderne tatimore kërkojnë qe kapacitetet e tyre te TI-se te njihen si një mjet kritik 

biznesi dhe niveli i investimeve qe do te kërkohen për te arritur ne ketë stad brenda DPT 

nuk duhet nënvleftësuar.  
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Me qellim qe te hartohet një PSTI për DPT, misioni  ka identifikuar një sere ceshtjes te 

TI qe duhen zgjidhur. 

 

  

  A.   

  A.  Planifikimi i Teknologjisë se Informacionit  

 

Ne mars te vitit 2008, u krijua një plan tre vjeçar reformash taktike për TI, gjithsesi ne 

formën e vet te tanishme ai nuk përmban atë qe pritet nga një PSTI  e praktikave me te 

mira. Ndërkohe qe ekzistojnë disa aspekte qe e përshtatin planin me nevojat e biznesit te 

DPT, nevojitet një dokument me afatgjate dhe gjitheperfshires për t‘u siguruar qe nevojat 

e ardhshme arkitekturore te TI-se do te përballohen për periudhën e ardhshme 10 deri 15 

vjeçare. 

 

Administratat tatimore janë nen ndikimin e një presioni konstant për te maksimuar te 

ardhurat dhe efikasitetin ndërkohe qe shërbimet për tatimpaguesit përmirësohen. 

Autoritetet tatimore e kuptojnë se qe te arrihen këto objektiva, ata duhet te kenë një 

pikëpamje strategjike te se ardhmes se tyre duke synuar qe te përshtatin te gjitha 

elementet e organizatës se tyre-njerëz, procese dhe teknologji – me një PSTI  te 

tërësishme, te orientuar drejt biznesit. 

 

Objektivi kryesor i një PSTI-je është te sigurohet ne përshtatjen e TI-se me nevojat e 

biznesit nëpërmjet ofrimit te një seti te integruar te pikëpamjeve arkitekturore qe 

mbulojnë biznesin, informacionin, aplikimet, dhe teknologjinë. 

  

Kjo duhet te rezultojë ne një Ndërmarrje biznesi dhe Arkitekture Teknologjie qe ofron 

një udhërrëfyes shumëvjeçar për përmirësim planifikimi dhe menaxhim investimesh për 

vendimet, si edhe për te ofruar performance te vlefshme për biznesin me kosto me te ultë. 

Është e rëndësishme qe te hartohet një PSTI mbi bazën e nevojave te biznesit për 

organizatën. Këto nevoja te biznesit duhen rishikuar ne mënyre rigoroze për t‘u siguruar 

qe ato te jene te përshtatshme për modernizim. 

 

Një modernizim i suksesshëm i TI mund te rezultojë ne përfitimet e mëposhtme te nivelit 

te larte për DPT:  

 

 Rritja e te ardhurave pa rritur normat e tatimeve apo te mbulimit me shërbime 

duke adoptuar procese biznesi me efektive dhe efikase. 

 Përmirësimi i shërbimeve te tatimpaguesve nëpërmjet proceseve te përmirësuara 

te administratës tatimore çka lehtëson respektimin e detyrimeve nga 

tatimpaguesit. 
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 Përmirësim te shërbimeve ndaj tatimpaguesve nëpërmjet mjeteve qe mundësojnë 

tatimpaguesit te përdorin me shume mundësi për produkte me vetëshërbim. 

 Përmirësimi i efikasitetit te mbledhjes se taksave duke ristrukturuar identifikimin 

dhe menaxhimin e mosperputhshmerise si edhe mbledhjen e taksave te vonuara. 

 Një force pune e administratës tatimore me nivele te mëtejshme me te larta te 

performances se stafit dhe profesionalizëm duke ju dhëne atyre mjetet e duhura 

për te kryer detyrat e tyre. 

 Te ndihmoje ne zhvillimin e një PSTI-je te forte dhe kuptimplote, për te çilen 

DPT do te kërkoje propozime konkurruese për te siguruar burime te jashtme me 

përvoje për te plotësuar kapacitetet e tyre te brendshme. Një PSTI 

gjitheperfshirese do te kërkoje 15 deri ne  20 muaj për t‘u përgatitur dhe do te ketë 

nevoje për ndërmarrjen e hapave specifike sikurse tregohen ne Kutinë 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konteksti i Biznesit dhe Vizioni Arkitekturor 

 

 

   

   Konteksti i Biznesit dhe Vizioni Arkitekturor 

 

Konteksti i Biznesit dhe vizioni Arkitekturor përben një hap te pare dhe thelbësor ne 

zhvillimin e një PSTI-je. Me krijimin e Planit Strategjik te Biznesit 2009 deri 2012, DPT 

ka paraqitur tashme drejtimin e vet te ardhshëm te biznesit. Për te mbështetur me tej 

modernizimin e TI-se, duhet një rishikim gjitheperfshires i te gjitha praktikave te 

tanishme te biznesit ne administratën tatimore te cilat do te ndërmerren ne te ardhmen. 

Me qellim qe te mbështetet konteksti i biznesit, DPT do te lipset te ngrejë disa principe te 

TI qe do ta udhëheqin atë ne te ardhmen. Ndërkohe qe këto principe do te kërkojnë 

. Kutia 1. Hapat per Plan Sistemin e Teknologjise se Informacionit 

 

 

1.      Konteksti i biznesit dhe Vizioni Arkitekturor  qe ofron nje pershkrim te nivelit te larte te mjedisit te 

biznesit duke perfshire shtysa te nivelit te larte te biznesit, shtysa te TI, dhe vision arkitekturor. 

2.      Raporti i gjendjes se tanishme paraqet gjedjen e tanishme te biznesit, informacionin, aplikimin dhe 

mjediset e teknologjise. 

3.      Raporti i ardhshem shteteror paraqet vizionin e adhshem te biznesit , duke paaraqitur vizinin e 

ardhshem te biznesit, informacionit, aplikimit dhe mjediseve te teknologjise. 

4.      Plani i tranzicionit  analizon boshlleqet midis shteteve te tanishme dhe shteteve te ardhshem duke 

paraqitur planet e tranzicionit midis te dyve. 

5.      Plani i mirembajtjes  qe tregon se si nismat e TI-se do te menaxhohen nga DPT dhe se si PSTI do te 

menaxhohen ne te ardhmen 

6.      . 
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njëfarë kohe për t‘u përdorur gjerësisht, identifikimi i tyre dhe paskëtaj   përkushtimi për 

te ecur përpara, do te siguroje qe ne te ardhmen do te ndërmerren investime ne një 

mënyre optimale. 

 

Principet duhet t‘i rezistojnë testit te kohës, por ato duhet te rishikohen rregullisht dhe te 

rifreskohen për te siguruar një konfiguracion te vazhdueshëm me strategjinë e biznesit, 

me mjedisin e biznesit si edhe me tendencat e teknologjisë. Këto ne mënyre tipike 

referohen si principe arkitekturore dhe janë si me poshtë:  

 

 Blloqet kyç te ndërtimit te një mjedisi teknologjie ne te ardhmen. 

 Ato do te jene instrumentet qe do te ofrojnë asistence ne përcaktimin e suksesit te 

TI ne te ardhmen ne se do te mbështeten nga standarde dhe metodologji te duhura. 

 Te jene ne gjendje te asistojnë ne ofrimin e stabilitetit , disiplinës dhe 

konsistencës për vendimmarrjen e TI. 

 Te ndihmohet për te siguruar konfigurime te ardhshme për nevojat dhe objektivat 

e biznesit 

 Principe te arkitekturës se një niveli te larte teknologjie qe DPT mendon t‘i 

adoptoje, paraqiten ne Kutinë 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutia 2. Principe te Pergjithshme Arkitekturore 

 TI  duhet te kete parasysh kerkesat e biznesit te cilat jane thelbesore per te ardhmen e mjedisit te TI. 

 Cdo process biznesi eshte prone e vete drejtorive te biznesit dhe duhet rishikuar per pershtatshmeri dhe 

performance para se te konsiderohet aftesimi I TI  apo automatizimi i metejshem i tij. 

 Me qellim qe te sigurohet efikasiteti ne administraten tatimore, te gjitha projektet qe perfshijne burimet 

e TI, duhet te prioritarizohen dhe te koordinohen nepermjet proceseve qeverisese te TI. 

 Nje kerkese e rendesishme per vendimmarrjen e TI eshte nevoja per te kuptuar koston totale te nje 

zgjidhjeje si ne drejtim te zbatimit edhe ne drejtim te ndihmes se vazhdueshme per nevojat. 

 Te ruhet nje baraspeshe midis novatorizmit dhe riskut, duke vlerësuar me kujdes risqet përkundrejt 

përfitimeve te mundshme kur konsiderohet adoptimi i nje teknologjie te re. 

 Vendimet e TI-se merren per te ofruar përfitime maksimale per administraten tatimore ne teresi. 

 Investimet e TI njihen si asete korporuese te DPT dhe menaxhohen perkatesisht. 

 Te sigurohet ngritja e nje sistemi te sigurt dhe te duhur me qellim qe informacioni dhe sistemet te 

mbrohen nga përdorim i paautorizuar dhe berja publike. 

 Informacioni si nje aset duhet menaxhuar perkatesisht. 

 Sa me shume qe te jete e mundur duhet te kete  ―nje version i se vertetes‖,p.sh. mbledhja e te dhenave 

njehere por aksesimi i tyre shpesh here. 

 Sistemet TI pergatiten dhe zbatohen me qellim qe te lejojne ripërdorim te mundshem nga procese te 

tjera biznesi. 

 Minimizimi i numerit te teknologjive te ndryshme dhe produkteve qe ofrojne sherbim te njejte ose te 

ngjashem. 

 Kapacitetet duhen planifikuar dhe mirëmbajtur me qellim qe te sigurohet reagim i duhur ndaj 

përdoruesve te fundit..  

 Cdo zgjidhje e TI duhet te permbaje masat e emergjences te adresuara si pjese e planit te zbatimit. 
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Vlerësimi i Gjendjes se Tanishme 

Hapi qe do te ndërmerret ne situatën e tanishme për PSTI ofron një pozicion te 

veprimtarisë se tanishme te DPT dhe te mjedisit te TI për te cilin është rene dakord. Për 

vendosjen e një pozicioni te tille, do te identifikohen te gjitha proceset kritike te 

veprimtarisë ne fushe te biznesit dhe midis te tjerave do te konsiderohet sa me poshtë: 

 

 krijimi i një inventari te plote i te gjithë softuerit qe përdoret ne DPT, ne zyrën 

qendrore, ne ato rajonale dhe ne degët e tyre. 

 

 Kryerja e një inventari te plote për te gjitha asetet infrastrukturore te harduerëve, 

si p.sh. te serverëve, mjeteve te telekomunikacionit, stacionet e punës, etj, me 

qellim qe te përcaktohet varieteti dhe karakteristikat e performances për te gjitha 

mjetet e harduerit. 

 Te sigurohet qe sistemet e TI përshtaten me nevojat e tanishme te biznesit dhe 

këto sisteme mirëmbahen ne mënyre progresive. 

 Te shihet ne se sistemi mbështet vetëm një proces biznesi dhe drejtori biznesi qe 

rezulton ne një numër te madh sistemesh silo te TI. 

 Cili është niveli i te dhënave te dublikuara qe ruhen nga këto sisteme silo TI?  

 Te përcaktohet niveli i mbështetjes se proceseve te TI nga proceset e biznesit. 

 Si u përkushtohet sistemi praktikave te teknologjisë moderne dhe principeve te 

arkitekturës se teknologjisë se miratuar te DPT? 

 A po operojne sistemet e TI dhe hardueri qe mbështet ato me versione te duhura 

aktuale te softuerit? 

 A ka mbështetje adekuate dhe opsione rregullimi për sistemet kritike te TI për 

biznesin? 

 Cili është statusi i mjedisit te sigurisë qe rrethon sistemet TI? 
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 Cili është niveli i kapacitetit te tanishëm te burimeve te TI për te mbështetur 

sistemet TI dhe a është DPT ne gjendje ta ofroje ketë kapacitet, qofte nga forcat e 

veta apo edhe nga jashtë? 

 Sa aktual është dokumentacioni i biznesit qe mbështet sistemet TI? 

 A kane përdorur sistemet e ngritura te TI metodologji dhe standarde formale 

sikurse ato qe gjenden ne produktet e zhvillimit te ciklit jetësor? 

 Shume organizata zbulojnë se porsa ato te kenë mbaruar inventarin e sistemeve te 

tanishme, do ta kuptojnë se do te kenë nevoje për perparesimin e atyre sistemeve qe 

quhen te nevojshme për biznesin. Ne se ky rast qëndron edhe për DPT-ne atëherë kriteret 

e mëposhtme mund te ndihmojnë ne përcaktimin e përparësive: 

 a mendon pronari i biznesit se sistemi TI është disi apo tejet kritik ndaj ofrimit te 

shërbimit ne lidhje me nevojat e biznesit? 

 A mbështet sistemi një veprimtari te mandatar, p.sh.perpunimin e TVSH.? 

 A vlerësohet sistemi ne mënyre te rregullt nga një staf i përbëre prej pese apo me 

shume personash? 

 A përmban sistemi te dhëna te një rëndësie te mesme apo te larte? 

Vlerësim i situatës se tanishme pritet te zbuloje qe shume sisteme te DPT si nga 

pikëpamja e softuerit dhe harduerit, nuk ofrojnë mbështetjen e duhur ne lidhje me 

biznesin dhe situata pritet te përkeqësohet me kalimin e kohës. Sistemet qe nuk 

mirëmbahen apo nuk përmirësohen rregullisht dhe shpejt, vjetrohen dhe nuk mund te 

ofrojnë shërbim te një vlere maksimale ne biznes. 

Artikulimi i Situatës se Ardhshme 

DPT ka krijuar tashme vizionin e vet për te ardhmen nëpërmjet hartimit te Planit te 

Strategjisë se Biznesit Detajet qe përmbahen ne ketë plan janë ta mjaftueshme për te 

lejuar shtrirjen e saj drejt një artikulimi te situatës se ardhshme te TI e cila te mund te jete 

ne gjendje te: 

 Identifikoje mundësitë për te ripërdorur informacionin dhe shërbimet, p.sh. një 

burim i vetëm i se vërtetës. 

 Eliminoje dublikimin. 

 Te mundesoje përfundimisht qendrueshmerine ose uljen e kostove te TI. 

 Te rrite fleksibilitetin dhe aftesine për t‘iu përgjigjur ndryshimit 

 Te sigurohet qe infrastruktura e teknologjisë se DPT te përshtatet me kërkesat e 

biznesit. 

 Te vazhdoje te përshtatet me qasjen centrike te tatimpaguesve ndaj sistemeve te 

TI. 
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 Te krijoje një mjedis ku sistemet e TI te mirëmbahen dhe mbështeten si duhet për 

te siguruar një disponueshmeri maksimale te sistemit. 

 Krijimi i një vizioni 10 deri 15 vjeçar për nevojat arkitekturore. 

 Ne vijim te masave te mësipërme, do te hartohet një plan i detajuar tranzicioni qe 

do te paraqesë kërkesat buxhetore dhe burimore për te zbatuar PSTI dhe pastaj për 

te krijuar një angazhim ne lidhje me qeverisjen dhe mirëmbajtjen për t‘u siguruar 

qe plani përditësohet rregullisht. Gjate fazës se përgatitjes se buxhetit, do te linde 

nevoja për t‘u konsultuar ngushte me zyrtaret e FMN-se ne lidhje me kërkesat e 

buxhetit ne tërësi. 

Sikurse u përmend edhe me pare, aftësitë e TI brenda DPT janë shume te i kufizuara si 

nga ana e kapacitetit dhe e zotësive dhe konsiderohet qe kjo drejtori nuk do te jete ne 

gjendje te krijoje dhe te ofrojnë PSTI apo një performance te vazhdueshme te TI sipas 

niveleve te një administrate moderne tatimore. Për te ndihmuar ne ofrimin e një PSTI-je 

lipset te  angazhohet një pale e trete organizate ndërkombëtare. 

Përzgjedhja e kësaj pale te trete te jashtme është një ceshtje emergjente për DPT me 

qellim qe te ece drejt përmirësimit/zëvendësimit te sistemeve te TI qe janë aq te 

nevojshme.   

Zyrtareve te DPT,  ju është lëne një kërkese për template te tenderit për te gjetur një pale 

te jashtme ne ofrimin e asistencës ne ketë. 

Opsione financimi për ngritjen e një PSTI-je. 

 

Ndërkohe qe nuk është mare vendim përfundimtar ne lidhje me burimin e fondeve qe do 

te përdoren për te përballuar kostot e një pale te trete te jashtme, mendohet se financimet 

nga donatoret mund te jene një opsion qe mund te konsiderohet si një metode e 

përshtatshme financimi ne te ardhmen. 

 

 

Një planifikim indikativ ka treguar se zgjedhja e një pale te jashtme dhe krijimi me pas i 

një PSTI-je do te kërkonte 15 deri 20 muaj me një kosto te përafërt prej 1 deri ne 1.2 

milion Euro.  

 

Diskutime tejet pozitive janë zhvilluar fillimisht me Agjencinë Ndërkombëtare Suedeze 

te bashkëpunimit për Zhvillim (SIDA) ku ata kane kërkuar paraqitjen e një kërkese 

formale për financim.  

Me qellim qe te mbështetet kërkesa formale për financim, SIDA kërkon një projekt 

propozim te detajuar nga administrata tatimore. Pjesa me e madhe e kohës se vizitës 

itinerare te ekspertit është shpenzuar ne ofrimin e asistencës stafit drejtues te DPT për 

përgatitjen e projekt propozimit te detajuar. U përgatit skicideja e një projekt propozimi e 

cila ju dha DPT për ta perfshire ne projekt propozim, çka ne kete material është 

bashkëlidhur si shtojca 2.  



 20 

 

Nga fundi i misionit, puna për projekt propozimin e detajuar ka avancuar ndjeshëm dhe 

pritet qe ai t‘i dorëzohet i kompletuar SIDA-s gjate muajit maj 2009. 

Gjithsesi, fokusi i drejtuesve te DPT duhet ruajtur ende me qellim qe te sigurohet 

përfundimi i këtij propozimi dhe vijimi i suksesshëm me e fondeve donatore nga SIDA. 

 

Si pjese e përfundimit te projekt propozimit te detajuar për vendime financimi, do te 

lipsen diskutime te mëtejshme për te përcaktuar se kush do ta zbatoje aktivitetin e 

tenderit. Për momentin dy janë qasjet e mundshme, (1) qe procesi i tenderimit dhe i 

përzgjedhjes te ndërmerret nga SIDA, p.sh. or (2) ai te ndërmerret nga DPT dhe MF.  

Gjithsesi, pavarësisht se cila organizate do ta ndërmarre ketë veprimtari, është e 

rëndësishme te vërejmë qe personeli i DPT do te jete shume aktin ne te gjitha fazat. 

 

   B. Marrredheniet midis drejtorive te Biznesit me TI 

Organizimi i funksionit te TI-se ne DPT ka pësuar një sere ndryshimesh ne vitet e fundit 

dhe struktura e tanishme është hartuar ne baze te linjave te strukturave TI sipas 

praktikave me te mira. Gjithsesi, meqenëse koncepti i rolit te pronareve te biznesit për 

sistemet e TI-ve nuk ekziston ne DPT, drejtoritë e biznesit ne DPT nuk e kane te qarte se 

cilat janë kapacitetet ne tërësi dhe detyrat e TI. 

  

Me krijimin e një PSTI-je dhe me pas me zbatimin e projekteve te reformave qe do te 

ndërmerren ne baze te planit, do te lipset te rishikohet niveli i investimeve qe po 

planifikohen për kapacitetin e TI dhe aftësitë e duhura. Ndërkohe qe mund te ekzistojnë 

mundësitë ne te ardhmen për te konsideruar përdorimin e disa aspekteve te ofrimit te 

shërbimit nga TI, do te linde nevoja e rritjes se numrit te personelit te TI-se ne DPT.   

 

Praktika tipikisht me e mire për krijimin e nivelit për personelin mbështetës te TI do te 

varionte midis 4 deri ne  5% te te gjithë numrit te personelit te organizatës. Ne kete rast 

për një administrate tatimore me një personel prej afërsisht 1600 personash te punësuar 

me kohe te plote,  4 apo 5% prej këtyre do te përbenin një ekip me përafërsisht 60 deri ne  

80 persona te kërkuar për te mbështetur ecjen përpara te sistemeve te TI. Serish ky numër 

do te konsistonte ne një përzierje te personelit nga DPT mbështetur nga një nivel 

personeli mbështetës i TI qe do te vinte jashtë administratës. 

  

Hollësitë aktuale pe rate qe do te kërkohet nga DPT ne avancimin e TI do te përcaktohen 

si pjese e fazës se Planifikimit te Tranzicionit te PSTI. 

  

Gjithsesi ka dy komponentë te rendesishem strukturore te TI qe nuk ekzistojnë sot për sot 

ne strukturën e tanishme te T-se për DPT. Këto janë, (1) një drejtori e dedikuar për te 

ofruar nivelin e duhur te angazhimit te biznesit për çdo projekt te ri qe ka lidhje me 

ndërveprimin midis TI dhe drejtorive te biznesit (2) një drejtori e menaxhimit te ofrimit te 
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shërbimit te brendshëm qe ofron një nivel te ngjashëm shërbimesh sikurse do te ishte 

përvoja midis një organizate dhe një ofruesi efektiv, te jashtëm shërbimesh. 

  

Detaje te mëtejshme mbi këto dy mundësi strukturore paraqiten si me poshtë: 

Drejtoria e angazhimit te Biznesit. Kjo drejtori ngrihet si një përpjekje për t‘ju ofruar 

pronareve te biznesit një ―one stop shop‖ për te shqyrtuar çdo nisme te re qe ka lidhje me 

TI. Ky mund te jete një projekt i madh biznesi qe kërkon angazhimin e TI ose kërkesën 

për një shkalle te madhe te permiresimit te sistemit çka kërkon analiza te kujdesshme dhe 

prezantimin e tyre. Drejtoria e angazhimit te biznesit duhet te ketë te gjitha kapacitetet e 

nevojshme specifike për TI për te siguruar lancimin e projekteve te reja etj. 

 

 

             

 

 

 

  

Drejtoria e Ofrimit te Shërbimeve te brendshme. Kjo drejtori për angazhimin e 

biznesit do te përcaktoje një metode konsistente për te komunikuar dhe ndervepruar me 

drejtoritë e tjera ne hallkat e fundit te veprimtarisë duke ofruar shërbime te brendshme qe 

do te fokusohen ne performancen ne tërësi te TI-se. Kjo drejtori do te jete përgjegjëse për 

t‘u siguruar qe janë arritur Marrëveshjet ne Nivel Shërbimesh (MNSH)   midis TI-se dhe 

drejtorive te biznesit, si edhe për t‘u siguruar qe këto marrëveshje ekzistojnë midis TI-se 

se DPT-se dhe çdo ofruesi te jashtëm te shërbimit, dhe te monitorojnë suksesin e 

marrëveshjeve formale kontraktuake midis TI-se se DPT-se dhe shitësve te jashtëm. 

 Ne vizitat e ardhshme itinerare te DCF do te punohet me TI-ne e DPT si edhe me 

menaxhere te drejtorive te biznesit me qellim qe struktura e tanishme e TI-se brenda DPT 

te çohet me tej drejt një modeli te praktikave me te mira te strukturave te ofrimit te 

shërbimit.  

 

C. Planifikimi i masave ne rast emergjencash 

Një fushe tjetër qe mungon brenda modelit te ofrimit te teresishem te shërbimeve ne DPT 

është ceshtja e planifikimit te masave ne rast emergjencash për te tashmen dhe për te 

ardhmen e sistemeve TI. Një nga principet thelbësore te paraqitura me pare ishte qe ―çdo 

zgjidhje e gjetur për TI duhej te përmbante planifikimin e masave për emergjencat si 

pjese e planit te zbatimit‖. 

Meqenëse DPT  mbështetet shume ne disponibilitetin e sistemeve te TI ne ofrimin e 

shërbimeve tatimpaguesve, duhen identifikuar sisteme kyçe për te përcaktuar ne se ato 

kërkohet te restaurohen menjëherë ne rast te ndonjë emergjence. Rast emergjence mund 

te mos jete vetëm një emergjence nga fatkeqësitë natyrore si termet apo zjarri si edhe 
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ndërprerja e energjisë, por mund te jete edhe një korruptim i te dhënave brenda bazës se 

te dhënave si edhe veprimtari keqbërëse te ndermara nga personeli i DPT. 

 Meqenëse po konsiderohen investime te reja ne TI, drejtoritë e biznesit dhe TI-te duhet 

te marrin ne konsiderate ne se investimet e reja do te kërkojnë te hartohen dhe te 

zbatohen procese planifikimi te menaxhimit te emergjencave. Për te ndihmuar ne ketë 

drejtim, zyrtareve te DPT-se ju është dhëne një shembull i planit te menaxhimit te 

emergjencave për ta përdorur si udhëzues ne planet e tyre.  

Rekomandime 

 

 Përgatitja urgjentisht e një projekt propozimi për te konsideruar mundësinë e 

financimeve nga donatoret nga SIDA për te mundësuar angazhimin e palës se 

trete ndërkombëtare për te ndihmuar DPT ne ngritjen e një PSTI-je. 

  Te përgatitet një kërkese për tender sa me shpejt qe te jete e mundur me qellim qe 

te angazhohet pala e jashtme. 

 Te zbatohen procedura te emergjencave për sistemet e TI.   

 

Vizitat e ardhshme itinerare te Z. Lester 

Me qellim qe Z.Lester te vije për te ndihmuar DPT ne 12-15 muajt e ardhshëm do te 

lipset te financohen te paktën 2 vizita te tjera.. 

 

Ne se arrihet progres ne zgjedhjen e një pale te jashtme për te ndihmuar DPT për te 

krijuar një PSTI, do te ishte me vend te planifikoheshin vizitat e ardhshme itinerare t 

ekspertit, porsa te jete zgjedhur një pale e jashtme ndërkombëtare për t‘u siguruar qe 

puna qe ata do te ofrojnë përben praktikat me te mira te PSTI. 

          Shtojca 1 

 Rolet dhe Pergjegjesite e një Pronari Biznesi për Sistemet TI 

Te përgjithshme 

 

 Përcakton qëllimin dhe objektivat strategjike te sistemit te biznesit. Përcakton 

objektiva dhe plane për mbështetjen e vazhdueshme, mirëmbajtjen, dhe forcimin 

dhe aplikimin.  

 

 mëson dhe kupton qëllimin e përgjithshëm dhe detaje te mjaftueshme te sistemit 

te TI-se për te menaxhuar apo për te drejtuar operacione te përditshme te biznesit 

për fushën e pergjegjesise se drejtorisë se tyre. 

 

 Kryen rishikime periodike te operacioneve te sistemit ne bashkëpunim me ti për 

t‘u siguruar qe sistemi po funksionon sipas qëllimit te përcaktuar. 

 



 23 

 Kur dalin probleme ne sistem, sigurohet për zgjidhjen e problemit tërësisht si 

edhe për adresimin dhe komunikimin e tij si duhet. 

 

 Merr vendime përfundimtare ne situata ku te dhënat e hedhura ne sistem janë te 

pasakta pas vlerësimit te impaktit tek klientët e sistemit si edhe kohës se duhur për 

zgjidhjen e problemit.  

 Bashkëpunon me TI për te zhvilluar dhe ruajtur një plan vazhdimësie te biznesit 

te sistemit duke përfshire procedura te operimit te biznesit për te mbështetur 

planet e emergjencave. 

 

Ndryshime dhe Përmirësime te Sistemit. 

 

 Përcakton kërkesa te sistemit për sisteme te reja dhe përmirësime te sistemit. 

 

 Rishikon dhe prioritarizon kërkesa për sisteme te reja dhe përmirësime sistemesh 

dhe konsideron opsione duke përfshire riinxhinierim te proceseve te biznesit para 

se te rekomandohet një ndryshim ne sistemin e TI. 

 

 Për ndryshime te miratuara ne sistem, Ben koordinimin me analistet e tyre te 

biznesit për t‘u  siguruar qe një plan i duhur testimi po përgatitet dhe ekzekutohet 

dhe monitoron testimin dhe rishikimin e sistemit gjate zhvillimit.  

 Jep miratimin përfundimtar për zbatimin e ndryshimeve ne sistemin e prodhimit 

dhe formalisht pranon sistemin si te plote dhe te gatshëm për prodhim.  

 Siguron zbatimin e planeve te sistemeve te shpërndarjes efektive për te gatur: (1) 

komunikime te duhura te përdoruesit, (2) cilësi e trajnimit te përdoruesit dhe e 

dokumenteve përkatëse te trajnimit (3) përgatitje e mbështes se ofruar sportelit te 

ndihmës. 

 

 Komunikon ndryshime te planifikuara dhe te përfunduara, përmirësime dhe 

informacione te tjera për sistemin për përdorueset dhe personelit ndihmës sipas 

nevojës. 

 

 Merr pjese ne planifikimin për përmirësim te ndjeshëm te sistemeve te 

ndërmarrjeve. 

 

Kontrolli i aksesit për përdoruesin 

 

 Përcaktimi i kritereve për te kontrolluar eksesin e përdoruesit tek tipare te 

ndryshme te sistemit duke përfshire parakushte për përdoruesit qe kane nevoje për 

akses ne lexim apo ne shkrim.  

 Kontrollon eksesin për informacion te identitetit personal.  

Trajnimi i përdoruesit dhe Mbështetja 

 

 Krijon dhe mirëmban një program trajnimi për te gjithë stafin për përditësimin e 

te dhënave ne sistem dhe ofron trajnime te tjera te nevojitur për përdoruesit te 

cilet do te kenë akses dhe do te rishikojnë informacionin ne sistem.  
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 Siguron mundësinë dhe cilësinë e trajnimit te përdoruesve dhe materiale te tjera 

përkatëse, ripersosja e sportelit te ndihmës dhe përgatitja e tij dhe e personelit për 

procese te tjera teknike mbështetëse. 

 

Integriteti i te dhënave 

 

 Siguron disponibilitetin, besueshmërinë, dhe sigurinë e te dhënave te biznesit te 

hedhura ne sistem.  

 

 Rekomandon përmirësime ne sistem për te ruajtur një proces efikas dhe te sakte 

për te ofruar informacion te orientuar ndaj tatimpaguesit. 

 

 Mbikëqyr mirëmbajtjen dhe rishikimin e te dhënave ne lidhje me sigurinë, 

besueshmërinë dhe integritetin e tyre. 

 

 Kryen rishikime periodike me TI për te dhënat për t‘u siguruar ne lidhje me 

perpikerine dhe sigurinë e te dhënave. 

 

 Siguron kontrolle te inputeve te te dhënave ne lidhje me dokumentimin, 

efikasitetin dhe testimin periodik te tyre. 

 

Rishikon, dhe ne se është e pranueshme, miraton kërkesat për te përdorur te dhënat ne 

raportet e menaxhimeve standarde ose si inpute te sistemeve te tjera. Merr pjese ne 

zhvillimin dhe mirëmbajtjen e raporteve te menaxhimeve standarde bazuar ne te 

dhënat e sistemit. 

 

   

 

          Shtojca 2 

 Input për një Projekt Propozim te detajuar për te siguruar financim nga           

                                                                      SIDA  

    

  Shqipëria—Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve: Prill 2009  

 

(i) Hyrje 

 

Ne jemi te mendimit se Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT), do te ketë nevoje për 

asistence te ofruar nga një pale e trete ndërkombëtare për te ndihmuar ne krijimin e një 

Plani Sistemesh te Teknologjisë se Informacionit (PSTI) për ketë drejtori. Nivelet e 

tanishme te përvojës ne DPT, tregojnë se nuk ekzistojnë mundësitë qe ata ta kryejnë vete 

ketë ndërmarrje, gjithsesi mendojmë se ne te te gjitha fazat e kësaj veprimtarie ata do te 

jene mjaft aktive. 
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Ne vijim te diskutimeve me Z. Peter Troste nga SIDA ne Ambasadën Suedeze, mendohet 

te përgatitet një Projekt Propozim i detajuar, për te kërkuar financime nga donatori SIDA, 

për prokurimin e shërbimeve te kësaj organizate ndërkombëtare si pale e trete. 

 

Materiali i mëposhtëm ne ketë dokument do te përmbaje informacion i cili do te 

përfshihet ne projekt propozimin e detajuar qe Ministria e Financave do te zhvilloje me 

tej.  

 

(ii) Sfondi 

 

Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) nëpërmjet drejtorisë se vet te ceshtjeve fiskale, 

(DCF) i ka ofruar një ndihme te konsiderueshme teknike (NT) Shqipërisë ne te kaluarën.   

 

Ne tetor te vitit 2008 misioni i radhës i DCF, ishte i mendimit se autoritetet tatimore kane 

arritur një progres te ndjeshëm ne fushën e modernizimit te administratës tatimore dhe ne 

rritjen e efektivitetit te DPT qe ne misionin e marsit te vitit 2007 te DCF. Gjate kësaj 

kohe, DPT ka mare një asistence teknike (AT), gjithë-përfshirëse nga agjencitë e tjera 

donatore dhe duket qarte se përpjekjet e ndermara ne fushën e reformave gjate këtyre 

dhjete viteve te fundit kane filluar te japin frytet e tyre. Administrata tatimore ne Shqipëri 

pasqyron tashme një sere elementesh madhore te administratës tatimore (p.sh. struktura 

organizative me baze funksionale,zyra e tatimpaguesve te mëdhenj, si edhe integrimi i 

vjeljes se kontributeve shoqërore.)  

Reformat perparesore te ardhshme te DPT do te kenë synim te: (1) konsolidojnë 

strukturën e re organizative; (2) zhvillojnë një sistem menaxhimi te riskut te 

perputhshmerise, për te përqendruar burimet e DPT përmes gjithë sektorëve funksionale 

ne lidhje me risqet me te larte te perputhshmerise.; (3) te zhvilloje kapacitetet për matjen 

e performances operacionale; (4) te forcoje operacionet e tatimpaguesve te mëdhenj si 

edhe te përmirësoje ndjeshëm proceset e bizneseve thelbësore ne lidhje me regjistrimin e 

tatimpaguesve, deklarimet tatimore, menaxhimin e borxheve dhe auditin. 

 

Gjithsesi, misioni i tetorit te vitit 2008 konkludoi se zbatimi i përparësive te këtyre 

reformave pa zëvendësimin apo pa përmirësimin rrënjësor te sistemit te TI-se, do te ishte 

i vështire ne mos i pamundur. Sistemi i tanishëm i TI-se është i zhvilluar brenda kësaj 

administrate me tepër se dhjete vjet me pare dhe kësisoj nuk mund te përballoje kërkesat 

e një administrate tatimore dhe do te duhet te zëvendësohet.  

Ne janar te vitit 2009, Zoti Ridvan Bode, Ministri i Financave iu drejtua me shkrim 

FMN-se duke kërkuar një AT çka do ta ndihmonte DPT te investonte ne një reforme 

gjithë-përfshirëse për TI-ne me qellim krijim e një Plan Sistemi TI (PSTI), si një hap i 

pare. U ra dakord qe te vinin tre misione afatshkurtra ne rang ekspertesh.  

Misioni i pare nga seria e këtyre misioneve, filloi ne prill te vitit 2009 dhe ne takimet e 

para me zotin Artur Papajani (Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve) si edhe me anëtare te 
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drejtuesve te larte te DPT-se, u ra dakord për angazhimin e një pale te trete e cila do te 

ndihmonte DPT-ne për krijimin e një PSTI-je gjithë-përfshirëse.  

Financimi i hapit te pare te kësaj ndërmarrjeje do te kërkohej nga Ambasada e Zvicrës, 

përkatësisht nga programi i tyre SIDA. 

 

Krijimi i një PSTI si edhe vijimi me prezantimin e ndryshimeve te paraqitura nga ky 

dokument, do te krijoje për Shqipërinë një administrate tatimore e cila do te plotësoje 

nevojat e një DPT-je dhe te tatimpaguesve për një periudhe disavjeçare ne te ardhmen.  

Mund te jete e dobishme te konturohen tiparet e një administrate tatimore moderne te 

cilat po i paraqesim me poshtë 

 

(iii) Tiparet e një Administrate Tatimore Moderne. 

 

Objektivi i përgjithshëm i nja administrate tatimore është te rrite perputhshmerine e 

tatimpaguesit duke ulur kësisoj boshllëkun tatimor i cili nga ana e vet do te maksimoje 

vjeljen e te ardhurave. Suksesi varet po aq edhe nga te qenit efikas ne marrëdhëniet me 

ata qe respektojnë vullnetarisht pergjegjesite e tyre te taksave dhe te te ardhurave si edhe 

ne trajtimin e atyre qe nuk i respektojnë këto përgjegjësi. Ajo qe është thelbësore ne 

maksimizimin e perputhshmerise është ―ta bëjmë te lehte perputhshmerine ndërkohe qe te 

mund ta bëjmë mungesën e perputhshmerise sa me pak tërheqëse‖ çka mund te arrihet 

duke arritur një ekuilibër te duhur midis shërbimeve ndaj klientëve dhe detyrimit për te 

respektuar pergjegjesite.  

 

Ndryshime konstante ne mjedisin e punës, si edhe metodat, globalizimi, dhe novatorizmi 

ne komunikim dhe ne teknologjinë e informacionit, etj. diktojnë nevojën për sisteme 

taksash te cilet te mund te jene ne gjendje te parashikojnë ndryshimet dhe t‘i adoptojnë 

ato ne kohen e duhur. Këto vite te fundit janë te karakterizuar nga reforma madhore  ne 

administrimin e te ardhurave ne te gjithë boten. Ajo qe është thelbësore ne këto reforma 

është performanca e drejtorisë se tatimeve tamam si një ndërmarrje biznesi privat duke 

përfshire aplikimin e vetëvlerësimeve moderne dhe metoda te menaxhimit te riskut, 

struktura organizative dhe staf fleksibel, si edhe zgjidhje moderne për veprimtarinë e TI-

se. Kjo synon ne arritjen e një përputhshmërie sa me te mire për burimet e përdorura.  

 

Strategjia e nivelit te larte e administratave moderne te ardhurave ka synim qe te (1) ule 

gradualisht boshllëkun e taksave, (2) te krijoje ―një fushe te rrafshet loje‖ për te gjithë 

tatimpaguesit
4
, si edhe (3) te krijoje besim ne administratën tatimore tek tatimpaguesit. 

Për te arritur një gjë te tille administratat tatimore zhvillojnë
5
 dhe përdorin një sere 

mjetesh përputhshmërie, si bie fjala ligje te thjeshta, fushata, shërbime tatimpaguese, 

                                                
4 Te sigurohen qe mospagimi I taksave nuk perben avantazh per tatimpaguesit dhe biznesin e tyre. 

5 Identifikimi I risqeve te perputhshmerise do te drejtoje zhvillimin e mjeteve te reja per trajtimin e riskut. 
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shërbime elektronike, audite, detyrime, dënime. Sisteme te sofistikuara te menaxhimit te 

riskut duhen përdorur për t‘u siguruar qe këto mjete përdoren ne mënyre te vazhdueshme 

ne proporcionin e duhur dhe ne atë shkalle qe te arrijnë objektivin e përgjithshëm.  

 

Gjithsesi, ka edhe shume faktorë te tjerë te çilet ushtrojnë impaktin e tyre mbi efikasitetin 

dhe efektivitetin e sistemit te taksave duke sjelle kështu rezultate ne respektimin e 

detyrimeve—për shembull ne kontekstin politik, socio-ekonomik dhe ne kontekstin 

organizativ ne te cilin operon sistemi, politika tatimore dhe legjislacioni, organigrama e 

autoritetit tatimor, qasja menaxheriale, rezultatet e dijes institucionale, alokimet e 

burimeve, sistemet TI, shërbimet dhe edukimi i tatimpaguesve, kultura te 

perputhshemrise, instrumente pengues, kapacitetet edukative dhe aftësitë e personelit 

tatimor, si edhe morali i stafit dhe nivelet e korrupsionit.  

 

Disa nga karakteristikat kryesore te një administrate tatimore moderne janë si me poshtë: 

 

Legjislacioni. Ligjet dhe rregulloret janë relativisht te thjeshta, te lehta për t‘u kuptuar, 

zbatuar, respektuar, ato gjithashtu perfshijne sisteme reagimi te cilat identifikojnë 

dështimet ne zbatimin e legjislacionit. 

 

Autonomia. Administratat moderne tatimore kane një autonomi ta mjaftueshme çka i 

ndihmon për te menaxhuar veprimtaritë e tyre te përditshme vendimmarrëse dhe 

operacionale – ato janë deri diku te pavarura nga ndryshimet politike. 

Paanësia. Administrata tatimore rrit besimin e tatimpaguesve tek kjo administrate 

nëpërmjet shfaqjes se drejtësisë, paanësisë, ndershmërisë, integritetit, dhe 

profesionalizmit si edhe nëpërmjet zhvillimit te sistemeve transparente dhe procedurave.  

Opinioni publik. Opinioni publik përfaqëson një konsiderate te rëndësishme për 

autoritetet tatimore. Konsiderata qe gëzon një autoritet tek komuniteti ka një impakt te 

drejtpërdrejte mbi qëndrimin e komunitetit ndaj respektimit te detyrimeve te veta por 

edhe ne aftësinë e autoritetit tatimor për te administruar me sukses sistemin tatimor- si 

edhe ne moralin e stafit te kësaj administrate.  

Planifikimi i biznesit dhe vijimi. një plan afatgjate strategjik zbatohet nëpërmjet planeve 

afatmesme te biznesit, përcaktimit te përparësive dhe nevojave te administratës tatimore 

(shih Figurën 1). Ne kuadrin e planifikimit operacional vjetor, niveleve te ndryshme te 

administratës tatimore i caktohen objektiva te arritshëm, realiste dhe te matshëm, po 

kështu zhvillohen edhe një sere treguesish te rendesishem te performances qe marrin 

parasysh aspekte sasiore dhe cilësore te administratës tatimore te cilat rishikohen 

rregullisht dhe përmirësohen aty ku është e mundur. 
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Figura 1. Planifikimi i biznesit dhe vijimi 

 

Strukturat organizative. Administratat tatimore moderne janë te organizuara ne mënyre 

te atille qe te mund te përmbushin prioritete dhe bisqet me te rëndësishme tregtare ku 

njësite e tatimpaguesve te mëdhenj do te kenë një prioritet te madh. Këtu duhen 

konsideruar me kujdes sektorë te veçante te çilet kërkojnë aftësi specifike dhe ofrojnë 

ekonomi te shkalles. (p.sh qendra te përpunimit te deklaratave tatimore, qendra te 

komunikimit te tatimpaguesit, inteligjenca tatimore, vjelja e detyrueshme tatimore, njësi 

auditi te specializuara sipas formës se biznesit, etj.) Agjencia tatimore përcakton 

strukturën organizative dhe alokon burime ne baze te kërkesave operacionale.  

Përzgjedhjet operacionale për administratën tatimore variojne midis tre modeleve baze 

sikurse janë: lloji i taksave, funksionaliteti dhe segmenti i klientit: shih kutia 1. Ndërkohe 

qe çdo model ka avantazhet dhe dizavantazhet, shumica e vendeve kane adoptuar një 

strukture organizative funksionale si një qasje baze për arkëtimin e te ardhurave te vendit, 

duke përfshire këtu edhe zyrat rajonale qe janë përgjegjëse për ceshtje operacionale. 

Brenda kësaj qasjeje te përgjithshme me baze funksionesh, ngrihet edhe një drejtori me te 

gjitha llojet e shërbimeve qe trajton risqet e te ardhurave te cilat shkaktohen nga 

tatimpaguesit. Për vete faktin qe struktura organizative është një mjet për te përshtatur 

punën e administratës tatimore me përballen e risqeve te shkaktuara nga tatimpaguesit, 

ndiqen vazhdimisht rruge për t‘ju përgjigjur këtyre risqeve.  
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Kutia  1.  Strukturat Organizative te Organizatës Tatimore 

Administratat tatimore përbehen kryesisht nga tre lloje strukturash organizative. 

Lloji i taksës Një nga strukturat me te vjetra është modeli me baze takse, ne baze te te cilit jane ngritur 

drejtori te ndryshme për te administruar lloje specifike te taksave. Çdo drejtori tatimore kryen ne fakt te 

gjitha funksionet qe duhen për te administruar taksat për te cilat është përgjegjëse. Avantazhi kryesor i kësaj 

qasjeje është qe kjo krijon llogaridhënie te qarte dhe kontroll te çdo lloji takse. Disavantazhet kryesore janë: 

(1) kosto te larta administrative; (2) kosto te larta përputhshmërie për tatimpaguesit (pasi do t‘ju duhet te 

merren me një sere departamentesh); dhe  (3) rreziku qe mund te ketë përplasje midis tatimpaguesve dhe 

punonjësve te tatimeve (do te ketë  me pak kontrolle dhe verifikime pasi çdo departament operon ne mënyre 

autonome.) Administratat tatimore sa vjen e me shume po largohen nga ky model organizativ me qellim qe 

te përdorin një kombinim te koncepteve te mëposhtme organizative. 

Funksioni. Sipas këtij modeli ngrihen departamente te veçanta për secilin nga funksionet madhore 

administrative (p.sh.., përpunimi i deklaratave dhe i pagesave, çuditi dhe arkëtimi i borxheve). Avantazhet 

madhore te kësaj qasjeje janë: (1) përmirësimi i perputhshmerise se tatimpaguesve (për shembull nëpërmjet 

mundësisë për te kryer audite te përbashkëta për te gjitha taksat); (2) vete produktivitet ne rritje; dhe  (3)ulje 

te mundësisë se përplasjes midis tatimpaguesve dhe nëpunësve tatimore. Dizavantazhi kryesor është qe 

nevojat unike te shërbimit ndaj tatimpaguesve dhe probleme te perputhshmerise mund te mos adresohen si 

duhet.  

Segmenti i tatimpaguesit. Ne ketë qasje stafi ofron një game te plote shërbimesh administrative për një grup 

te caktuar tatimpaguesish. Këto grupe zakonisht bazohen ne shkallen e operacioneve te tatimpaguesve dhe 

ne riskun korrespondues për te ardhurat dhe nevojat për shërbim. Avantazhet e kësaj qasjeje përfshijnë: 

(1) forcimin e llogaridhënies për rezultate organizative; (2) alokimin e burimeve bazuar ne riskun mbi te 

ardhurat; dhe , (3) një kombinim me i mire i masave shtrënguese, shërbimit, dhe programeve edukative për 

lloje te veçante tatimpaguesish; ne ketë mënyre këto organizata do te kenë sektorë qe do te jene përgjegjës 

për korporata te mëdha, kompani te mesme dhe biznese te vogla.  

 

 Integrimi. Te gjitha çështjet qe kane te bëjnë me administrate tatimore dhe me 

mbledhjen e kontributeve shoqërore, zakonisht integrohen dhe administrohen nga një 

administrate tatimore e vetme. Ne disa vende doganat përfshihen brenda kuadrit te 

përgjithshëm organizativ, si pjese e administrimit te te ardhurave. Gjithsesi, ne shumicën 

e vendeve, administrata tatimore është një organizate veçmas dhe operon ne bashkëpunim 

te ngushte me administratën tatimore. Operacionet thelbësore te doganave, zakonisht nuk 

integrohen me ato te administratës tatimore. Kjo ndodh për shkak te natyrës se lindur te 

―kohës se vërtete‖ te operacioneve te doganave krahasuar me ato te administratës 

tatimore si edhe për faktin qe doganat duhet te kryejnë veprimet e tyre kur lipset te behet 

kontrolli fizik mbi një mjedis te vetin transaksioni (pikat e kalimit kufitar, aeroportet 

ndërkombëtare, magazina te sigurta etj.). Për me tepër duket se ka një rol te madh jo 

fiskal për doganat (qe kane lidhje me sigurinë) qe do te synoje ta mbaje atë veçmas. Këto 

tipare te operacioneve te doganave synojnë te përjashtojnë integrimin e vërtete te 

proceseve te biznesit dhe te shërbimeve te klientit dhe ne ketë mënyre ulin ne njëfarë 

mënyre qëllimin për efektivitet dhe efikasitet, sikurse ndodh me integrimin e 

operacioneve tatimore.  
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Burimet. Ne një kontekst te përgjithshëm te kufizimeve buxhetore, administratës 

tatimore i jepen burimet e mjaftueshme dhe mjetet financiare për te zbatuat ne mënyre 

efektive dhe për te mirëmbajtur sistemin tatimor. Administrata tatimore mirëmban një 

sistem menaxhimi te burimeve qe mbështet arritjen e objektivave te administratës dhe ne 

te njëjtën kohe njeh qartazi faktin qe burimet njerëzore janë burimet me te vlefshme te 

organizatës.. 

Respektimi vullnetar i detyrimeve. Promovimi i perputhshmerise vullnetare është një 

objektiv strategjik madhor i administratave tatimore. Ne praktike, përputhshmëria 

vullnetare arrihet nëpërmjet një sistemi vetëvlerësimi ku tatimpaguesit te çilet kane akse 

për te marre informacion nga administrata tatimore, llogarisin detyrimet e veta tatimore, 

plotësojnë deklaratat tatimore, i dërgojnë deklaratat tek administrata tatimore (ose madje 

edhe me mire tek banka) dhe pastaj janë gati për t‘ju nënshtruar riskut te auditit. 

Strategjia e tatimpaguesit ne lidhje me respektimin e detyrimeve te veta, hartohet dhe 

zbatohet ne te gjithë vendin.  

Menaxhimi i riskut. Prioritetet operacionale te administratës tatimore dalin nga procesi i 

vlerësimit te riskut (shih Figura 2). Hartohen kësisoj Strategjitë për identifikimin e 

risqeve duke përfshire bisqet e brendshme. Ne kuadrin e mjedisit kombëtar dhe 

ndërkombëtar, administrata tatimore analizon tendencat e biznesit dhe ato legjislative si 

edhe parashikon riskun e evazionit fiskal si edhe ndryshime te tjera. Përzgjedhja e 

tatimpaguesve qe do te auditohen dhe do te përzgjidhen për lloje te tjera kontrolli, 

bazohet ne vlerësimin e riskut dhe ne zhvillimin e teknikave me baze risku. Administratat 

moderne tatimore aplikojnë sisteme për tatimpaguesit ne baze te llogaritjes se riskut për 

te gjitha llojet e taksave madhore ne lidhje me ata tatimpagues me risk te larte 

mospërputhjeje. Sistemet e llogaritjes se riskut përdorin karakteristikat e tatimpaguesve 

për te identifikuar dhe vlerësuar riskun e tyre për mosrespektim detyrimesh. Kjo lejon 

prioritarizim te auditit dhe ngarkesës se sektorit te shërbimit ndaj tatimpaguesve dhe 

alokon burime ndaj risqeve me te larta. 

 

 

Figura 2. Procesi i Menaxhimit te Riskut ne Administratën tatimore 
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Burimi: OBEZH 

 

Teknikat e menaxhimit te riskut praktikisht duhet t‘i grupojnë tatimpaguesit sipas disa 

llojeve madhore te riskut, duke zgjedhur karakteristikat e dukshme qe mund te shërbejnë 

si prokure për  qëndrimin baze te respektimit te detyrimeve. Ne ketë proces, madhësia 

është pikefillesa, megjithëse përdoren edhe kritere te shumëfishta. Ne shumicën e 

administratave tatimore strategjitë e respektimit te detyrimeve për tatimpaguesit me te 

mëdhenj përpunohen me tej nga sektori industrial për te zhvilluar normat financiare ne 

industri dhe ekspertizën e stafit te nevojshëm për te kryer audite efektive ne një biznes 

kompleks multinacional. Po kështu ndërmerret edhe shenjestrimi specifik i grupeve 

brenda popullatës se tatimpaguesve, veçanërisht për ato kategori tatimpaguesish qe janë 

identifikuar si grupe me probleme ne lidhje me respektimin e detyrimeve. 

  

Jo te gjitha risqet kërkojnë trajtim përmes auditit dhe masave shtrënguese, një pjese e tyre 

mund te zgjidhen nëpërmjet shenjestrimit te shërbimeve te tatimpaguesve ne formën e 

fushatave te informacionit, qendrave te pritjes dhe vizitave etj.- ose nëpërmjet nismave 

për te ndryshuar legjislacionin. Këto veprime janë me pak e kushtueshme se sa auditet 

dhe mund te kenë impakt mbi respektimin e detyrimeve nga te gjithë tatimpaguesit 

brenda një segmenti te caktuar tatimpaguesish, ndërkohe qe auditi mund te ketë vetëm një 

impakt te kufizuar mbi përmbushjen e detyrimeve ne përgjithësi. Kësisoj, një përdorim i 

balancuar i instrumenteve te përmbushjes se detyrimeve, do te rrisë ndjeshëm opsionet e 

administratës tatimore për te ngushtuar boshllëkun e taksave.  

 

Segmentarizimi i tatimpaguesve. Koncepti i segmentarizimit te tatimpaguesve,-krijimi i 

një organizate qe mund te merret me tatimpaguesit sipas specifikave te tyre dhe jo duke u 

mare me to si një grup homogjen,- është një kërkese kyçe për administratën tatimore 

moderne. Kategori te ndryshme te tatimpaguesve paraqesin risqe te mospermushjes se 
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detyrimeve dhe kane nevoje për shërbime te ndryshme. Duke njohur një gjë te tille, 

shume vende kane organizuar administratat tatimore bazuar ne segmente te 

tatimpaguesve me zyra operacionale dhe sektorë te ndare, për shembull për bizneset e 

mëdha dhe te mesme, bizneset e vogla dhe te vetepunesuarit, si edhe organizatat e 

bamirësisë. Ne shume raste, këto departamente te organizatave tatimore, janë përgjegjëse 

për te ofruar funksionet e plota administrative tek segmente te caktuara tatimpaguesish. 

 

Segmentarizimi i tatimpaguesve është një aplikim i një koncepti marketingu baze 

(segmentarizimi i tatimpaguesve) për te identifikuar karakteristikat unikale te grupeve te  

ndryshme te klientëve, si edhe për te hartuar një strategji marketingu qe merr parasysh 

këto karakteristika. Logjika për t‘u organizuar rreth segmenteve te tatimpaguesve 

mundëson administratën tatimore për te zhvilluar një strategji përmbushjeje te detyrimeve 

qe përfshin bilancin e duhur te shërbimit dhe programeve te masave shtrënguese duke 

mare parasysh risqet e veçanta si edhe nevojat për çdo grup. Një organizim i tille, 

mundëson gjithashtu llogaridhënien per permiresimin e perputhshmerise me qellim qe ato 

te jene me ne linje me njësite organizative (p.sh., një departament i madh tatimpaguesish 

apo një zyre për tatimpaguesit e mesëm ne nivel rajonal) duke ofruar kësisoj një baze e 

shëndoshe për alokimin e burimeve.  

Pasi te jete krijuar një organizate tërësisht e integruar dhe me baze funksionesh, zbatimi i 

segmentarizimit, duke filluar me një departament te tatimpaguesve te mëdhenj si edhe me 

disa zyra te tatimpaguesve te mesëm, shpesh do te përbeje thelbin e strategjie te reformës 

se një administrate tatimore ne shume vende. Gjithsesi, një qasje e tille kërkon 

përzgjedhjen e një kriteri objektiv-kryesisht xhiron- për te përcaktuar se cili është 

tatimpaguesi i madh apo i mesëm. Përvojat ndërkombëtare tregojnë se bizneset e vogla 

zakonisht perfaqesojne shumicën e ndërmarrjeve (shpesh nga 80 deri ne 90 perqind) 

pavarësisht strukturës se tyre korporuese, kurse te ardhurat e gjeneruara nga veprimtaria e 

tyre përbejnë vetëm një pjese te vogël te arkëtimeve te tatimeve te vendit.(me pak se sa 

5–10 perqind ne shume vende). Ne te kundërtën pastaj, me pak se sa 1 perqind e 

ndërmarrjeve shpesh prodhojnë me tepër se sa 60–70 perqind te te ardhurave tatimore 

(tatimpaguesit e mëdhenj). Midis këtyre ekstremeve, ndërmarrjet e mesme shpesh 

perfaqesojne 10–20 perqind te tatimpaguesve dhe shpesh prodhojnë 20–30 perqind te te 

ardhurave tatimore sikurse tregohet ne figurën 3. 
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Shërbimet e tatimpaguesve. Një program efektiv i shërbimeve te tatimpaguesve është 

një instrument përputhshmërie kritike ne administratën moderne tatimore. Kompleksiteti i 

ligjeve tatimore kombinuar me komunitetin relativisht te madh te tatimpaguesve qe duhet 
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te administrohet do te thotë qe ne fund te fundit te gjitha administratat tatimore duhet te 

mbështeten ne shlyerjen vullnetare te tatimpaguesve me qellim qe këto administrata te 

arrijnë objektivat e tyre te te ardhurave. Rritja e respektimit vullnetar te detyrimeve sjell 

jo vetëm shtim te te ardhurave me kosto me te ulet si për administratën tatimore edhe për 

tatimpaguesit, duke lejuar gjithashtu administratat tatimore te fokusojnë auditin dhe 

veprimtaritë e masave shtrënguese ndaj tatimpaguesve te cilet paraqesin rreziqe serioze 

për te ardhurat tatimore. 

 

Shërbimet ndaj klientëve përshtaten sipas nevojave te veçanta te segmenteve te caktuara 

te tatimpaguesve dhe risqet ndaj te ardhurave. Segmentarizimi i tatimpaguesve (p.sh. te 

mëdhenj, te mesëm, dhe te vegjël) lejon një pikëpamje te integruar ne te gjithë 

ndërveprimin e tatimpaguesve me administratën tatimore. (për shembull regjistrimi, 

dokumentimi, pagesat, audite) dhe ne ketë mënyre krijon mundësi për menaxhimin e 

partneriteteve. Kjo lejon administratën tatimore qe te identifikoje me mire nevojat e 

segmenteve te ndryshme te tatimpaguesve. Si rrjedhoje, shërbimet janë te ofruara ne 

mënyre te tille qe te plotësojnë këto nevoja, çka rezulton ne përputhshmëri me te madhe 

ne te gjithë tatimpaguesit sipas segmentit te tyre. Nevoja për shërbime ndaj 

tatimpaguesve përcaktohet ne shume mënyra, për shembull nëpërmjet: (1) vrojtimeve te 

tatimpaguese, (2) takime konsultative me përfaqësuesit e tatimpaguesve; (3) kontrolle te 

cilësisë se deklaratave te tatimpaguesve dhe dokumentacione te tjera te përgatitura nga 

tatimpaguesit; (4) analiza te ceshtjeve me te frekuentuara ne uebsaitin e administratës 

tatimore; (5) kërkesat me te frekuentuara telefonike dhe te shkruara; dhe (6) reagime nga 

aktivitetet e auditit ne lidhje me gabimet me te zakonshme apo ato qe kane qene me te 

kushtueshme ne drejtim te te ardhurave. 

 

Veprimtaritë e shërbimeve ndaj tatimpaguesit plotësojnë jo vetëm nevojën e shprehur nga 

tatimpaguesit, ato përfshijnë gjithashtu asistencën ne fusha ne te cilat tatimpaguesi 

ndoshta nuk e ka kuptuar se ka një problem. Kësisoj shërbimet ndaj tatimpaguesit mund 

te kenë dy pikefillesa – nevojën e tatimpaguesit për kontakte me administratën tatimore 

ose nevojën e administratës për te kontaktuar me tatimpaguesin. Një aspekt i shërbimit 

ndaj tatimpaguesve është shërbimi individual i ofruar ne zyrat tatimore, shërbime te 

informacioneve telefonike dhe informacion nëpërmjet uebsaiteve, pamfleteve, 

publikimeve dhe reklamave nga media etj. Një aspekt i dyte po aq i rendesishem është 

përpunimi i deklaratave te tatimpaguesve (për shembull kërkesat për rimbursimin e 

taksave) ose ankesat.  

 

Një administrate moderne tatimore zhvillon një strategji te shërbimeve gjitheperfshirese. 

Strategjia është një komponent madhor i planit te plote te perputhshmerise. Shërbimet 

novatore dhe profesioniste te tatimpaguesve qe adoptojnë disa nga shitjet dhe teknikat e 

fushatave te përdorura ne bizneset komerciale mund te arrijnë një impakt te madh ne 

perputhshmerine e tatimpaguesve. Shërbimet dhe produktet ofrohen ne mënyre te tille qe 

te përballojnë transaksionet dhe nevojat e ciklit te jetës se segmenteve te ndryshëm te 
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tatimpaguesve dhe janë përgatitur sipas perspektives se tyre. Shpesh here, profesionistet 

tatimore dhe grupet e biznesit asistojnë ne zhvillimin e këtyre produkteve. Njohja e rolit 

te profesionisteve te taksave ne administratën tatimore, si edhe rritja e numrit te agjencive 

tatimore, krijon produkte dhe shërbime qe përshtaten për njoftime te specializuara 

informacioni, shërbime te qendrave te pritjes, orale interneti, si edhe seminare për këta 

këshilltare. Partneriteti me grupet e biznesit, shoqatat e biznesit, bankieret dhe këshilltaret 

financiare janë gjithashtu shume te dobishëm ne ofrimin e informacionit anëtareve te tyre 

dhe klienteles mbi ceshtje te përgjithshme te perputhshmerise tatimore, si edhe ceshtje 

specifike qe kane lidhje me fushën e tyre. Kutia 2 ofron një përmbledhje te tendencave 

ndërkombëtare ne shërbimet e tatimpaguesve. 
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 Kutia 2.  Tendencat ndërkombëtare ne Shërbimet e tatimpaguesve 

 

 Te kuptohet qe vendosja e një bilanci te duhur burimesh midis masave shtrënguese dhe 

shërbimit do te jete një mjet kritik ne arritjen e një përputhshmërie me te madhe tatimore për te 

ulur boshllëkun tatimor. 

  Trajtimi i tatimpaguesve si klientë me te drejtat e tyre te cilat janë te kodifikuarave formën e 

kartelave etj. dhe te cilat publikohen. 

 Agjencitë publike punojnë se bashku për te ofruar një shërbim te koordinuar tek klientët. 

 Një qasje e përshtatur e ofrimit te shërbimit për  tatimpaguesit me qellim qe te përmbushen 

nevojat e segmenteve te ndryshëm te tatimpaguesve, si edhe risqet ndaj te ardhurave. 

 Stafi i shërbimit te jete tejet i kualifikuar me qellim qe te jete ne gjendje te plotësoje kërkesat e 

tatimpaguesve si edhe stafit te tyre profesionist si kontabiliste tatimore dhe këshilltare. 

 Ngritja e qendrave pritëse dhe një lëvizje drejt qendrave me te mëdha dhe te centralizuara për te 

siguruar ofrimin e shërbimeve te qëndrueshme, te një cilësie te larte qe lejon specializimin (p.sh. 

nga segmenti i tatimpaguesve apo sipas llojit te taksave dhe procedurave 

 Shërbimet e ofruara janë te pavarura nga koha dhe vendi dhe ne linje me mundësitë ne rritje për 

shërbimet elektronike. (p.sh. telefona interaktive, shërbime elektronike dhe faqe interneti). 

 Ofrimi i shërbimeve te kërkimeve te dedikuara për profesionistet tatimore. Shërbimet e 

tatimpaguesve (përjashto stafin qe merret me deklarimet tatimore dhe me kodimet) konsumojnë 

10 për qind te burimeve njerëzore te agjencive tatimore. 

  Te synohet drejt komunikimit me tatimpaguesit nëpërmjet rrugëve elektronike duke i detyruar 

ata te deklarojnë elektronikisht, kjo ne lidhje me tatimpaguesit e mëdhenj dhe me synimet 

vjetore ne lidhje me deklarimet. 

  Konsultime te gjera me tatimpaguesit dhe/ose përfaqësuesit e tyre para implementimit te 

ndryshimeve. 

 Ngritja dhe monitorimi i performances se ofrimit te shërbimit sipas standardeve te caktuara te 

performances.; matja e kenaqesise se klientit; dhe demonstrimi i llogaridhenies duke publikuar 

nivelet e performances se arritur ne lidhje me standardet e përcaktuara te shërbimit. 

 

 

 
 

Ravijëzimi i sistemit te arkëtimeve dhe procedurave. Formularë te thjeshte dhe 

vetëvlerësime te drejtpërdrejta, deklarimet dhe rregullimet e pagesave, administrate 

lehtësuese dhe respektimi i detyrimeve funksionojnë. Administrata kujdeset qe te mos 

imponoje procedura qe penojnë pa arsye operacionet e biznesit te tatimpaguese te 

ndershëm. Duke synuar uljen e peshës se perputhshmerise se tatimpaguesve, 

administratat moderne tatimore ravijëzojnë procedurat duke u nisur nga katër principe.: 

(1) mos kërkoni me tepër informacion se sa nevojitet për t‘u përpunuar dhe për t‘u 
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përdorur nga administrata tatimore për qëllimet e veta; (2) te ofroje informacion te 

thjeshte dhe te qarte ne lidhje me fare, si, ku dhe kur do te përfundohen aksionet  dhe do 

te qartësojnë kërkesat për mbajtjen e te dhënave; (3) standardizimi i procedurave ne 

mbare vendin me qellim qe te shmangen trajtimet e ndryshme ne te gjitha zyrat e  

ndryshme, si edhe (4) te operohet me transparence dhe llogaridhënie publike. Te gjitha 

këto flasin për rendesine kritike te thjeshtësimit te legjislacionit, rregulloret dhe 

formularët.  

Teknologjia e informacionit. Te gjitha funksionet e punës te administratës tatimore si 

edhe proceset lehtësohen nëpërmjet një teknologjie moderne te informacionit- për te 

përfshire shkëmbimin e te dhënave dhe komunikimin me organe te tjera kombëtare dhe 

ndërkombëtare si edhe me tatimpaguesit etj. Ne përgjithësi, sistemet TI duhet te 

përgatisin skicime qe centralizojnë dhe agregojne te dhënat për te lehtësuar kontrollin nga 

qendra dhe te cilat duhen integruar ne natyre ndryshe nga sa ndodh tani ku sistemi i TI 

është i veçante për çdo lloj takse. Ne se çdo sistem TI-je do te përmirësohet, administrata 

tatimore do te mund te ushtroje kontroll te plote mbi vendimmarrjen ne lidhje me 

përmbajtjen dhe operimin e sistemeve te TI-se. 

 Bashkëpunimi Nder-agjenci. Administratat tatimore moderne mbështeten shume mbi 

një marrëdhënie te forte dhe te sigurt me agjenci te tjera për t‘u siguruar qe niveli i 

shërbimeve te duhura tatimore për tatimpaguesit , si edhe kostot për perputhshmerine e 

tyre minimizohen. Për DPT-ne,një nga fushat madhore te fokusit për bashkëpunim midis 

agjencive, do te jete Ministria e Financave nisur nga nevoja e raportimeve financuese dhe 

monitoruese,si edhe agjencia doganore ne lidhje me identifikimin e te ardhurave dhe 

konfirmimin qe për qëllime tatimore mendohet se te ardhurat janë deklaruar me 

korrektësi. Principet moderne sikurse janë paraqitur me lart te mbështetura nga një mjedis 

efektiv TI-je, do te forcojnë ndjeshëm aftësinë e DPT-se për te mbledhur dhe për te 

shkëmbyer informacion me tatimpaguesin. 

Krijimi i një PSTI-je do te mundësojë një mjedis për prezantimin e një mjedisi te duhur 

TI-je qe do te nevojitet ne te ardhmen nga DPT. 

(iv) Tiparet e një Plan Sistemi te teknologjisë se Informacionit 

Objektivi kryesor i një PSTI-je do te jete te siguroje ravijëzimin e një biznesi te TI-se me 

nevoja biznesi përmes ofrimit te një seti te integruar te pikëpamjeve arkitekturore ne 

lidhje me biznesin, informacionin, aplikimet dhe teknologjinë. Objektivi kryesor i një 

PSTI-je është te siguroje përqasjen e TI me nevojat e biznesit nëpërmjet ofrimit te një seti 

te integruar pikëpamjesh arkitekturore ne drejtim te biznesit, informacionit, aplikimeve 

dhe teknologjisë. 

Hapat specifike te përfshira ne një PSTI, tregohen ne Kutinë 3.  
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b Konteksti i biznesit dhe vizioni arkitekturor janë thelbesor ne zhvillimin e biznesit 

te TI. Konteksti i TI dhe vizioni arkitekturor  është hapi i pare dhe thelbësor ne   

 

 

Raporti i Ardhshëm Shtetëror i PSTI do te lipset te paraqesë ne detaj proceset e biznesit  

qe do te ripërcaktohen me qellim qe DPT te mund te identifikoje se fare zgjidhje te 

nevojshme te IT do te nevojiten për te mbështetur biznesin. Mendohet se softuer te 

gatshëm do te mund te blihen për plotësimin e nevojave te ardhshme. DPT do te ketë 

nevoje për një nivel te larte te veprimtarisë se vet çka do te kërkoje sistemet e 

mëposhtme: 

 

1. Sistemi i Regjistrimit te Tatimpaguesve qe do te mundësojë sa me poshtë: 

 Te ruaje një numër kombëtar identifikimi tatimor për te gjithë tatimpaguesit. 

 Te llogarisë dhe te ruaje një shifër digjitale për te siguruar vlefshmërinë e këtyre 

numrave te identifikimit. 

 Te zbuloje dhe te regjistroje detaje specifike regjistrimi për lloje te ndryshme te 

tatimeve ne ―tërësinë e pikëpamjes se klientit‖. 

 Te integroje sistemin e regjistrimit me te gjitha funksionet e bizneseve thelbësorë, 

p.sh. deklaratat tatimore dhe përpunimin e biznesit me qellim qe detajet te 

regjistrohen dhe te mirëmbahen me qellim qe te mund te ripërdoren kur ta lype 

nevoja nga sisteme te tjera. 

Kutia 3. Hapat per Plan Sistemin e Teknologjise se Informacionit 
 

 

7.      Konteksti i biznesit dhe Vizioni Arkitekturor  qe ofron nje pershkrim te nivelit te larte te mjedisit te 

biznesit duke perfshire shtysa te nivelit te larte te biznesit, shtysa te TI, dhe vision arkitekturor. 

8.      Raporti i gjendjes se tanishme paraqet gjedjen e tanishme te biznesit, informacionin, aplikimin dhe 

mjediset e teknologjise. 

9.      Raporti i ardhshem shteteror paraqet vizionin e adhshem te biznesit , duke paaraqitur vizinin e 

ardhshem te biznesit, informacionit, aplikimit dhe mjediseve te teknologjise. 

10.      Plani i tranzicionit  analizon boshlleqet midis shteteve te tanishme dhe shteteve te ardhshem duke 

paraqitur planet e tranzicionit midis te dyve. 

11.      Plani i mirembajtjes  qe tregon se si nismat e TI-se do te menaxhohen nga DPT dhe se si PSTI do te 

menaxhohen ne te ardhmen 
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 Çregjistrimin e tatimpaguesve dhe arkivimin e informacionit me qellim qe ai te 

ripërdoret.. 

 Alokimin e një numri identifikimi për një ndërmarrje te caktuar por duke lejuar 

degët qe te kenë lidhje me ketë ndërmarrje. 

 Te gjenerohet informacion për menaxhimin e regjistrimit, p.sh. sipas llojit te 

njësisë, rajonit, sektorit, biznesit duke paraqitur edhe një pasqyrim te auditit ne 

lidhje me adoptimet e ndermara. 

  2. Sistemi i Përpunimit te Pagesave qe te mund: 

 Te përmbaje numrin e identifikimit, llojin e taksës, periudhën e pagimit, llojin e 

pagesës, dhe sasinë e pagesës. 

 Perditesimn e këtyre detajeve automatikisht ne llogarinë e tatimpaguesit. 

 Te krijohet ndërlidhje me opsione te metodave te pagesave me organe jashtë 

administratës, p.sh.bankat. 

 Te shndëroje te dhënat e pagesave dhe te menaxhoje çdo ritransmetim te te 

dhënave te pagesave. 

 Te krijohet mundësia për te përpunuar një pagese ne lidhje me pezullimin e saj ne 

se nuk njihen te dhënat e tatimpaguesit. 

 Te gjeneroje informacion menaxhimi qe te mundësojë: (1) koherencën e 

pagesave;(2) raporte te te ardhurave; (3) statistika te pagesave; (4) raporte për 

pezullim te aktiviteteve te llogarive; dhe (5) ndjekjen e rrugës se auditit ne lidhje 

me përshtatjet e bëra. 

3. Një Proces Deklarimi qe te mund te: 

 Përpunimin e deklaratave tatimore për te gjitha llojet e taksave 

 Mbështetja e plote e principeve te vetedeklarimit për përpunimin e deklaratave 

duke përfshire:      (1) kontrollin e identitetit te tatimpaguesve ne sistemin e 

regjistrimit te tatimpaguesve; (2) te hidhet data e regjistrimit; (3)pranimi i 

detyrimeve tatimore te deklaruara nga tatimpaguesi; (4) te bëhen llogaritjet 

matematike bazuar ne datën tek deklarata; (5) te krahasohen kreditit e deklaruara 

me kreditit e mbajtura ne bazën e te dhënave për tatimpaguesin; dhe (6)hedhja e 

te dhënave te deklarimeve tatimore ne bazën e te dhënave. 

  Aftësimi për te mare deklarimet tatimore ne mënyre elektronike. 

  Aftësimi për te gjeneruar marrjen elektronike te deklaratave tatimore. 

  Përpunimi i deklaratave tatimore ose i vlerësimeve te amenduara. 

  Kryerja e vlershmeve për deklaratat e paparaqitura. 

  Përgatitja e informacionit te menaxhimit te sasisë se deklaratave te mara dhe 

rruga e ndjekur nga auditi për adoptimet e bëra. 

 

4.  Një sistem Kontabiliteti për Tatimpaguesit dhe te Ardhurat qe te mund te: 
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 Zhvillimi dhe mbajtja e një llogarie për te gjithë tatimpaguesit. 

  Llogari për te gjitha debitet dhe kreditit për te gjitha llojet e taksave sipas 

pikëpamjes se ―teresise se klientit‖. 

 Te mundësohet regjistrimi i te gjitha llojeve te taksave ne te njëjtin stil llogarie. 

  Te lejohet identifikimi i duhur i te gjithë informacionit qe do te kalohet nga 

sistemet e pagesave dhe te përpunimit te deklaratave. 

 Te llogariten datat e duhura për transaksionet hyrëse. 

 Te lejohet kryerja e amendimeve nëpërmjet risigurimeve, përshtatjeve te 

llogarive, transfertave etj. 

 Te lejohet kërkimi onlain për te gjitha detajet e llogarisë se tatimpaguesit. 

 Te lejohet me siguri te duhur qe tatimpaguesit te mund te shohin llogarinë e tyre 

nëpërmjet eksesit ne ueb. 

  Llogaritja dhe vënia e gjobave për deklarime te vonuara dhe harxhim interesi ne 

se lipset. 

 Strukturimi detajeve te llogarisë me qellim qe detajet te identifikohen qartazi 

midis taksave, gjobave, interesit, ndërkohe qe mund te krijohet mundësia për te 

paraqitur te gjitha bilancet e llogarisë se tatimpaguesit për te gjitha llojet e 

taksave. 

 Borxhet e vjetra. 

 Gjeneroje një pasqyre te llogarive qofte ne letër ose ne mënyre elektronike për një 

lloj te veçante takse apo diçka te konsoliduar për te gjitha llojet e taksave. 

Balancimi i kreditove dhe debiteve brenda një lloji takse dhe ne te gjitha llojet e 

taksave.  

 Te balancoje kreditet dhe debitet brenda një lloji takse dhe ne te gjitha llojet e 

taksave 

 Ofroje një larmi transaksionesh ne kontabilitet, p.sh. debitet, kreditit, transfertat, 

rifinancimet, gjobat, pagesat, adoptimet, anullimet etj. 

 Te prodhoje informacion menaxhimi ne lidhje me statusin e llogarive ne tërësi, te 

ketë një lexher te përgjithshëm për DPT, te dërgohen raporte tek MF, dhe te ketë 

një rruge te auditit ne lidhje me adoptimet e kryera. 

 

5. 5. Një sistem i Menaxhimit te te dhënave qe te mund:  

 Te përcaktoje ne se një lloj i caktuar takse duhet te merret nga një tatimpagues 

Kjo përfshin atë qe quhet ‗deklarata nil ‘. 

 Te përcaktoje datën e duhur për te gjitha llojet e deklaratave sipas legjislacionit te 

DPT dhe rregullimeve administrative. 

 Te lejohet shtyrja e afatit te deklarimit ne se DPT miraton kërkesën e 

tatimpaguesit. 
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 Te gjeneroje automatikisht një kërkese për deklarim pas një periudhe te caktuar 

pasi deklarata nuk është paraqitur. 

 Pas një periudhe te përcaktuar, te beje njoftimin me fjale me te ashpra ne se 

deklarata nuk është dorëzuar ende. 

 Ne se pas një periudhe tjetër te shtyre, deklarata endu nuk është dorëzuar, te 

ndiqet rasti ne mënyre manuale nëpërmjet sistemit te menaxhimit te rastit. 

  Ndjekja manuale mund te përfshije përgatitjen e një vlerësimi te vonesës ose 

sipas rastit, dënim te mundshëm për mosdorëzim deklarate. 

  Gjenerimi i raportimit te informacionit te menaxhuar ne lidhje me numrin e 

deklaratave te pritshme, sa priteshin, sa u dorëzuan, sa kane mbetur ende për t‘u 

dorëzuar, periudha e deklaratave te vonuara, sipas çdo rajoni dhe zyre te DPT, 

duke u siguruar për konsolidimin e këtij informacioni me baze kombëtare. 

Kërkohet gjithashtu paraqitja e rrugës se ndjekur nga auditi ne lidhje me 

adoptimet e bëra. 

      6. një sistem te menaxhimit te borxhit qe te mund te: 

 Zbuloje rastet kur mund te ketë borxh te vonuar dhe te pagueshëm. 

 Te gjeneroje ne mënyre automatike një kërkese për pagese te borxhit pas një 

periudhe te caktuar për rastet kur pagesa nuk është mare apo është vonuar. 

 Te raportoje gjithë borxhet e vonuara nga tatimpaguesi, me qellim qe te bëhen 

veprime te koordinuara për te gjitha borxhet qe ka tatimpaguesi sipas pikëpamjes 

se ―klientit ne tërësi‖ 

Pas  një periudhe te mëtejshme te behet një kërkese e forte ne mënyre automatike 

për pagesën e borxhit. Historiku i borxhit te tatimpaguesit duhet mbajtur i 

perditesuar ne bazën e te dhënave. 

 Ne se pas një periudhe kohe te përcaktuar borxhi ende nuk është paguar, alokoni 

rradhen për ndjekje manuale ne sistemin e menaxhimit te rastit. 

  Rastet e borxheve duhen ndare sipas veprimeve manuale me baze menaxhim 

kriteresh te vlerësimit, p.sh.sasia e borxhit, koha e borxhit, numri i llojeve te te 

ardhurave te përfshira, historia e tatimpaguesit, etj. 

 Mbështetja për arkëtimin e borxheve te prapambetura. 

 Ofrimi i mundësive për rastet qe duhen anulluar nëpërmjet proceseve te miratuara 

te anullimit. Krijimi i mundësive qe rastet te anullohen nëpërmjet proceseve te 

miratuara te anullimit. 

 Mbështetje për hartimin e planeve për arkëtimin e borxheve kombëtare dhe 

lokale. 

 Gjenerimi i informacionit për menaxhimin e nivelit dhe te përbërjes se borxhit, 

volumin e borxhit te ri, sasinë e borxhit te arkëtuar dhe sasinë e anulluar, moshën 

e borxhit, numri i tatimpaguesve qe kane borxhe, statusi i rasteve te alokuara 

nëpërmjet sistemit te menaxhimit te rasteve si edhe paraqitja e rrugës se auditit ne 

lidhje me adoptimet e bëra. 
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     7. Sistemi i menaxhimit te rasteve qe mund: 

 Te trajtojnë te gjitha llojet e veprimtarisë qe te çon drejt menaxhimit te një rasti 

individual, p/sh. një audit për një tatimpagues, borxhi i një tatimpaguesi, një 

deklarim i vonuar, dhe përgjigje korrespondencës se dërguar nga tatimpaguesi. 

 Prioritarizimi i rasteve qe mund te krijohen dhe alokohen për kritere te vlerësimit 

paraprak te riskut. 

 Caktimi i rasteve ne mënyre elektronike nga një mbikëqyrës tek nëpunësit qe 

merren me rastet mbi baza te një prioriteti relativ. 

 Regjistrimi i detajeve te rasteve me shumicën e rasteve te regjistruara ne kohen e 

përzgjedhjes se rasteve.  

 Paraqitja e historisë se rasteve te tjera qe kane te bëjnë me te njëjtin tatimpagues.. 

 Regjistrimi i aksioneve te ndërmarra dhe data. 

 Gjenerimi i letrave standard dhe njoftimeve sipas oficerit te rastit. 

  Regjistrimi i njoftimeve te rasteve ne tekst te lire.  

  Te lejohen rialokime te rasteve. 

 Regjistrimi i kohës për veprime me rastet dhe ruajtja e statusit te rastit, p.sh. 

pezullim, i mbyllur etj.. 

 Njoftimi i mbikëqyrësve kur rastet nuk zgjidhen sipas kohës se përcaktuar. 

 Mbajtja dhe rinxjerrja e historisë se rastit te indeksuar sipas numrit te identifikimit 

te tatimpaguesit. 

 Gjenerimi i informacionit te menaxhimit te përcaktuar për te gjitha llojet e rasteve 

sikurse rastet e krijuara, rastet e mbyllura, rastet ende te mbartura, dhe ruajtja e 

rrugës se auditit për adoptimet e kryera. 

 

8. një mbështetje auditi qe te mund te kryeje: 

 Analiza financiare te deklaratave dhe te dhëna te tjera me qellim qe te përzgjidhen 

rastet automatikisht për audite. 

 Prioritarizim i rasteve te përzgjedhura për audit mbi kritere te paracaktuara te 

menaxhimit te riskut. Alokimi i rasteve për vlerësime manuale nëpërmjet sistemit 

te menaxhimit te rasteve. 

 Ofrim informacioni për përgatitjen e planit te punës se auditit vjetor. 

 Ofrim i mjeteve për te asistuar ne aktivitetet e auditit, p.sh. softuer qe te mund te 

analizoje te dhënat e llogarisë se tatimpaguesit, lidhjet me pale te tjera te treta për 

informacion si edhe aftësinë për te punuar ne distance nga një zyre e 

tatimpaguesit. 

 Gjenerim i informacionit te përcaktuar mbi menaxhimin e rasteve te suksesshme 

te rasteve te përzgjedhura për audit, ndryshime ne kriteret e përzgjedhjes, dhe 

ruajtja e rrugës se auditit për adoptimet e kryera. 
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9.   Sistemi i Shërbimit te Tatimpaguesit qe mund te: 

 Mbështesë zhvillimin e produkteve te shërbimeve ndaj tatimpaguesit 

 Ofroje DPT-se akses ndaj rregullave te bazës se te dhënave, informacionit ndaj 

publikut, pyetje standarde, dhe përgjigje për pyetjet e drejtuara me shpesh. 

 Sigurohet qe informacioni dhe format e shkarkuara ne websaitin e DPT-se ruhen 

si duhet. 

 Te lejohet ndërveprimi me tatimpaguesin nëpërmjet emaileve nga websaiti dhe 

me sigurinë e duhur qe te mund t‘i lejoje tatimpaguesit te shohin llogarite e tyre 

elektronikisht. 

 Marrja dhe regjistrimi i korrespondencës se tatimpaguesve e cila me pas 

menaxhohet nëpërmjet sistemit te menaxhimit te rasteve. 

 Marrja dhe regjistrimi i ankesave te tatimpaguesve, kundërshtimet dhe mendimet 

te cilat me pas menaxhohen nëpërmjet sistemit te menaxhimit te rasteve. 

 Gjenerimi i raportimit te menaxhimit te caktuar nëpërmjet një rruge te 

automatizuar te auditit te kryer për cdi adoptim te bere. 

10. Raportimi i te Ardhurave dhe Parashikimi i një sistemi qe te mund : 

 Te Raportoje mbi te gjitha te ardhurat e vlerësuara për te gjitha llojet e taksave, 

qofshin këto kombëtare, sipas zyrës, sektorit, llojit te biznesit, si edhe aftësisë për 

te analizuar informacionin ne nivele te mëtejshme ne se lipset.  

 Te mundësohet përpilimi i raporteve ne kohen e duhur nga DPT për zyrtaret e 

MF. 

 Te ndiqet arkëtimi i te ardhurave përkundrejt buxheteve te paracaktuara për lloje 

specifike taksash si edhe për te ardhurat ne tërësi. 

 Te Krijohet dhe ruhet modeli parashikimit te modeleve qe mund te përcaktojnë 

skenarë te llojit ―po sikur‖, për te planifikuar rezultatet e ndryshimeve ne buxhetin 

e politikave tatimore si edhe për te përcaktuar rezultatet e mundshme nga një 

veprimtari e DPT ne lidhje me te një ndërhyrjeje te mundshme specifike.  

Gjithsesi, do te lipsen produkte te tjera softuerësh qe do te duhet te identifikohen dhe te 

blihen me qellim qe te kryhet veprimtaria e DPT ne një mënyre efektive dhe moderne 

sikurse janë sistemet e menaxhimit te Burimeve Njerëzore, menaxhimi i financave, çka 

do te konfirmohet gjate krijimi te një PSTI.  

Krijimi i një PSTI-je do te kërkoje asistence specifike teknike nga një pale e trete qe ka 

përvoje dhe ekspertize te konsiderueshme ne dizenjimin e sistemeve ne shkalle te gjere te 

TI-ve për administratat tatimore. 

 

(v) Setet e aftësive qe nevojiten nga Organizate Pale e Trete e përzgjedhur  
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Pala e trete e përzgjedhur për te asistuar DPT-ne ne përditësimin e planeve te tyre te 

biznesit dhe ne krijimin e një PSTI-je, do e lipset te demonstroje qartazi shembuj te 

suksesshëm, rishtazi dhe përkatës ne lidhje me fokusimin e prezantimit te ndryshimeve 

dhe shkallen e ndryshimeve te kërkuara për modernizimin e administratës tatimore ne 

Shqipëri. Parashikohet qe pjesa me e madhe e stafit te palës se trete te stabilizohet ne 

Shqipëri gjate përditësimit dhe krijimit te këtyre planeve. Pjesa tjetër e stafit do te lipset 

te punoje ne Shqipëri sipas kërkesave. 

Rolet specifike do te kërkojnë sa me poshtë: 

 Një drejtor programi me seli ne Shqipëri i cili do te raportoje rregullisht tek bordi 

menaxhues qe do te mbikëqyre këto veprimtari. Do te duhet te ngrihet një bord 

qeverisës. 

 një Menaxher Projekti mjaft i afte për t‘u siguruar qe te gjitha detyrat e projektit 

identifikohen si duhet, menaxhohen si duhet dhe ku duhet, duke i përshkallëzuar 

këto me urgjence. 

 Eksperte te heshtjeve përkatëse qe do te ojne drejt dizenjimit te fazave për 

gjendjen e ardhshme te DPT-se. Këta eksperte do te lipset te qëndrojnë ne 

Shqipëri me kohe te plote, por duhet te kenë dije për praktikat moderne ne një 

administrate tatimore. Do te jene këta lloj ekspertesh te heshtjeve përkatëse te 

cilet supozohet te kenë dijet dhe aftësitë e duhura për te asistuar ne ndërmarrjet e 

DPT ne lidhje me ridizenjimin e proceseve te biznesit qe do te kërkoje te 

sigurohet për gjetjen e zgjidhjeve te duhura ne lidhje me TI. 

 një arkitekt i TI-se do e punoje ngushte me ekspertet e heshtjeve përkatëse për t‘u 

siguruar qe nevojat e veprimtarisë se përcaktuar përshtaten me gjithë arkitekturën 

e TI dhe me principet mbi te cilat ajo do te duhet te ndërtohet. 

 Ekspertet do te kenë dije për veprimtari te menaxhimit te ndryshimeve ne lidhje 

me burimet njerëzore sikurse janë heshtjet organizative, menaxhimi i 

performances, trajnimi etj. 

 Kapacitete te menaxhimit financiar për t‘u siguruar qe gjendja e ardhshme dhe 

planet ne vijim te tranzicionit si edhe detaje te kosto-përfitimit janë te llogaritura 

si duhet. 

 Burime te mjaftueshme brenda ekipit për te adresuar nevojat e përkthimeve gojore 

dhe atyre me shkrim si përpjekje për te minimizuar vonesa ne kohe si rrjedhoje e 

diferencave ne gjuhe.  

Pritet qe mbështetja administrative për projektin do te ofrohet nga DPT dhe jo nga 

organizata e palës se trete. Pala e suksesshme duhet gjithashtu te ofroje pajisjen e vet 

automatike te zyrës dhe shpenzimet për te ndërkohe qe DPT do te ofroje akomodim 

ne zyrat e veta për ekipin e projektit. 

një rol kritik për organizatën pale e trete do te jete transferimi i kapaciteteve tek DPT 

dhe stafi i Ministrisë te përfshire ne projekt. Përpos gjithë dokumentacionit te 

përgatitur, pala e trete duhet te sigurohet qe kur ata te largohen nga Shqipëria, 

nëpunësit shqiptare te kenë mundësinë te perditesojne planin ne te ardhmen.  
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Për shkak te madhësisë dhe shkalles se ndryshimeve organizative qe do te kërkohen 

brenda DPT-se, nga rihartimi i proceseve te veprimtarisë si edhe nga prezantimi i 

sistemeve te reja mbështetëse te TI-se, lipset te hartohet një program gjitheperfshires i 

menaxhimit te BNJ.  Ky program mund te kërkoje ngritjen e një qendre trajnimi te 

përkushtuar për DPT si edhe për kostot e ardhshme ne lidhje me PSTI qe do te 

krijohet, çka do te lipset te inkorporoje nivelin e duhur te investimeve qe do te duhen 

për te ngritur ketë qendër.   

(vi) Afati kohor indikativ i përcaktuar 

Ne diskutimet tona me SIDA-n ne kemi përcaktuar një afat kohor indikativ prej 15 

deri ne 20 muaj. Llogaritja e këtij afati kohor u bazua ne faktorët e mëposhtëm:  

  

Përgatitja e tenderit 1 deri 2 muaj 

Ceshtje te tenderimit dhe koha e duhur për t‘u përgjigjur  3  muaj 

Vlerësimi i përgjigjeve dhe përzgjedhja përfundimtare 3  muaj 

Ngritja e ekipit te projektit—pala trete dhe DPT 1 muaj 

Krijimi i PSTI 6 deri 9 muaj 

Miratimi i planit dhe konfirmimi i disponibilitetit te fondeve  1 deri 2 muaj 

 

(vii) Kostot indikative te përfshira 

Kostot nuk do te jene ne gjendje te konfirmohen deri ne përgjigje te tenderit dhe deri ne 

përzgjedhjen përfundimtare te palës se trete. Ne diskutimet fillestare me DPT, MF, dhe 

zyrtaret e SIDA, është llogaritur qe do te nevojitet një sasi prej 1 deri ne 1.2milion Euro 

duke mare për baze veprimtari te tjera te ndermara dhe praktikat me te mira te përdorura 

ne fushën e aktiviteteve te PSTI. Gjate përgatitjes se një projekt-propozimi te detajuar, do 

te kërkohet me shume pune për te bere një vlerësim me te sakte për koston..   

(viii) Rishikimi i progresit  

Synohet qe te gjendet financimi me qellim qe te punësohet një konsulent i FMN-se për te 

ofruar asistence teknike ne lidhje me menaxhimin e TI-se për te rishikuar rregullisht 

proceset e reformave. 

 (ix) Qasja e Zbatimit 

Shënim. Kjo është një fushe qe duhet te zhvillohet ndjeshëm gjate përgatitjes se projekt 

propozimit te detajuar. Dy qasje janë te disponueshme për zbatim për momentin, (1) për 

procesin e tenderimit dhe te seleksionimit qe do te ndërmerret nga SIDA, ose (2) kjo do 

te jete një ndërmarrje e stafit me përvoje ne fushën e prokurimeve brenda Ministrisë se 

Financave/DPT  
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Cili opsion do te jete zgjidhja përfundimtare, do te përcaktohet ndërkohe qe 

projektpropozimi do te detajohet me tej. 

FMN nuk ndodhet ne pozicionin për te ndërmarre zbatimin e projektit she përfshirja e 

FMN-se ne ketë drejtim do te jete ne ofrimin e asistencës teknike, sikurse përmendet 

edhe me lart. 

(x) Veprimtaria e ardhshme 

Krijimi një PSTI-je është vetëm fillimi i një udhëtimi modernizimi për DPT, pasi PSTI 

do te rezultojë  ne një game te madhe zhvillimi/prokurimi te TI bazuar ne planin e 

tranzicionit qe do te hartohet ne hapin 4 te SPTI. Kjo do te përfshije nevojën e 

financimeve te mëtejshme qe duhen identifikuar dhe përftuar. Parashikohet qe kërkesat 

me te mëdha për teknologjinë e ardhshme te DPT, mund te plotësohen nga blerja dhe 

instalimi i produkteve te gatshme te softuerëve qe mund te kërkojnë një nivel te ulet 

pershtatjeje. Nuk parashikohet qe te nevojiten burime te sistemit te teknologjisë për te 

krijuar aplikime te reja softueri. 

Lipset te tregohet kujdes me qellim qe ndryshimet nga plani normal i biznesit vjetor  si 

edhe nga PSTI  te koordinohen mire me qëllim qe te minimizohen ndërprerjet e biznesit 

normal te veprimtarive te zakonshme te DPT- ve duke u siguruar qe stafi te dije perse po 

ndodhin këto ndryshime.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


