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1 STUDIMI 

1.1 “Përmirësime në kuadrin ligjor e nënligjor 
  në sistemin e mbrojtjes sociale”

1.2  Përshkrim i shkurtër i studimit

Politikat e mbrojtjes sociale në tërësi synojnë të kontribuojnë në uljen e varfërisë. Politikë 
kyçe e sistemit të mbrojtjes sociale është përmirësimi i cilësisë së jetesës së personave me 
aftësi të kufizuara. Ndërkohë, nëse këto politika dhe të tjera që shoqërojnë ato trajtojnë 
një qasje në nivel makro të adresimit për zgjidhje, studimi jonë tenton të angazhohet me 
tematika të tilla, që prekin praktika administrative, të tilla si: 

(a) kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore e 
shëndetësore për pensionistët, që ushtrojnë veprimtari 
ekonomike, 

(b) deklarimi dhe pagimi i kontributeve për personat që 
punojnë si punëtorë shtëpie, 

(c) baza mbi të cilën llogaritet kontributi i sigurimit të 
detyrueshëm të kujdesit shëndetësor.

Ky studim synon që duke analizuar gjithë nivelet e kuadrit ligjor të lidhur me mbrojtjen 
sociale të arrijë të adresojë qartësisht mangësitë që duhet të sistemohen bazuar mbi 
praktikat administrative që zbatohen, të cilat kanë nevojë për një përmirësim dhe sistemin 
e transparencë orientuese për grupin e përfituesve nga skema e sigurimeve. Nisur nga 
analiza dhe trajtimi i kuadrit ligjor dhe adresimi për një zgjidhje praktike të çështjeve më 
lart do të përgatitet një raport me rekomandimet konkrete për t’jua dorëzuar institutit 
të sigurimeve shoqërore dhe kujdesit shëndetësor, si dhe administratës tatimore dhe 
ministrive që i kanë këto agjenci në fushën e tyre të mbulimit.
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1.3  Motivimi dhe vazhdimësia

Kjo formë analize, që depërton në brendësi të kuadrit ligjor për të arritur te zbatimi i 
politikës në praktikë, nëpërmjet konsiderimit të rasteve që ndeshen në administrimin e 
këtyre politikave të mbrojtjes sociale dhe më gjerë synon të kthehet në një vijimësi për të 
arritur të identifikojë, promovojë dhe përforcojë modelet administrative dhe vlerat pozitive 
të sistemit të mbrojtjes sociale.

Nga ana tjetër, synohet edhe rritja e informimit dhe edukimit midis përfituesve dhe 
qeverisjes në lidhje me temën e prekshme të politikave në funksion të mbrojtjes sociale.

1.4  Qëllimi i studimit 

Qëllimi i studimit është që nëpërmjet identifikimit 
të përmirësimit të disa praktikave administrative 
nëpërmjet qasjes së analizës së gjithë zinxhirit politikë 
bërje dhe administrim politike nga agjencitë me 
synimin e thjeshtimit dhe qartësimit të procedurave 
që lidhen me kontributet në funksion të përfitimit dhe 
arritjes së përmbushjes së mbrojtjes sociale . 

1.5 Objektivat dhe pritshmëritë

Ideja dhe qëllimi i studimit është që të trajtojë dhe prezantojë tematika të vogla në pamje 
të parë, por me rëndësi për zbatimin e politikave lidhur me sa me lart dhe vendosjen e 
disa targeteve për adresim ne institucionet përgjegjëse, ku përfshihet bashkërendim midis 
legjislacionit me përshtatjen dhe ndryshimin e një rutine administrative, duke orientuar 
mënyra se si duhet te zbatohet politika/procedura si dhe çfarë efekti ka tek individi. 



7

 Pritshmëritë duhet të jenë përgjigjet për pyetjet si më poshtë:

-  A e mbron realisht procedura, në zbatim të referencës ligjore 
ashtu si është hartuar dhe a mund të ndryshojë për tu bërë 
më e thjeshtë dhe e zbatueshme më lehtësisht?

-  A ka nevoje për ndryshime në procedurat administrative? 

-  Ku duhet të ndërhyhet?

-  Kush janë vendimmarrësit dhe aktorët e tjerë qe mund të 
koordinohet për të patur një pritshmëri më të plotë për një 
rekomandim të caktuar?

1.6  Burimet e informacionit, ekspertiza dhe shtrirja

Gjatë procesit të hartimit të analizës u shfrytëzuan informacione dhe të dhëna zyrtare nga 
Instituti i Statistikave, Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm 
të Kujdesit Shëndetësor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Ministria e Financave dhe 
Ekonomisë, si dhe studime dhe publikime të kryera nga individë dhe organizata, duke 
përdorur edhe të dhëna historike të mbledhura gjatë përvojës së tyre nga vetë ekspertët.

1.7. Realizimi studimit

Studimi konsiston në eksperte të cilët kanë arritur në disa gjetje referuar sistemit të 
mbrojtjes sociale ne Shqipëri, si dhe mbi sistemin e përfitimeve, dhe sigurisë te individëve. 
Pas analizës së mangësive, boshllëqeve apo nevojave për plotësime të kuadrit ligjor1, gjetjet 
që kanë dalë në formën e rekomandimeve se ku dhe kush janë mangësitë dhe adresimin 
e tyre për zgjidhje apo bashkëpunim të nevojshëm për zgjidhje më efikase të praktikave 
administrative. CLR organizoi dhe administroi procesin e realizimit të studimit.

Personat që u angazhuan me realizimin e studimit ishin 3 ekspertë. Të gjithë zbatuesit 
kanë një përvojë të gjatë zbatimi në nivelin e politikës dhe administrimit të kontributeve 
dhe përfitimeve të sigurimeve sociale dhe shëndetësore, dhe efekteve fiskale, të cilët u 
angazhuan për një periudhë dy mujore.

Ky studim do të mbulojë në tërësi gjithë hapësirën gjeografike shqiptare.

1  Ligji për sigurimet, udhëzimet, si dhe akte administrative të lëshuara nga institucionet që janë të 
angazhuar me zbatimin e politikave dhe mbajtjen e dokumentacionit për përfitimin nga sistemi i 
sigurimeve
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1.8. Komunikimi me përfituesit 

Me adresimin që angazhohet në verifikimin e gjithë zinxhirit që buron nga ligji dhe mbyllet 
te zyra për zbatimin e një politike të rekomandohen në formë raporti me strukturë që 
përfshin përshkrimin e politikës, zbatimin deri më sot dhe propozimin bazuar edhe në 
politikën/procedurën që propozohet të ndryshojë.

Komunikimi me përfituesit nga ky studim synohet të realizohet nëpërmjet publikimit në 
mediat sociale dhe faqe interneti, si dhe në varësi të bashkëpunimit me organizata të tjera 
mund të synohet në vijimësi dhe promovimi i kësaj qasje.

1.9. Përfituesit

- Pensionistët e punësuar ose të vetëpunësuar në sektorin privat; 

- Personat, që punojnë si punëtorë shtëpie;

- Personat e vetëpunësuar për vete dhe për “punonjësit e papaguar të familjes”, 

- Personat e punësuar me paga më të larta se niveli i pagës maksimale mbi 
të cilën paguhen kontributet shoqërore për efektin e uljes së kontributit 
shëndetësor.

- Ligjbërësit, Ministritë e lidhura me politikat dhe Institucionet ligjzbatuese

- Organizatat në angazhime për mbojtjen sociale.
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Hyrje

MBROJTJA SOCIALE 
NJË PROCES I DOMOSDOSHËM

Mbrojtja sociale është tërësia e mekanizmave të ndihmës kolektive që u lejon individëve ose 
familjeve të përballojnë financiarisht pasojat e rreziqeve sociale, dmth situatave që mund 
të shkaktojnë ulje të burimeve ose rritje të shpenzimeve (pleqëria, sëmundjet, invaliditeti, 
papunësia, shpenzime të familjes, etj).

Mbrojtja sociale përfshin njëherësh objektiva materialë (për shëmbull, t’u lejojë individëve 
të mbijetojnë kur ata janë sëmurë, ose të moshuar, ose të përballojnë shpenzime të një 
familje me shumë anëtarë) dhe objektiva socialë (të ul mosbarazinë para rreziqeve të jetës 
dhe të sigurojë individëve një minimum të ardhurash për t’ju siguruar atyre një integrim 
në shoqëri).

Sistemi i mbrojtjes sociale luan një rol shumë të rëndësishëm në shpërndarjen e 
rishpërndarjen e të ardhurës kombëtare në favor të shtresave me nivel më të ulët të 
ardhurash, duke ndihmuar kështu për një drejtësi më të madhe shoqërore dhe zbutjen e 
kontradiktave ndërmjet shtresave të ndryshme.

Mbrojtja shoqerore (sociale), ne vendin tone, parashikohet ne Kushtetute. Ajo konsiderohet 
nga zbatuese dhe perfituese te skemave te perfitimit social, se eshte shume komplekse.

Në funksion të skemave per zbatim jane nderthurur akte ligjore dhe praktika administrative 
per zbatim dhe persosmeri te logjikës së përfitimit gjate viteve. Nisur nga vrojtimi i praktikave 
dhe evidentimeve të zbatimeve të skemave të përfitimeve konstatohet ne fakt, se ato e kane 
mbushur me shume fusha e elemente qe pengojne zbatimin per kategori te caktuara.

Mbrojtja shoqërore ka një fushë shtrirje në disa grupe shoqërore dhe indvidië, të tilla si:

• në ndihmën ekonomike për arsye të varfërisë, 

• në asistencën sociale, për shkak të humbjes së vendit të punës, 

• pjesërisht në sistemin e taksave, 

• në përjashtimet e grupeve të caktuara të interesit nga disa pagesa 
permanente, përmes kompesimit financiar për disa të tjerë e të tjera 
përfitime. 

Drejtperdrejt, të natyrës sociale jane dhe çdo ndihmë apo mbështetje qe u behen individeve 
ne nevoje nga biznese e firma, individe e shoqata, duke u ofruar atyre sipas nevojave etj.

Ne pjesën e hyrjes së përmbledhjes së skemës së gjere te mbrojtjes shoqerore, synimi ynë 
është të trajtojme nje pjese te rendesishme te saj, ate te sigurimeve shoqerore të lidhur me 
evidentimin e difekteve dhe nevojave për korigjime në ato pjesë të politikave dhe praktikave 
administrative, të cilat mundet të ndikojnë pa kosto të kosiderueshme në lehtësimin dhe 
plotësimin për grupe shoqërore dhe individë në nevojë. 
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Në afër tre dekadat e fundit, politika për sigurimet shoqerore e shëndetësore zhvillohet sipas 
ligjit baze Nr.7703, date 11.05.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, 
i cili eshte ndryshuar e përmirësuarr, nisur nga evoluimi i treguesve makroekonomikë, por 
edhe nga nevojat e natyrshme te grupeve te ndryshme shoqërore, si dhe nga ligji nr.10383, 
datë 24.2.2011 “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e 
Shqipërisë”, edhe ky i ndryshuar dhe përmirësuar ndër vite.

I gjithe konceptimi i fushes se sigurimeve shoqerore, pergjithesisht ne themel ka mbeshtetjen 
ekonomike te grupeve te ndryshme shoqërore, ne momentet kur ata nuk kane mundesi te 
sigurojne te ardhura per vehte apo per familjen, si dhe kur vjen momenti i përfitimit.

Duke iu permbajtur thelbit te skemes, e cila mbeshtetet ne parimin e solidaritetit midis 
brezave, mbrojtja shoqerore konceptohet e dyanshme: (a) pjesa e kontributeve, dhe (b) 
pjesa e perfitimeve, qe jane dy krahët e bilancit financiar te skemes.

Përsa i përket kontributeve, si pjesë e mbrojtjes shoqerore, ato mund të lexohen si 
përfshirje e te gjithe te punesuarve e vetëpunësuarve ne degen e pensioneve per perfitime 
te ardhshme, perfshirje pergjithesisht e tyre edhe ne degen e sigurimit shendetsor, detyrimi 
i shumices se grupeve te te punesuarve per tu siguruar ne degen e papunesise, nje pjese e 
konsiderueshme edhe për degën e barrëlindjes apo të aksidenteve pa përjashtim.

Në këtë drejtim do të jenë dhe perfitimet e ardhshme, bashke me ato në proces, që i 
mbështet legjislacioni i përpunuar i sigurimeve shoqërore.

Nga këndveshtrimi i mësiperm, fusha sociale shfaqet e tëra e mbuluar nga skema e 
sigurimeve shoqërore e shëndetësore, si dhe nga përfitime të tjera. 

Por, kur analizohen pjesë të veçanta të saj, si dhe 
kur fokusohemi në grupe të caktuara, 
vërehet se një pjesë prej tyre, 
edhe pse të paket në 
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numër janë të perjashtuar nga pagesa kontributive, si rrjedhojë edhe nga përfitimet që 
burojnë prej tyre. 

Një konstatim tjetër është për grupe shoqërore, që edhe pse paguajne per te gjithe deget, 
nuk marrin perfitime per nje pjese nga ata, gjen nivele te ndryshme te pages dysheme per 
efekte kontributive, qe edhe pse paguhen, llogaritja e perfitimeve nuk behet e diferencuar.

Nga ana tjeter, kur perfitimet përplasen ligjerisht me kontributet, pas plotesimit te moshes 
per pension, sjelljen ligjore ndaj paketes legjislative, mund ta cilesonim, disa here me 
ndryshime te pajustifikuara, ndërsa disa here të tjera me mungese harmonizimi te kesaj 
fushe. 

Ndryshon qendrimi ligjor ose, ndryshe parashikohet ligjerisht punesimi i kategorive te 
pensionisteve, ndryshon qendrimi per pensionet e pleqerise, ndryshe eshte ai per ato 
suplementare. 

Nderkaq, mbetet ende i paqarte qendrimi ndaj kategorise se minatoreve qe rezultojne 
ne pune private kur ata kane marre pensionin e parakohshem apo, per disa kategori 
te invalideve qe, sipas skemes aktuale te sigurimeve shoqerore, penalizohen per shkak 
te viteve te pakta te punes. Ne kesi rastesh ata, edhe pse kane kontribuar, perfitimin 
shendetesor e marrin po aq sa te tjeret qe nuk paguajne fare kontribute.

Problematika qe shfaqet dhe eshte prezente ne skemen e sigurimeve shoqerore eshte sa e 
gjere aq dhe komplekse. 

Per mendimin tone, nje pjese e saj, ndreqet me permiresime legjislative, si dhe me 
bashkerendime brenda fushes, pjesa tjeter me harmonizimin e legjislacionit te 

sigurimeve shoqerore me pjeset e tjera te legjislacionit te mbrojtjes 
sociale. 
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Propozimet dhe tematikat për adresim
Në këtë studim dhe prezantim të gjithë sa kemi konstatuar nga krahasimi 
i legjislacionit aktual (primar dhe sekondar) me praktikat administrative, 
si dhe përfitimet direkt nga përfituesit e skemave shihet se ka nevojë 
dhe hapësirë për plotësim dhe përmirësim specifik për pjesë që do të 
përshkruhen më poshtë në ligj dhe akte nenligjore, në udhezime apo 
rregullore.

Ndërhyrja që propozojmë tenton të adresohet qarte te ligjbërësit dhe 
ligjzbatuesit, por edhe për gjithë palët e interesuara përfshirë organizatat 
dhe sindikatat e punonjësve me objektivin që të gjenerojnë zgjidhje të 
qëndrueshme per disa prej problemeve aktuale te zbatimit të skemave të
programeve të mbrojtjes sociale të sigurimeve shoqërore.

Për ta bërë konkret dhe më të detajuar studimin e realizuar më 

poshtë janë shtjellimet dhe argumentimet e propozimeve tona.
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Propozimi 1 

Për kontributet e detyrueshme të sigurimeve 
shoqërore e shëndetësore për pensionistët,  
që ushtrojnë veprimtari ekonomike

 

1.1 Baza ligjore aktuale

Detyrimi për llogaritjen, deklarimin dhe pagimin e kontributeve të detyrueshme 
për sigurimet shoqërore e shëndetësore për pensionistët, që ushtrojnë veprimtari 
ekonomike, bazohet në Vendimin e Këshillit të Ministrave (VKM) nr.551, datë 
8.11.1993 “Për lejimin e pagës së pensionit të pleqërisë për pensionistët e punësuar 
ose të vetëpunësuar në sektorin privat”, ku është përcaktuar:

1 Lejohet pagesa e pensionit mujor të pleqërisë për pensionistët që pas 
daljes në pension punësohen ose vetëpunësohen në sektorin privat.

2 Pensionistët e punësuar ose vetëpunësuar në sektorin privat derdhin 
kontribut sipas dispozitave të ligjit nr.7703, datë 11.05.1993 “Për 
sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, gjatë gjithë kohës që 
marrin pension.

3 Nuk njihet vjetërsi pune për efekt të ligjit Nr.7703, datë 11.05.1993 “Për 
sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, koha që pensionistët 
marrin pension.

  1.2  Sqarimi i problematikës së skemës në zbatim, 
    sipas bazës ligjore

Për personat, që kanë plotësuar kushtet ligjore apo janë përfitues të pensionit të 
pleqërisë, si dhe janë të punësuar apo të vetëpunësuar, përfshirë dhe punonjësit e 
papaguar të familjes të personit fizik (punojnë e bashkëjetojnë ligjërisht me personin 
fizik), kontributet e sigurimeve shoqërore dhe të kujdesit shëndetësor llogariten, 
deklarohen e paguhen sipas të njëjtave rregulla që zbatohen edhe për personat e 
punësuar apo të vetëpunësuar që janë në moshë pune. 

Mbështetur në sa më sipër, personat të cilët kanë plotësuar kushtet apo janë 
përfitues të pensionit të pleqërisë, që janë të punësuar apo të vetëpunësuar në 
sektorin privat, llogariten e paguhen kontribute të sigurimeve shoqërore e të 
kujdesit shëndetësor dhe ata vazhdojnë të marrin rregullisht pensionin e pleqërisë. 

Pra e drejta e tërheqjes së pensionit pavarësisht nga punësimi në sektorin privat, 
është përcaktuar në VKM nr. 551, datë 08.11.1993 “Për lejimin e pagesës së 
pensionit të pleqërisë për pensionistët e punësuar ose të vetëpunësuar në sektorin 
privat”.
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Por, sipas kësaj VKM pensionistët detyrohen të derdhin kontribute.

Duhet përmendur fakti i rëndësishëm se, pensionistët e punësuar apo të 
vetëpunësuar në sektorin privat, që e tërheqin pensionin e pleqërisë (të cilët në 
shumicën e rasteve detyrohen të punojnë, qoftë edhe me kohë të pjesshme për të 
plotësuar më mirë nevojat bazë jetësore), për kontributet e detyrueshme që ata 
paguajnë nuk marrin asnjë lloj përfitimi. 

Pra, këtij grupi social nuk i bëhet rillogaritje pensioni për kontributet që paguajnë 
pas daljes në pension dhe marjes së tij. 
 
Ndërkohë, me Aktin Normativ Nr. 1, datë 25.01.2017, i miratuar me Ligjin Nr. 
25/2017 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e Ligjit nr. 1, datë 25.01.2017, 
të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime në Ligjin nr. 9136, datë 11.09.2003 
“Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe 
shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, pas ndryshimeve të nenit 
6, të Ligjit nr. 7703, datë 01.05.1993, u përcaktua e drejta e Këshillit të Ministrave 
të vendosë përjashtimin nga derdhja e kontributeve shoqërore të disa kategorive, 
ndërmjet tyre edhe të pensionistëve. 

Mbi këtë bazë, egziston hapësira ligjore që Këshilli i Ministrave mund të vendosë, 
që të përjashtohen nga pagesa e kontributeve të detyrueshme të sigurimit shoqeror, 
pensionistët e punësuar dhe të vetëpunësuar në sektorin privat, të cilët marrin 
pension pleqërie, pension të reduktuar pleqërie, pension familjar, por me kushtin 
që të kenë plotësuar moshën ligjore të pensionit të pleqërisë, e përcaktuar në nenin
92, të Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e
Shqipërisë”, të ndryshuar.

Bazuar në dispozitat tranzitore të ligjit nr 7703, datë 1.5.1993, (neni 98) është 
përcaktuar lejimi i tërheqjes së kësteve të pensionit te pleqërisë edhe pse përfituesit 
zhvillojnë veprimtari ekonomike si dhe mos pagesa të kontributeve nga ana e tyre, 
kjo me arsyetimin që lidhen me nevojën që pensionistët të punojnë qoftë edhe me 
kohë të pjesshme për të plotësuar më mirë nevojat bazë jetësore, pavarësisht se 
sipas pikës 2 të nenit 57 të këtij ligji është përcaktuar se “Përfituesi nuk ka të 
drejtë për këste përfitimi për cafardo lloj periudhe kur merr pagë ose të ardhura 
nga veprimtaria ekonomike si i punësuar ose i vetpunësuar”.

Sipas kompetencës që i është dhënë Keshillit te Ministrave ai mund të vendosë 
lejimin e tërheqjes vetëm të pensionit nga sigurimi i detyrueshëm ndërkohë që 
është përcaktuar ndalimi i të drejtës së tërheqjes së pensioneve suplementare, pasi 
këto lloj pensionesh jane suplementare dhe në rreth 80% të shumës se tyre, janë 
të financuara nga buxheti i shtetit2.

Aktualisht është parashikuar të bëhet një përmirësim me projektligjin e hartuar 
“Për disa shtesa e ndryshime në ligjin nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet 
Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, ku është parashikuar të 
shtohet një paragraf në nenin 33 të ligjit me përmbajtje si më poshtë:

2 Mbështetur në nenin 10 të Ligjit nr.8097, datë 21.3.1996, i ndryshuar
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“Përfituesi i pensionit të pleqërisë, kur punësohet në sektorin privat, paguan 
kontributet e sigurimeve shoqërore dhe njëkohësisht vazhdon të tërheqë këstin 
mujor të pensionit, merr shtesë mbi pension në masën 0.20% të pensionit për çdo 
muaj që ka paguar kontribut. Kjo shtesë jepet me kërkesë të personit të interesuar 
dhe llogaritet e fillon tëpaguhet nga data kur ndërpritet punësimi ose veprimtarija 
ekonomike si punëdhënës apo i vetëpunësuar.”.

Me këtë ndryshim pensionistët, e punësuar apo të vetëpunësuar në sektorin privat, 
nuk përjashtohen nga pagesa e kontributeve, të cilat ata do të vazhdojnë t’i paguajnë 
njëlloj si gjithë personat e punësuar apo të vetëpunësuar që janë në moshë pune 
dhe njëkohësisht kanë të drejtën të marin pensionin e pleqërisë.

Me ndryshimin sipas projektligjit, për kontributet që paguajnë pensionistët e 
punësuar apo të vetëpunësuar në sektorin privat dhe që e marin pensionin, atyre 
u bëhet rillogaritje e pensionit duke u dhënë një shtesë mbi pension në masën 0,20 
përqind për çdo muaj që ka paguar kontribut.

Për mendimin tonë ky ndryshim nuk e zgjidh problemin që po trajtojmë duke patur 
parasysh faktin se pensionisti i punësuar si edhe i punësuari në moshë pune do të 
vazhdojë të paguajë kontribute për degët e sigurimit, të sëmundjeve; të barrëlindjes; 
të pensioneve; aksidenteve në punë dhe e sëmundjeve profesionale; papunësisë; si 
dhe sigurimin e kujdesit shëndetësor. 

Nga analiza që i kemi bërë këtij propozimi për ndryshim duket jo efektive dhe në 
favor të pensionistëve, të paguajnë kontribute për degën e barrëlindjes kur nuk 
marrin asnjë perfitim nga kjo degë. Po kështu edhe për degën e papunësisë, apo 
për detyrimin për të paguar kontribute për sigurimin shëndetësor është i njëjti 
argument që e bën të paefektshme për përfituesin të drejtën e përfitimit nga skema 
e kujdesit shëndetësor, që ai e ka të marë që kur del në pension.

Nuk jemi të sigurtë nëse pensionisti do të mund të jetë i mbrojtur, pra të marë 
përfitime, nga dega e sëmundjeve dhe ajo e aksidenteve në punë dhe e sëmundjeve 
profesionale.

1.3 Propozimi për adresim dhe ndryshim

Nisur nga situata e prezantuar, pensionistët të kenë të drejtën të tërheqin pensionin 
dhe të mos paguajnë kontribute, pavarësisht se punojnë ose zhvillojnë aktivitet 
ekonomik në sektorin privat.

Për një përmirësim të skemës për këtë kategori, propozojmë këto hapa për veprim:

Hapi 1. Të dërgohet propozim te Ministria e Financave dhe Ekonomisë, si dhe për 
dijeni te Instituti i Sigurimeve Shoqërore, mbi nevojën për të bërë ndryshime në 
VKM nr. 77, datë 28.01.2015 “Për kontributet e detyrueshme dhe përfitimet nga 
sistemi i sigurimeve shoqërore dhe sigurimi i kujdesit shëndetësor”, të ndryshuar.
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Qëllimi i propozimit 

Të lejohet pagesa e pensionit mujor të pleqërisë, të pensionit mujor të reduktuar 
të pleqërisë dhe e pensionit mujor familjar, edhe kur përfituesit e tyre ushtrojnë 
veprimtari ekonomike si të punësuar, apo si të vetëpunësuar në sektorin privat dhe 
të mos paguajnë kontribute;

Qasja për veprim 

Ndryshimet duhet të prekin pikat e VKM në këto momente:

Pas pikës 9, të shtohet pika 10, sipas përkufizimit të mëposhtëm:
“10. Përjashtohen nga pagesa e kontributeve të detyrueshme të sigurimit shoqëror, 
pensionistët e punësuar dhe të vetëpunësuar në sektorin privat, si më poshtë:

a) Pensionistët që marrin pension pleqërie; 
b) Pensionistët, që marrin pension të reduktuar pleqërie, pas plotësimit të 

moshës për pension pleqërie, sipas përcaktimeve në nenin 92, të Ligjit 
nr. 7703, datë 11.05.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e 
Shqipërisë”, të ndryshuar;

c) Pensionistët që marrin pension familjar, pas plotësimit të moshës për 
pension pleqërie, sipas përcaktimeve në nenin 92, të Ligjit nr. 7703, 
datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, 
të ndryshuar”.

Hapi 2. Të dërgohet propozim te Ministria e Financave dhe Ekonomisë, si dhe 
për dijeni te Instituti i Sigurimeve Shoqërore, që të shfuqizohet VKM nr. 551, datë 
08.11.1993 “Për lejimin e pagesës së pensionit të pleqërisë për pensionistët e 
punësuar ose të vetëpunësuar në sektorin privat”.

Qëllimi i propozimit

Ky hap synon të kompletojë dhe mbyllë ciklin për ndryshimin e propozuar sipas 
Hapit 1. më lart.

Qasja për veprim 

Propozimi për shfuqizim akti duke sqaruar nevojën e zëvendësimit me ndryshimet 
sipas propozimit tonë.

Efekti në buxhet

Ka një pakësim të ardhurash, e cila ndikon jo në mënyrë të ndjeshme në shpenzimet 
në buxhet për arsye të pjesëmarrjes së pakët të pensionistëve në aktivitete biznesi.

Përfituesit nga ky propozim

Nga të dhënat nga statistikat zyrtare llogaritet se përfitues nga kjo nismë janë rreth 
10.000 persona në gjithë vendin. Pjesa më e madhe e tyre (mbi 60%) gjenden në 
zonën urbane të qarqeve Tiranë – Durrës – Elbasan. Përfitimi i tyre vjen direkt në 
llogari të këtij grupi social.
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  Propozimi 2

Deklarimi dhe pagesa e kontributeve për personat, që punojnë si 
punëtorë shtëpie

2.1. Baza ligjore aktuale

Në shkronjën “ë”, të pikës 1, të kreut I-rë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave 
Nr.77, datë 28.1.2015 “Për kontributet e detyrueshme dhe përfitimet nga sistemi i 
sigurimeve shoqërore dhe sigurimi i kujdesit shëndetësor”, i ndryshuar përcaktohet:

“ë) Personat e punësuar, që punojnë me kohë të plotë apo të pjesshme pune, si 
punëtorë shtëpie në familjet e të tjerëve, të cilët sigurohen në mënyrë të detyrueshme 
për degën e pensioneve dhe për sigurimin e kujdesit shëndetësor. Konsiderohen 
“punëtorë shtëpie” personat që punësohen nga kryefamiljari, në punë të tilla si, 
kujdestar për fëmijët, kuzhinier, pastrues, roje-administrator shtëpie, asistent për 
të moshuarit, etj., apo edhe shërbime të ndryshme të kësaj natyre;”. 

Në pikën 14 të kreut III-të, të këtij Vendimi, përcaktohet:

“14. Për personat që punojnë si punëtorë shtëpie, punëdhënësi të deklarojë dhe 
të paguajë kontribut minimal mujor në shumën 3 948 (tre mijë e nëntëqind e dyzet 
e tetë) lekë, nga të cilat 3 200 (tre mijë e dyqind) lekë për sigurime shoqërore dhe 
748 (shtatëqind e dyzet e tetë) lekë për sigurimin e kujdesit shëndetësor.”. 

2.2. Sqarimi i problematikës së skemës në zbatim, 
sipas bazës ligjore

Në zbatim të këtyre përcaktimeve, personat që punojnë si punëtorë shtëpie duhet 
të deklarohen në mënyrë të detyrueshme në formë elektronike në organet tatimore 
nga punëdhënësi i tyre, që në rastin konkret është kryefamiljari që i punëson, ai që 
paguan kontributet shoqërore e shëndetësore në kuotat përkatëse të përcaktuara 
në vendim si më sipër, të cilat personit i njihen si periudha sigurimi për pension 
pleqërie dhe sigurim shëndetësor. 

Kuotat e kontributeve për personat që punojnë si punëtorë shtëpie janë fikse 
sipas vendimit dhe nuk janë të lidhura me pagën që merr puntori i shtëpisë.

Nga sa më sipër rezulton se personat që punojnë si punëtorë shtëpie jantë 
favorizuar dhe subvencionohen nga buxheti i shtetit për pensionin e tyre për 
diferencën midis kuotës që ata paguajnë dhe shumës prej 21,6 përqind për degën 
e pensioneve të llogaritur për personat e punësuar që paguajnë kontributet në 
nivelin e pagës minimale dhe personat e vetëpunësuar. 

Ndërsa, për sigurimin shëndetësor nuk ndodh kështu. 

Kuota që paguhet për personat që punojnë si punëtorë shtëpie është e barabartë 
me shumën e kontributeve të llogaritur për personat e punësuar që paguajnë 
kontributet në nivelin e pagës minimale dhe personat e vetëpunësuar. 
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Personat që punojnë si punëtorë shtëpie, ndryshe nga personat e vetëpunësuar dhe 
“punonjësit e papaguar të familjes” me të cilët punojnë e bashkëjetojnë ligjërisht 
nuk janë të siguruar dhe nuk paguajnë kontribute për degën e barrëlindjes. Si 
rjedhojë, ata nuk e marin këtë përfitim kur plotësojnë kushtet ligjore. Gjithashtu, 
personat që punojnë si punëtorë shtëpie, krahasuar me personat e punësuar nuk 
paguajnë kontribute për degën e sigurimit të papunësisë, e si rjedhojë nuk e marin 
këtë përfitim kur plotësojnë kushtet. 

2.3. Propozimi për adresim dhe ndryshim

Sipas kuptimit të VKM Nr.77, datë 28.1.2015 “Për kontributet e detyrueshme dhe 
përfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqërore dhe sigurimi i kujdesit shëndetësor”, 
i ndryshuar, kryefamiljari është përcaktuar në rolin e punëdhënësit për personat 
që punojnë si punëtorë shtëpie dhe si i tillë ka detyrimin për regjistrim në drejtorinë 
rajonale tatimore, e cila mbulon territorin ku kryefamiljari ka banimin e tij. 

Për një përmirësim dhe ndryshim të praktikës aktuale për këtë kategori, propozojmë 
që:

Hapi 1. Të dërgohet propozim te Ministria e Financave dhe Ekonomisë, si dhe për 
dijeni te Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 
mbi nevojën për shtesë pike në VKM Nr.77, datë 28.01.2015, të Këshillit të Ministrave 
“Për kontributet e detyrueshme dhe përfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqërore 
dhe sigurimi i kujdesit shëndetësor”, të ndryshuar.

Qëllimi i propozimit 

Personat që punojnë si punëtorë shtëpie, janë të punësuar në familje me një nivel 
të mire ekonomik dhe nuk është e arsyeshme që të favorizohen këto familje e aq më 
tepër kur dihet se puntorët e shtëpisë marrin një pagë sa ose më të lartë nga niveli 
i pages minimale. 

Qasja për veprim

Ndryshimi duhet të prekë VKM, ku të vendoset një pikë sipas përcaktimit më poshtë.

Personat të cilët punojnë si punëtorë shtëpie, të sigurohen në mënyrë të 
detyrueshme për degën e pensioneve, barrëlindjes, ndoshta degës papunësisë, si 
dhe për sigurimin e kujdesit shëndetësor, llogaritur mbi bazën e pages minimale në 
përqindjet përkatëse sipas lligjit.
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Efekti në buxhet 

Ka një shtesë të ardhurash, e cila ndikon si hyrje në buxhet për llogari të fondit për 
përfitime.

Përfitues nga ky propozim

Aktualisht të regjistruar në regjistrat e administratës janë një numër rreth 100 
familjesh. Ajo që vlen nga ky propozim është efekti në formalizim të një numri 
shumë herë më të madh dhe i cili llogaritet të jetë afër 2000 familje që mbajnë 
punëtorë shtëpie për qëllime të ndryshme shërbimi. 

Efekti nga formalizimi i këtij grupi është me efekt në radhë të parë për vetë personat, 
që aktualisht nuk janë as përfitues nga skema e kontributeve, por mbetet që të 
kthehen edhe një barrë për fondin e përfitimeve të kategorive të ndryshme për të 
ardhmen. Llogaritja përfituese për buxhetin është deri në shumën 60 milionë lekë 
në vit.
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  Propozimi 3 

Mbi bazën mbi të cilën llogaritet kontributi i sigurimit të 
detyrueshëm të kujdesit shëndetësor

3.1. Baza ligjore aktuale

Personat e vetëpunësuar për vete dhe për “punonjësit e papaguar të familjes” me 
të cilët punojnë e bashkëjetojnë ligjërisht kontributet e sigurimit të detyrueshëm të 
kujdesit shëndetësor i paguajnë në masën 3,4 përqind të dyfishit të pagës minimale. 
Edhe për sigurimet shëndetësore vullnetare baza e llogaritjes së kontributit është 
dyfishi i pagës minimale, për efekt të llogaritjes së kontributeve.

Për personat e punësuar kontributet e sigurimit të detyrueshëm shëndetësor 
paguhen në masën 3,4 përqind mbi pagën bruto jo më të vogël nga paga minimale 
dhe pa kufi të sipërm.

Sjellim në vëmendje se në Shqipëri një pjesë shumë e kosiderueshme e të punësuarve 
kontributet i paguajnë mbi bazën e pagës minimale ose një page pak më të lartë 
nga paga minimale e ky është një problem evazioni dhe risku.

Përveç kësaj për të punësuarit, kontributet paguhen, në masën 50 për qind nga 
punëdhënësi dhe në masën 50 për qind nga i punësuari, ndërsa i vetëpunësuari i 
paguan 100 përqind vetë. Pra, ka një diferencim të ndjeshëm në zbritjen nga paga 
minimale midis të punësuarit dhe të vetëpunësuarit.

Gjithashtu për personat që kanë paga bruto relativisht të larta, të cilat shkojnë 
nga dy ose më shumë fish më të mëdha nga paga maksimale mbi të cilën paguhen 
kontributet shoqërore, shuma e kontributit shëndetësor, i llogaritur me 1,7 përqind 
mbi këtë page (pjesa nga paga e personit), duke mos patur kufi të sipërm llogaritje, 
është e ndjeshme për personin.

Sa më sipër bazuar në Ligjin nr.10383, datë 24.2.2011 
“Për Sigurimin e Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor 
në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, është 
përcaktuar:

Neni 7
Baza për llogaritjen e kontributeve
1.  Baza për llogaritjen e kontributit është paga bruto e personit të 

siguruar. 

2. Kontributi i shtetit për personat ekonomikisht joaktivë bazohet 
në konsumin për frymë të shërbimit shëndetësor, indeksuar me 
koeficientin e inflacionit. Konsumi për frymë për shërbimin shëndetësor 
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përcaktohet nga Fondi dhe miratohet nga Kuvendi, së bashku me 
miratimin e buxhetit vjetor. 

3. Baza për llogaritjen e kontributit për punonjësit e vetëpunësuar është 
dyfishi i pagës minimale për efekt të llogaritjes së kontributeve. Paga 
minimale, për efekt të llogaritjes së kontributeve për të vetëpunësuarit 
në qytet dhe në fshat, përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave. 

4. Për sigurimet shëndetësore vullnetare baza e llogaritjes së kontributit 
është dyfishi i pagës minimale, për efekt të llogaritjes së kontributeve.

Neni 8
Masa e kontributit
1. Masa e kontributit të sigurimit të detyruar shëndetësor është 3,4 për 

qind e bazës për llogaritjen e kontributeve sipas pikave 1, 3 dhe 4 të 
nenit 7 të këtij ligji. 

2. Për të punësuarit, kontributet paguhen, në masën 50 për qind nga 
punëdhënësi dhe në masën 50 për qind nga i punësuari.”.

3.2. Sqarimi i problematikës së skemës në zbatim, 
sipas bazës ligjore

Me gjithë diferencimet në llogaritjen e pagimin e kontributeve të sigurimit 
shëndetësor, për kategoritë e personave si më sipër, në përfitimet dhe trajtimet nga 
skema e sigurimeve shëndetësore nuk ka asnjë diferencim midis këtyre personave. 

P.sh. në shërbimin shëndetësor, për vizitat te mjeku, analizat laboratorike, shtrimet 
në spitale, operacionet, rimbursimin e barnave mjekësore etj. 

Me qëllim ngushtimin e diferencimeve në bazën e llogaritjes së kontributeve të 
sigurimeve shëndetësore të personave të punësuar, të vetëpunësuar, punonjësve 
të papaguar të familjes me të cilët ata punojnë e bashkëjetojnë ligjërisht, si dhe 
personave që bëjnë sigurim shëndetësor vullnetar, propozojmë që baza e llogaritjes 
së kontributit të sigurimit shëndetësor të ndryshohet në këto drejtime:

a. Baza për llogaritjen e kontributit të detyrueshëm të sigurimit shëndetësor për 
personin e punësuar të jetë paga brenda kufirit të pagës minimale në shkallë vendi 
dhe nivelit maksimal të pagës, për efekt të llogaritjes së kontributeve të sigurimeve 
shoqërore, që përcaktohen nga Këshilli i Ministrave. 

b. Baza për llogaritjen e kontributit të detyrueshëm të sigurimit shëndetësor për 
personin vetëpunësuar, për punonjësit e papaguar të familjes me të cilët ai punon e 
bashkëjeton ligjërisht, si dhe për personin që bën sigurim shëndetësor vullnetar të 
jetë paga minimale në shkallë vendi e miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave.
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3.3. Propozimi për adresim dhe ndryshim

Për një përmirësim dhe ndryshim të praktikës aktuale për këtë kategori, propozojmë 
që:

Hapi 1. Të dërgohet propozimi për ndryshim të nenit 7 të Ligjit nr.10383, datë 
24.2.2011“Për Sigurimin e Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në Republikën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar te Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, si dhe për 
dijeni te Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

Qëllimi i propozimit

Llogaritja e kontributeve të sigurimeve shëndetësore sipas të njëjtave kritere me 
të punësuarit e tjerë edhe për personat e vetëpunësuar e punonjësit e papaguar 
të familjes, si dhe për personat që realizojnë paga mujore më të mëdha nga paga 
maksimale mbi të cilën llogariten kontributet shoqërore. 

Qasja për veprim 

Propozimi do të kërkojë ndryshime në ligj duke kërkuar ndërhyrjet për përmirësime 
në pikat 1, 3 dhe 4, të nenit 7, të Ligjit nr.10383, datë 24.2.2011 “Për Sigurimin 
e Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, 

Propozimi konkret i pregatitur për ligjvënësin është si më poshtë:

“1.  Baza për llogaritjen e kontributit të detyrueshëm të sigurimit 
shëndetësor për personin e punësuar është paga brenda kufirit të 
pagës minimale në shkallë vendi dhe nivelit maksimal të pagës, 
për efekt të llogaritjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore, që 
përcaktohen nga Këshilli i Ministrave. 

3.  Baza për llogaritjen e kontributit të detyrueshëm të sigurimit 
shëndetësor për personin vetëpunësuar, si dhe për punonjësit e 
papaguar të familjes me të cilët ai punon e bashkëjeton ligjërisht është 
paga minimale në shkallë vendi e miratuar me vendim të Këshillit të 
Ministrave.

4.  Baza për llogaritjen e kontributit të detyrueshëm të sigurimit 
shëndetësor për personat që bëjnë sigurim shëndetësore vullnetar 
është paga minimale në shkallë vendi e miratuar me vendim të 
Këshillit të Ministrave.”

Efekti në buxhet 

Ka një ulje jo të ndjeshme të ardhurash buxhetore, por rrit vullnetarizmin si dhe 
ndihmon këtë kategori përfituesisht për tu akomoduar më mirë me ligjin.
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Përfitues nga ky propozim

Nisur nga propozimi jonë përfitimi shkon:

- Për rreth 27.000 persona që realizojnë paga mujore më të mëdha nga paga 
maksimale mbi të cilën llogariten kontributet shoqërore të cilëve llogaritja 
e kontributeve të sigurimeve shëndetësore u bëhet mbi bazën e pagës reale 
bruto pa kufi të sipërm. 
Me ndryshimet e propozuara baza e llogaritjes për të gjithë personat si më 
sipër bëhet e njëjtë me atë mbi të cilën llogariten kontributet për sigurimet 
shoqërore.

- Për mbi 100.000 persona të vetëpunësuar e punonjës të papaguar të 
familjes, apo dhe personat që bëjnë sigurim shëndetësor vullnetar, llogaritja e 
kontributeve shëndetësore e të cilëve të bëhet në nivelin e pagës minimale në 
shkallë vendi e miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave ashtu sikurse 
aktualisht llogariten kontributet shëndetësore për personat e punësuar që 
realizojnë një pagë mujore sa niveli i pagës minimale në shkallë vendi.
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