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Gjetjet kryesore
● Në përputhje me ligjin dhe rekomandimet e dhëna në raportin e kaluar,
Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së ka kërkuar deklarimin e pasurisë së zyrtarëve
të ATK-së të cilat më pas i janë nënshtruar verifikimit nga Divizioni i
Standardeve Profesionale brenda ATK-së;
● Si pasojë e angazhimit politik dhe duke rënë në konflikt me legjislacionin
përkatës për shërbimin civil, pas kërkesës së Drejtorit të Përgjithshëm të
ATK-së për të zgjedhur në mes të punës në ATK dhe angazhimit politik, 32
zyrtarë të ATK-së kanë dhënë dorëheqje nga angazhimet politike, prej të cilëve
katër (4) zyrtar të lartë. Përderisa një zyrtar i lartë ka zgjedhur që të largohet
nga ATK dhe të vazhdoj rrugëtimin politik.
● ATK ka zhvilluar procedura rekrutimi nga jashtë dhe avancime nga brenda,
mirëpo jo të gjitha janë kryer para hyrjes në fuqi të Ligjit për Zyrtarët Publikë
për arsye që procedurat e miratimit të atyre pozitave kanë filluar në maj 2019
dhe pas pëlqimit të Ministrisë së Administratës Publike një ditë para hyrjes në
fuqi të ligjit të ri, rekrutimet janë bazuar në ligjin e shfuqizuar për shërbimin
civil;
● Ekipi i BIRN nuk është lejuar në monitorimin e asnjë prej konkurseve me
përjashtim të një konkursi të brendshëm i cili edhe ashtu ishte anuluar;
● Komisioni Disiplinor gjatë vitit 2019 ka mbajtur shtatë (7) seanca mirëpo ekipi
i BIRN dhe D+ e kanë pasur të pamundur t’i monitorojnë këto seanca për shkak
se nuk janë njoftuar asnjëherë edhe përkundër zotimeve për njoftim me rastin
e mbajtjes së seancave të këtij komisioni. Sikurse vitin e kaluar, janë dërguar
vetëm vendimet që ka marrë komisioni përkatës mirëpo është mohuar
monitorimi i tyre në praktikë;
● Masat e shqiptuara nga Komisioni Disiplinor vlerësohen të lehta në krahasim
me shkeljet e kryera. Po ashtu, është vërejtur kontradiktë në shqiptimin e
masave për shkelje të njëjta, përkatësisht, është shqiptuar masë më e rëndë në
një shkelje potencialisht më të lehtë në rrezik të dëmtimit të buxhetit dhe masë
më e lehtë në një shkelje potencialisht më të rëndë në rrezikim për dëmtim të
buxhetit;
● Komisioni për Zgjidhjen e Ankesave dhe Kontesteve ka kthyer në rivendosje
katër (4) vendime të Komisionit Disiplinor me arsyetimin e shkeljes së
procedurave rreth njoftimit të palës me kohë. BIRN dhe D+ janë lejuar ta
monitoronjë vetëm një seancë në këtë komision;
● Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil (KPMShC) ka pranuar 54
ankesa nga kandidatë të pakënaqur rreth procedurës së rekrutimit në ATK,
mirëpo KPMShC nuk ka mundur të vendosë në asnjë prej tyre në mungesë të
anëtarëve të këshillit nga dhjetori i vitit 2018;
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● Rregullorja 13/2019 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e
vendeve të punës është nxjerrë nga Administrata Tatimore e Kosovës në
mungesë të akteve nënligjore dhe duke u bazuar në rekomandimin e Ministrisë
së Financave që e njëjta të nënshkruhet nga Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së.
Mirëpo, rregullorja nuk është nxjerrë në përputhje me legjislacionin e
aplikueshëm për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore
ngase organizimi i brendshëm i ministrive dhe agjencive ekzekutive miratohet
me akt nënligjor të nënshkruar nga Kryeministri;
● Gjatë intervistave me kontabilistë, janë cekur raste të ndryshme të
presioneve nga inspektorët e ATK-së sidomos ndaj bizneseve të vogla dhe
kontabilistëve të angazhuar në këto biznese. Po ashtu, ata kanë cekur edhe
rastet kur inspektorët mbajnë kontabilitet ilegalisht duke shfrytëzuar pozitën e
tyre për t’i joshur bizneset e ndryshme që ta punësojnë një inspektor që
gjithashtu është edhe kontabilist, me arsyen që pastaj këto biznese mund të
gëzojnë ndonjë privilegj në ATK;
● Në 13 intervista me kontabilistë të zhvilluar nga BIRN dhe D+, gjashtë (6)
prej tyre kanë theksuar mungesë të sigurisë që ofron ATK ndaj subjekteve
afariste apo personave fizikë që paraqesin ankesa në ATK lidhur me një
parregullsi të caktuar lidhur me inspektorin tatimor;
● Në bazë të analizës së deklarimeve të pasurisë, BIRN ka gjetur se 31 biznese
kanë lidhje me zyrtarë të lartë të ATK-së. Lidhur me këto, BIRN në shtator të
2019 i është drejtuar ATK-së me kërkesë për qasje në informacion nëse këto
biznese i janë nënshtruar ndonjëherë kontrollit tatimor nga ATK. Sipas ATK-së,
tetë (8) nga këto 31 biznese i janë nështruar kontrollit tatimor ndërsa janë
zhvilluar edhe 33 aktivitete përmbushëse.;
● Gjatë vitit 2019, BIRN ka dërguar 40 shkresa në ATK me informacione për
shmangie tatimore dhe ekonomi jo formale. Si rezultat i këtyre shkresave, ATK
deri tani ka kryer kontrolle në 107 biznese të ndryshme në të gjithë territorin e
Republikës së Kosovës dhe gjobat e shiptuara në këto kontrolle kalojnë shifrën
50 mijë euro;
● Sipas ATK, gjatë periudhës janar-tetor 2019 krahasuar me të njëjten
periudhë 2018, ka një rritje prej 10.4% në mbledhje të të hyrave, mbledhja e
borxhit ka pasur po ashtu rritje prej 32% dhe rrjedhimisht stoku i borxhit ka
rënë për 5.6%. Në të njëjtën kohë, ka pasur një rritje të konfiskimeve dhe
vërejtjeve të fundit para konfiskimeve gjatë kësaj periudhe krahasur me
periudhën e njëjtë të vitit 2018;
● Nga rekomandimet për ATK dhënë përmes raportit të vitit të kaluar, shtatë (7)
prej tyre janë plotësuar, gjashtë (6) janë në proces dhe tre (2) tjera nuk janë
përmbushur;
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Hyrje
Miliona euro të cilat do mund të dedikoheshin për shkolla, spitale e mirëqenie
sociale vazhdojnë të përfundojnë në xhepat e biznesmenëve dhe njerëzve të
lidhur me ta. Burime të ndryshme kanë ardhur në konkludim se ekonomia jo
formale në nivel nacional llogaritet të jetë në 400 milionë euro ndërsa
përmirësimi i kësaj situate është sfidë e madhe për sistemin e sundimit të ligjit
edhe ashtu me besim të ulët dhe me kredibilitet të kontestuar.
Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) ka kompetencat kryesore në mbledhjen
e tatimeve brenda vendit dhe një pjesë e madhe e fajit për mos mbledhjen e
tatimeve bie mbi këtë institucion. Raporti i Zyrës Kombëtare të Auditimit për
vitin e kaluar ka konstatuar se ATK ende nuk ka të dhëna të sakta se sa është
numri i bizneseve që nuk janë të pajisura me arka fiskale, e që sipas
legjislacionit kërkohet të jenë të fiskalizuara. Sipas të dhënave të ATK-së, numri
i përgjithshëm i bizneseve që ushtrojnë aktivitete biznesore është gjithsej
63,025. Prej tyre, biznese të fiskalizuara janë 32,048 kurse biznese që nuk janë
të fiskalizuara janë 30,977 ndërsa numri i bizneseve të cilat nuk kërkohet të
fiskalizohen është 1,071. Pra, numri i përafërt i bizneseve që duhet të
fiskalizohen e që nuk janë fiskalizuar është afërisht 30,977. Ndonëse
menaxhmenti ka marrë vendim që të bëhet de-politizimi i ATK-së, me një pjesë
të stafit që së fundmi u zbulua me lidhje të forta me partitë politike dhe me
pretendime për lidhje me bizneset veçanërisht me kontabilistët, ATK është larg
realizimit të një kontrolli dhe mbledhje në përqindje të lartë të tatimeve në
vend. Është viti i dytë që BIRN dhe D+ janë duke monitoruar mekanizmat mbi
të cilët ATK kontrollon disiplinën e punonjësve të vet, duke synuar të
identifikojë problemet dhe ofruar zgjidhje me rekomandime konkrete.
Monitorimi në vitin e parë është fokusuar në procedurat dhe gjetjet teknike në
procesin e disiplinimit duke identifikuar probleme dhe ofruar rekomandime për
zgjidhje. Duke parë që ATK është angazhuar t’i përmbushë rekomandimet dhe
t’i përmirësojë procedurat e disiplinimit, BIRN dhe D+ kanë avancuar në
analizmin e fushave të reja të cilat janë identifikuar si problematike. Ndikimi
politik mbi ATK-në dhe lidhjet e zyrtarëve të ATK-së me bizneset dhe
kontabilistët janë fushat problematike. Për qëllime të këtij raporti janë
analizuar deklarimet e pasurisë së 29 zyrtarëve të ATK-së. Lidhjet me bizneset
janë publikuar, ndërsa BIRN ka kërkuar nga ATK informacione nëse këto
biznese janë kontrolluar nga ATK. Sipas përgjigjes së ATK-së, në tetë (8) nga
31 bizneset janë kryer kontrolle tatimore dhe 33 aktivitete përmbushëse. Po
ashtu, janë mbajtur trembëdhjetë (13) takime me kontabilistë të cilët në
gjashtë (6) intervista kanë deklaruar se ka lidhje të inspektorëve me
kontabilistët ndërsa në dy raste informacionet nga takimet janë dërguar në
ATK.
Monitorimi ka zbuluar se për vite me radhë zyrtarë të lartë të ATK-së, në
kundërshtim me kodin e etikës së ATK-së, kanë mbajtur pozita të larta
drejtuese në ATK. Tolerimi i zyrtarëve të lartë që për vite me radhë mbajtën
poste të larta politike ka dëmtuar kredibilitetin e ATK-së duke treguar
njëkohësisht mungesë vullneti për t’i obliguar këta zyrtarë për të zbatuar ligjin.
Krahas kësaj, BIRN dhe D+ kanë shprehur gatishmërinë për të vazhduar me
procese të monitorimit direkt brenda ATK-së. BIRN ka parashtruar kërkesë të
vazhdueshme për të monitoruar procedurat disiplinore brenda ATK-së mirëpo
06

edhe përkundër insistimit, ekipi nuk është njoftuar asnjëherë sipas
marrëveshjes dhe zotimeve të zyrtarëve të lartë të ATK-së që të monitorojnë
seancat disiplinore ndonëse janë mbajtur 7 të tilla.
BIRN ka tentuar që gjatë vitit të monitorojë procesin e rekrutimit të
inspektorëve të ATK-së, mirëpo edhe përkundër sqarimeve të Ministrisë së
Administratës Publike, monitoruesit nuk janë lejuar me arsyetimin se ligji nuk
e ka paraparë dhe se lejimi i monitorimit është në vullnetin e tyre. Procesi ka
dalë në fund me punësime të njerëzve të lidhur me politikën sepse tetë nga
personat e zgjedhur si inspektorë tatimorë kanë lidhje me politikën. Tetë
inspektoret e punësuar të cilët janë identifikuar se kanë lidhje me politiken janë
publikuar në KALLXO.com. 1
Në një proces tjetër të rekrutimeve të brendshme, BIRN u lejua të marrë pjesë
megjithatë procesi nuk u monitorua për shkak se u anulua ende pa filluar.
Krahas monitorimit, projekti ka vazhduar me aktivitete të edukimit të
qytetarëve për raportim të evazionit fiskal dhe shmangies së tatimit. Janë
pranuar 68 raporte të cilat janë dërguar në njësitë përkatëse të ATK-së, duke
realizuar plot 107 kontrolle tatimore në biznese të ndryshme e të cilat kanë
rezultuar me mbi 50 mijë euro gjoba për nëntë muajt e fundit.

Integriteti në ATK
Pozitat zyrtare vs. Postet politike: dorëheqjet në ATK
Ligji për Zyrtarët Publikë i cili ka hyrë në fuqi më 12 shtator 2019 bën një
rregullim më të detajuar të të drejtave politike të nëpunësve civilë krahasuar
me Ligjin për Shërbimin Civil i shfuqizuar me ligjin përkatës. Sipas Ligjit për
Zyrtarët Publikë, nëpunësit civilë (me përjashtim të kategorisë së nivelit të lartë
drejtues), mund të jenë anëtarë të partive politike por nuk mund të ushtrojnë
detyra tjera në organet drejtuese qoftë në nivel qendror apo atë lokal. Kurse
për pozitat që bien në kategorinë e lartë drejtuese, përveç që nuk mund të jenë
anëtarë të organeve drejtuese të një partie politike, ata nuk kanë të drejtë të
jenë as anëtarë të partive politike.2
Duke u nisur nga kjo, BIRN ka njoftuar ATK-në se disa zyrtarë të saj janë të
angazhuar politikisht gjë që është në kundërshtim me ligjin përkatës. Njoftimi
është dërguar në Divizionin e Standardeve Profesionale e cila ka për detyrë t’i
hetojë punëtorët e ATK-së mbi shkeljet e mundshme ligjore. Sipas njoftimit,
Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së kishte kërkuar që deri më 16 shtator të gjithë
zyrtarët e angazhuar politikisht të heqin dorë nga pozitat politike ose në të
kundërtën ndaj tyre do të merren veprimet e parapara me ligj. Si rrjedhojë,
pesë (5) zyrtarë për të cilët BIRN, kishte dërguar informacione të veçanta kanë
dhënë dorëheqje qoftë nga angazhimi politik qoftë nga ATK. Në këtë mënyrë,
një (1) zyrtar i ATK-së ka zgjedhur të vazhdojë angazhimin politik duke dhënë
dorëheqje nga pozita e drejtuesit të degës së ATK-së në Prizren kurse katër (4)
të tjerë kanë dhënë dorëheqje nga pozitat politike dhe kanë vendosur të
vazhdojnë angazhimin e tyre në ATK. Numri i përgjithshëm i zyrtarëve të
ATK-së që kanë dhënë dorëheqje nga politika, pas kërkesës së Drejtorit të
Përgjithshëm të këtij institucioni me të cilin kërkohej që zyrtarët të zgjedhnin
në mes të punës në ATK dhe angazhimit në politikë, është 32.
� Këto janë evidencuar në shkrimet të mëhershme të BIRN në faqen kallxo.com e të cilat
mund të qasen përmes saj. Shih një shembull përmes linkut në vazhdim: shorturl.at/devZ8
� Ligji nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publik, Neni 22: shorturl.at/dmxT7
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Rekrutimet dhe organizimi i brendshëm në ATK
Ndryshimet ligjore
Sikurse me Ligjin për Shërbimin Civil i cili është shfuqizuar me Ligjin për
Zyrtarët Publikë e që ka hyrë në fuqi më 12 shtator 2019, të punësuarit në ATK
janë nëpunës civilë të punësuar në ATK e cila ka status të agjencisë ekzekutive
në kuadër të Ministrisë së Financave. Gjatë periudhës gjashtëmujore prej
miratimit deri në hyrjen në fuqi të ligjit përkatës, Ministria e Administratës
Publike (MAP) ka përgatitur një numër të akteve nënligjore (mbi 10 sosh) për
të vënë në zbatim ligjin përkatës. Mirëpo, edhe pse ato kanë kaluar fazën e
konsultimit publik, për shkak të situatës së krijuar dhe me “qeveri në detyrë”
nga data 11 korrik, këto akte nënligjore ende nuk janë miratuar dhe
rrjedhimisht nuk janë në fuqi. Si pasojë e situatës së krijuar, nuk janë të pakta
rastet kur ministritë dhe institucionet që zbatojnë legjislacionin për shërbimin
civil kanë vazhduar edhe pas datës 12 shtator të shpallin konkurse të jashtme
dhe të brendshme duke u bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil dhe rregulloret
përkatëse për procedurat e rekrutimit apo ngritjes në detyrë.
Duke pasur këtë situatë, MAP ka dërguar një shkresë/udhëzim tek këto
institucione duke kërkuar që në një anë mos të shpallin konkurse të jashtme
për të cilat rekrutimi kërkon vendimmarrjen e Qeverisë (në një moment të
caktuar në procedurë të rekrutimit), derisa në anën tjetër, ka kërkuar që
konkurset qoftë për pranim nga jashtë qoftë për ngritje në detyrë të vazhdojnë
por duke aplikuar nenet nga 34 deri 39 të Ligjit për Zyrtarët Publikë (dmth për
rastet e rekrutimit kur nuk kërkohet vendimmarrja e Qeverisë). Një formulim i
ngashëm jepet edhe për procedurat disiplinore dhe ankesave e kontesteve, që
edhe nëse ato kanë filluar bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil, në momentin e
hyrjes në fuqi të këtij ligji, me kërkesë dhe nëse është më e favorshme për
nëpunësin civil, ato mund të vazhdojnë duke aplikuar ligjin e ri apo Ligjin për
Zyrarët Publik.3
Megjithatë, zbatimi i Ligjit për Zyrtarët Publikë është pezulluar nga Gjykata
Kushtetuese më 15 nëntor 2019 pas një kërkese për vlerësimin e
përputhshmërisë me Kushtetutën të disa neneve të këtij ligji në raport me
Institucionin e Avokatit të Popullit duke kërkuar edhe pezullimin e
menjëhershëm të dispozitave përkatëse deri në vendimin përfundimtar të
Gjykatës Kushtetuese. Kjo e fundit, pa paragjykuar pranueshmërinë ose
meritat e kërkesës, ka vendosur masën e përkoshme të pezullimit në tërësi në
zbatimin e Ligjit për Zyrtarët Publikë nga data e nxjerrjes së këtij vendimi (pra
datës 15 nëntor) deri më 28 shkurt 2020.4
Organizimi i Brendshëm i ATK-së
Organizimi i administratës shtetërore ka qenë i rregulluar me Ligjin për
Administratën Shtetërore deri me hyrjen në fuqi të Ligjit për Organizimin dhe
Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura. Ky ligj
është miratuar në Kuvend të Kosovës më 2 shkurt, publikuar në Gazetën
Zyrtare më 1 mars 2019 dhe ka hyrë në fuqi më 1 prill 2019.5
� Ligji nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publik, Neni 83, pika 9.
� Vendim për masë të përkohshme, Lënda KO 203/19: shorturl.at/dkruC
� Ligji nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe
Agjencive të Pavarura: shorturl.at/fMV56
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Në mes tjerash, ky ligj parasheh rregulla më specifike dhe strikte sa i përket
niveleve të organizimit të ministrive, rregullat e organizimit të agjencive
rregullatore, agjencive ekzekutive, procedura e miratimit të organizimit të tyre
të brendshëm, mbikëqyrja, organizimi i shërbimeve të përbashkëta dhe limitet
e agjencive ekzekutive me më pak se 50 punëtorë që të organizojnë shërbimet
e përgjithshme ndaras nga ministria amë. Për më shumë, sipas ligjit përkatës,
organizimi i brendshëm i ministrive dhe agjencive ekzekutive miratohet me akt
nënligjor nga Kryeministri, në bazë të propozimit të ministrit përgjegjës dhe
miratimit paraprak të ministrit përgjegjës për administratën publike dhe
opinionit të ministrit përgjegjës për financat. Për më shumë, sipas këtij ligji,
Qeveria e Kosovës së pari miraton Rregulloren për standardet e organizimit të
brendshëm të institucioneve të administratës shtetërore dhe elementeve të
tjerë e pastaj ministritë dhe agjencitë ekzekutive hartojnë rregulloret
individuale për organizim dhe sistematizim të vendeve të punës.6
Përkundër kësaj, ATK ka nxjerrë Rregulloren 13/2019 për Organizimin e
Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në ATK e cila mban datën
17 maj 2019 nënshkruar nga Drejtori i përgjithshëm i ATK-së. Rregullorja në
fjalë sipas Administratës Tatimore të Kosovës është nxjerrë në mungesë të
akteve nënligjore të ligjit mbi organizimin dhe funksionimin e administrates
shtetërore dhe agjencive te pavarura pas marrjës së miratimit nga Ministria e
Financave.
Rekrutimet nga jashtë
ATK deri në nëntor 2019 ka pasur gjashtë konkurse të jashtme në të cilat ka
rekrutuar 25 pozita derisa është vazhduar afati për një konkurs (pozita: Zyrtar
i IT-së për Përkrahje) më datë 29 shtator dhe sipas uebsajtit të ATK-së ku janë
shpallur këto konkurse, ende nuk figuron njoftimi për kandidatin e
suksesshëm.7 Në këto 25 pozita për të cilat ka përfunduar procesi i rekrutimit,
20 pozita janë inspektorë tatimorë derisa pesë tjera janë: zyrtar i IT-së (një
pozitë), zyrtar administrativ (një pozitë), zhvillues dhe administrator i lartë i
sistemeve softverike (2 pozita) dhe zyrtar i personelit (një pozitë). Me
përjashtim të pozitës që ende nuk ka përfunduar, të gjitha rekrutimet për
pozitat paraprake kanë përfunduar para hyrjes në fuqi të Ligjit për Zyrtarët
Publikë. Pozita e papërfunduar deri tani është shpallur me 13 shtator8 dhe
është ri-shpallur më 29 shtator 20199 dhe konkursi bazohet në Ligjin për
Shërbimin Civil edhe pse ky ligj nuk është më në fuqi nga data 12 shtator. Sipas
Ligjit për Zyrtarët Publikë, institucionet duhet të sigurojnë përfundimin e
konkursit të shpallur dhe procedurave tjera të nisura para hyrjes në fuqi të këtij
ligji, megjithatë, procedurat që janë në vazhdim e sipër, kur ky ligj hyn në fuqi,
do të vazhdojnë sipas ligjit të ri. Sipas këtij rregullimi, më 13 shtator është
shpallur pozita sipas legjislacionit të shfuqizuar për shërbimin civil, madje,
edhe kur është vazhduar më 27 shtator, prap vazhdimi është i bazuar në Ligjin
e shfuqizuar për shërbimin civil.
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Rekrutimet nga brenda (avancimet në karrierë)
Rekrutimet me konkurs të brendshëm (avancimet në karrierë) në ATK janë
kryer derisa ka qenë në fuqi Ligji për Shërbimin Civil dhe rregulloret sipas këtij
ligji. Edhe pse rekrutimet me konkurs të brendshëm për avancim në karrierë
nuk kërkohet me legjislacionin përkatës të jenë publike përmes uebsajtit, një
numër i caktuar janë bërë publike. Megjithatë, nuk është publikuar i tërë
procesi që nënkupton të paktën dy elemente: shpalljen e konkursit dhe
njoftimin për kandidatin e suksesshëm. Për shembull, konkurs i brendshëm për
pozitën Zyrtar i Lartë Tatimor është shpallur më 01 prill 2019 mirëpo nuk është
publikuar procesi më tutje: a është anuluar konkursi apo është kryer procedura
e avancimit, sepse nuk kemi asnjërin njoftim në uebsajt të ATK-së. Në anën
tjetër, më 28 qershor 2019 janë bërë tri njoftime për kandidatin e suksesshëm
për tri konkurse për 10 pozita: njëri për 8 pozita për Udhëheqës Ekipi ATK Drejtoritë Rajonale, tjetri për një pozitë për Udhëheqës Ekipi ATK - DTM dhe një
tjetër për pozitën Zyrtar i Lartë i Personelit, mirëpo nuk shihen njoftimet për
shpalljen e këtyre konkurseve të brendshme. Pra, në rastin e parë është
shpallur konkursi i brendshëm në prill mirëpo nuk ka njoftime të procesit më
tutje kurse në rastin e dytë janë shpallur njoftimet për kandidatët e
suksesshëm por nuk shihet se kur janë shpallur konkurset. Edhe pse shpallja e
konkurseve të brendshme nuk është obligim me ligj, kur ato shpallen, do të
duhej të ketë një proces korrekt të njoftimeve prej fillimit deri në fund të
procesit.
Inspektorët, bizneset dhe kontabilistët
Nga të gjithë kontabilistët e intervistuar, 90% e tyre tregojnë se kanë pasur
shumë vështirësi të ushtrojnë profesionin e tyre. Në shumicën e rasteve, këto
vështirësi kanë pasur burim inspektorët tatimorë, të cilët kanë shfrytëzuar
pozitën e tyre për të ushtruar autoritet ndaj kontabilistëve. Këto presione nga
ana e inspektorëve tatimorë janë ushtruar për qëllime të ndryshme, në të
gjitha rastet ndaj bizneseve të vogla. Ndërsa kontabilistët që mbajnë libra
afaristë ndaj subjekteve afariste më të mëdha nuk theksojnë probleme nga
përvojat personale, dhe sipas tyre inspektorët tatimorë që punojnë në kuadër
të Departamentit për Tatimpagues të Mëdhenj (DTM) janë profesionalë,
ndonëse pohojnë se dinë dhe kanë dëgjuar se fenomenet negative të
përmendura janë të vërteta.
Kontabilistet ankohën se inspektoret gjatë vizitave i përshpejtojnë proceset e
punës me qëllim të mbylljes sa më të shpejtë të kontrollit për ta plotësuar
normën. Disa kontabilistë ankohen se inspektorët gjatë vizitave kërkojnë që
punët të cilat i kanë për detyre t’i përfundojnë vetë i kërkojnë nga kontabilistët.
Ata kërkojnë nga kontabilistët që të kenë të gatshme analizat financiare, e që
në rrethana normale ajo punë duhet të kryhet nga vet inspektori. Gjithashtu,
inspektorët tatimorë shpesh kërkojnë që kontabilistët t’u sigurojnë dokumente
të caktuara (pasqyra financiare, listë të pagave etj.) të cilat lehtësisht mund te
gjenden online.
Sipas kontabilistëve, është një numër i madh i inspektorëve dhe familjarëve të
tyre të që mbajnë kontabilitet. Ata theksojnë se inspektoret e shfrytëzojnë
pozitën e tyre për t’i joshur bizneset e ndryshme me qëllim që t’ua mbajnë
kontabililitetin, me arsyen që pastaj këto biznese mund të gëzojnë lloj privilegji
në ATK. Sipas tyre, ky fenomen ndodh vetëm me bizneset e vogla dhe të reja
që sapo kanë filluar veprimatrinë e tyre.
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Të dhënat lidhur me familjarët e inspektorëve që mbajnë kontabilitet i postedon
edhe Divizioni i Standardeve Profesionale. BIRN ka kërkuar qasje në këto të
dhëna mirëpo sipas përgjigjes së ATK-së, këto të dhëna janë konfidenciale.
Për arsye të natyrës së ndjeshme të punës së tyre dhe paraqitjes së konfliktit
të interesit, inspektorit tatimor nuk i lejohet që të mbajë libra afaristë apo
çfarëdo pune që përfshin çështje tatimore. Në këtë kontekst, konflikt i interesit
nënkupton çfarëdo interesi personal apo financiar në lidhje me kontestin apo
çfarëdo lidhje e mëhershme e drejpërdrejtë apo tërthore financiare, afariste,
profesionale, familjare apo shoqërore me cilëndo nga palët që mund të
ndikojnë në paanësine e zyrtarit apo krijon ndjenjën e anshmërisë.10
Njëri ndër problemet më shqetësuese që shprehet nga ana e kontabilistëve
(shprehur në gjashtë nga 13 intervista) dhe bizneseve është mungesa e
sigurisë që ofron ATK ndaj subjekteve afariste apo personave fizikë që
paraqesin ankesa në ATK lidhur me një parregullsi të caktuar lidhur me
inspektorin tatimor. Sipas tyre, problemet që mund t’i sjellë një biznesi apo
personi një ankesë e tillë janë aq të mëdha saqë ndalon biznesin dhe personin
që të raportojë një parregullsi. Sipas eksperiencës së tyre, ankesa e tillë nuk
mbahet konfidenciale dhe në një mënyrë apo tjetrën kuptohet emri i kompanisë
që ka raportuar dhe menjeherë fillon një lloj hakmarrje ndaj atij biznesi.
Ushtrohet shumë presion dhe pengohet puna e tyre si nga inspektori ndaj të
cilit është bërë ankesa por edhe nga kolegët e tij.11
Në raste të tilla, përveç që dëmtohet ankuesi, inspektori tatimor në fjalë nuk
ndëshkohet fare. Kontabilistët tregojnë raste kur ankesa e tyre nuk është
përfillur fare, përkundër faktit që kanë pasur të gjitha provat për të dëshmuar
shkeljen që ka bërë inspektori tatimor. Gjithashtu, këtu ceket dhe ndikimi i
madh politik, ku thuhet se në numër të madh të rasteve inspektorët tatimorë
“marrin urdhër nga lart”. Por, përveç ndikimin brenda institucionit, ndikim
ushtrohet edhe nga bizneset qe kanë lidhje me persona me pozita të larta
politike në atë mënyrë që nuk kontrollohen nga ATK dhe nuk gjobiten nga
inspektorët tatimorë.
Përveç këtyre rasteve, inspektorët tatimor nuk janë të kujdesshëm në bartjen
e kartelës së inspektorit kur vizitojnë biznesin. Si çështje që është gjithashtu
mjaft e shprehur është hezitimi i komunikimit përmes email-it. Inspektorët
preferojnë të thërrasin në telefon dhe të mos deklarojnë apo kthejnë përgjigjje
të shkruar.12
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Sa i përket lidhjeve të inspektorëve me biznese, gjatë vitit 2019, BIRN në
portalin KALLXO.com ka publikuar tri infografika të cilat shfaqën lidhjet e
zyrtarëve të ATK-së me bizneset e ndryshme në Kosovë. Këto lidhje u
konstatuan pas analizimit të deklarimeve të pasurisë të zyrtarëve që mbajnë
pozita të larta në ATK. Plot 31 biznese u konstatuan se kanë lidhje me zyrtarë
të lartë të ATK-së. Lidhur me këto, BIRN në shtator të 2019 i është drejtuar
ATK-së me kërkesë për qasje në informacion nëse këto biznese i janë
nënshtruar ndonjëherë kontrollit tatimor nga ATK-ja.
Sipas ATK-së, 8 nga 31 biznese i janë nënshtruar kontrollit tatimor ndërsa janë
zhvilluar edhe tridhjetë e tre (33) aktivitete përmbushëse.

Disiplina në ATK
Komisioni Disiplinor
Divizioni i Standardeve Profesionale (DSP) gjatë periudhës janar-tetor 2019 ka
rekomanduar nisjen e procedurave për 19 zyrtarë të ATK-së. Shtatë (7) prej
tyre janë rekomanduar në Komision Disiplinor për nisjen e procedurave ndaj
tyre, për tre (3) të tjerë është rekomanduar shqiptimi i masave të lehta
disiplinore dhe nëntë (9) raste të tjera janë dërguar në organe tjera
kompetente. Një inspektor është larguar nga Administrata Tatimore pasi është
shpallur fajtorë për korrupsion.13
Monitorimi i procedurave disiplinore është një ndër shtyllat kryesore të
parapara me memorandumin e bashkëpunimit në mes të BIRN, Demokraci Plus
(D+) dhe ATK-së. Megjithatë, edhe pse ka pasur vazhdimisht zotime nga
zyrtarët me të lartë të këtij institucioni për lejimin e monitorimit, qasja për
monitorim në Komisionin Disiplinor nuk është lejuar asnjëherë gjatë 2019.
Prandaj, edhe në ketë raport sikurse në raportin e kaluar kemi bëre vetëm
analizimin e vendimeve të cilat i kemi siguruar nga ATK.
Pjesa në vazhdim përmban analizën e shtatë vendimeve të Komisionit
Disiplinor, dy prej të cilave kanë të bëjnë me të njëjtën çështje. Sikurse në vitin
e kaluar, edhe këtë vit shihet shqiptimi i masave të lehta edhe përkundër
natyrës së rëndë të shkeljeve ndonëse me rregullore janë të parapara masa me
të rënda si pezullimi i ushtrimit të detyrave dhe ndalimi i 1/3 së rrogës për një
periudhë deri në dy muaj apo edhe masa më e rëndë ndërprerja e
marrëdhënies së punës. Asnjëra nga këto dy masa të cilat konsiderohen si me
të rënda nuk janë shqiptuar nga Komisioni Disiplinor.

�� Inspektori i ATK-së i dënuar për korrupsion largohet nga puna: shorturl.at/pMX01
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Tabela 1: Vendimet, shkelja dhe masa e shqiptuar sipas tyre

Vendimi

Shkelja

Masa e Shqiptuar

Shkelje e rëndë serioze e
kodit të mirësjelljes dhe
dhënie e deklaratës së
rrejshme lidhur me konfliktin
e interesit.

Largim nga zyra dhe
transferim në një lokacion
tjetër dhe ndalim gradimi
për 3 vite

Shkelje e rëndë e cila ka
pasoja për palën dhe
organin shtetëror

Ndalim gradimi për 2 vite
për një inspektor dhe
udhëheqësin e tij.

Shkelje e rëndë e cila ka
pasoja për palën dhe organin
shtetëror dhe shkelje e
parimeve dhe kushteve
profesionale

Pas rishqyrtimit, inspektorit
i shqiptohet përsëri masa e
njëjtë, ndalim gradimi
për dy vite.

Nr. 198/2019

Shkelje e rëndë e cila ka
pasoja për palën dhe organin
shtetëror

Pas rishqyrtimit, masa
ndalim gradimi për 2 vite,
ndryshohet me vërejtjen me
shkrim për udhëheqësin
e ekipit.

Nr. 197/2019

Shkelje e lehtë e përsëritur

Vërejtje me shkrim

Nr. 17/2019

Shkelje e rëndë e cila ka
pasoja për palën dhe
organin shtetëror

Largim nga zyra dhe
transferim në një lokacion
tjetër me detyra të ngjashme
si dhe ndalim gradimi
për 1 vit

Nr. 205/2019

Shkelje e lehtë e përsëritur,
keqpërdorim i automjetit zyrtar. Vërejtje me shkrim.

Nr. 4/2019

Nr. 104/2019

Nr. 199/2019

Burimi: Vendimet e Komisonit Disiplinor
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Nëse e shikojmë vendimin me nr. 4/2019, dhe vlerësojmë mirë natyrën e
shkeljes së inspektorit vijmë në përfundim se ndaj të njëjtit është dashur të
shqiptohet ndonjë masë me e rëndë. Në këtë rast procedura është zbatuar ndaj
një inspektori për shkak se i njëjti nuk e ka deklaruar një veturë në deklarimin
e brendshëm të cilin e ka bërë në ATK. Procedura është zbatuar edhe për shkak
se ky inspektor nuk e ka deklaruar drejt konfliktin e interesit pasi ka fshehur se
vajza e tij punon si kontabiliste. Po ashtu, sipas vendimit të cilin e kemi
siguruar, i njëjti inspektor në të kaluarën ka kryer kontrolle te biznesi letrat e të
cilit i mban vajza e tij, por edhe përkundër parregullsive, nuk e ka dërguar
rastin për ndëshkim. Andaj duke i parë këto shkelje të cilat ky komision i ka
vërtetuar si dhe duke pasur parasysh masën e transferimit dhe ndalimit të
gradimit për 3 vite, konsiderojmë se masa nuk është në përputhje me natyrën
e shkeljeve të kryera nga inspektori.
Në rastin sipas vendimit 17/2019, Komisioni Disiplinor ka shqiptuar masën e
transferimit në një lokacion tjetër dhe ndalim gradimi për një vit për dy
nëpunës, inspektorin dhe udhëheqësin e ekipit të ATK-së në Prizren. Kjo masë
është shqiptuar pasi është konstatuar se udhëheqësi dhe inspektori pas vizitës
te një biznes kanë dhënë vërtetimin për ndërrimin e tipit të biznesit nga biznesi
individual në SHPK mirëpo sipas komisionit ata nuk e kanë analizuar gjendjen
e biznesit dhe me këtë rast kanë mundur ta dëmtojnë buxhetin e shtetit në
vlerë 3,651 euro. Për më shumë, për shkeljen e natyrës së njëjtë por me dëm
më të madh të buxhetit të shtetit, komisioni ka shqiptuar masa më të buta për
dy nëpuësit e tjerë, udhëheqësin dhe inspektorin të cilët ushtrojnë
veprimtarinë në drejtorinë e Prishtinës.
Me vendimin 198/2019, udhëheqësi i ekipit është ndëshkuar me vërejtje me
shkrim pasi komisioni ka vlerësuar se ai e ka mbyllur një biznes pas kontrollit
nga inspektori i tij dhe nuk e ka identifikuar shmangien tatimore në vlerë prej
80 mijë euro. Lidhur me këtë kontroll me vendimin 199/2019, inspektori që ka
kryer kontrollin pa kryer analizë financiare dhe pa i përfillur procedurat është
ndëshkuar me ndalim gradimi për dy vite.
Duke i analizuar këto tre vendime të nxjerra nga i njëjti kryesues i Komisionit
Disiplinor, konsiderojmë se bazuar në shumën e dënimit i cili mund t’i ishte
shkaktuar buxhetit të Kosovës, është dashur që zyrtarët të ndëshkohen me
masa më të rënda disiplinore. Komisioni duhet të vendosë standarde të njëjta
me rastin e trajtimit të shkeljeve të njëjta dhe varësisht dëmit të shqiptojë
masa më të rënda. Komisioni nuk do të duhej që dy nëpunësit që vijnë nga
rajoni i Prizrenit t’i ndëshkojë me masë më të rëndë për rrezikimin e mbi 3 mijë
euro dëm, ndërsa nëpunësit e Prishtinës të cilët kanë rrezikuar të shkaktonin
dëm në vlerë 80 mijë euro, ti ndëshkojë më lehtë.
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Komisioni për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave
Komisioni për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave (KZKA) ka vendosur shtatë
herë në lidhje me ankesat e palëve të pakënaqura ndaj vendimeve të
komisionit disiplinor ndërsa një herë ka vendosur ndaj ankesës kundër vendimit
të drejtorit për ekzekutimin e masës disiplinore.
Tabela 2: Tetë vendimet e KZKA-së

Nr. i
Vendimit

Vendimet e Komisionit për Zgjidhjen e
Kontesteve dhe Ankesave

Nr. 185/2019

Aprovohet ankesa, çështja kthehet në rivendosje për shkak
të shkeljeve procedurale

Nr. 186/2019

Aprovohet ankesa, çështja kthehet në rivendosje për shkak
të shkeljeve procedurale

Nr. 187/2019

Aprovohet ankesa, çështja kthehet në rivendosje për shkak
të shkeljeve procedurale

Nr. 71/2019

Aprovohet ankesa, anulohet vendimi i Komisionit Disiplinor
për shkak të mosrespektimit të dispozitave procedurale
dhe vërtetimit te gabuar të gjendjes faktike

Nr. 70/2019

Aprovohet ankesa, anulohet vendimi i Komisionit Disiplinor
për shkak të mosrespektimit të dispozitave procedurale
dhe vërtetimit te gabuar të gjendjes faktike

Nr. 166/2019

Aprovohet ankesa, shfuqizohet vendimi i Komisionit
Disiplinor për shkak të shkeljeve procedurale

Nr. 102/2019

Refuzohet ankesa, vendimi i Drejtorit të përgjithshëm
mbetet në fuqi

Nr. 18/2019

Refuzohet ankesa, vërtetohet vendimi i Komisionit Disiplinor

Burimi: Vendimet e KZKA-së
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Sipas këtyre vendimeve, KZKA në gjashtë raste ka konstatuar shkelje
procedurale nga ana e Komisionit Disiplinor dhe tre prej tyre i ka kthyer në
rivendosje ndërsa në tre raste të tjera i ka anuluar vendimet si pasojë e tyre.
Komisioni për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave ka vlerësuar se në këto
gjashtë raste, Komisioni Disiplinor ka vepruar në kundërshtim me nenin 12 të
Rregullorës për Procedurat Disiplinore në të cilin parashihet se shkelësi i
supozuar duhet të njoftohet me shkrim brenda tre ditëve kur është përcjellë
dosja kundër tij në Komisionin Disiplinor.
Pra në asnjërin prej këtyre rasteve, burimet njerëzore nuk e kanë njoftuar
shkelësin e supozuar për kohën dhe vendin ku do të mbahen seancat e
Komisionit Disiplinor e as për të drejtën që i njëjti mund të shoqërohet nga një
person nga i cili mund të këshillohet.
Kjo ka qenë arsyeja kryesore për të cilën Komisioni për Zgjidhjen e Kontesteve
dhe Ankesave i ka kthyer rastet në rishqyrtim.
Konsiderojmë se Komisioni Disiplinor dhe Divizioni i Burimeve Njerëzore i ka
neglizhuar në tërësi vendimet e KZKA-së, pasi edhe përkundër faktit se rastet
janë kthyer në rivendosje ata kanë vepruar njëjtë edhe në rastet e tjera duke
mos i marrë parasysh rekomandimet e KZKA-së.
Gjatë këtij viti, ekipi i BIRN dhe D+ kanë monitoruar vetëm një seancë në KZKA
dhe gjatë saj ka vërejtur përmirësime sa i përket aspektit procedural, njoftimit
të palëve me kohë dhe incizimit të seancave.
Ankesat në Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil
Nga 1 janari e deri me tani, në Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin
Civil (KPMShC) janë pranuar 54 ankesa të parashtruara nga zyrtarët e ATK-së
dhe kandidatët e pakënaqur me procedurat e rekrutimit në konkurset e
publikuara nga ATK. Këto ankesa nuk kanë mundur që të trajtohen nga ana e
Këshillit sepse nga dhjetori 2018, katër (4) anëtarëve të KPMShC u ka skaduar
mandati ndërsa një (1) anëtar nga janari 2019 është emëruar gjyqtar.
Aktualisht KPMShC ka ngelur vetëm me dy anëtarë. Në këtë kuptim kjo e bën
të pamundur që KPMShC të vendosë mbi ankesat e pranuara sepse në bazë të
ligjit për KPMShC-në, ankesat i shqyrton Kolegji i përbërë prej tre (3)
anëtarëve.
Numri i Raportimeve
Në platformën KALLXO.com, gjatë periudhës janar 2019 - dhjetor 2019, janë
paraqitur 68 raportime të cilat kanë të bëjnë me shmangie nga tatimi, ekonomi
joformale dhe punësime politike dhe familjare. Gjatë kësaj periudhe, në ATK
janë paraqitur 53 shkresa të cilat kanë të bëjnë me infomacione për shmangie
tatimore, infomacione për ekonomi joformale, infomacione për baste ilegale,
kërkesa për qasje në dokumente që ndërlidhen me punësime, infomacione për
aktivitete politike të zyrtareve të lartë të ATK-së.
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Gjatë akitiviteteve të BIRN, janë dërguar disa shkresa në prokurori dhe në
polici që kanë të bëjnë me aktivitete ilegale të lojërave të fatit. Si rezultat i
këtyre raportimeve janë mbyllur shtatëmbëdhjetë (17) lokale të lojërave të
fatit të cilët përfitonin në mënyrë të kundërligjshme. Deri më tani janë
arrestuar njëzet (20) persona, ku pesë (5) nga ta kanë qenë në paraburgim,
ndërsa nëntë (9) në arrest shtepiak dhe ndaj tyre është marrë vendimi për
fillimin e hetimeve.
Gjobat e Shqiptuara nga ATK-ja pas Informacioneve të dërguara nga
BIRN
Gjatë vitit 2019, BIRN ka dërguar 40 shkresa në ATK me informacione për
shmangie tatimore dhe ekonomi joformale. Si rezultat i këtyre shkresave, ATK
deri tani ka kryer kontrolle në 107 biznese të ndryshme në të gjithë territorin e
Republikës së Kosovës. Në shumicën e këtyre bizneseve, inspektorët kanë
konstatuar parregullsi për të cilat më pas edhe janë ndëshkuar. Shuma totale e
gjobave të shqiptuara nga Zyra për Gjoba dhe Ndëshkime (ZGJONA), e ATK-së
për këto biznese deri në tetor të këtij viti është 50,372 euro kurse në këtë
raport nuk janë të përfshira gjobat e shqiptuara gjatë muajve tetor dhe nëntor.
Rritja e mbledhjes së të hyrave, konfiskimeve dhe ulja e borxhit nga
ATK
Gjatë periudhës Janar-Tetor 2019, ATK ka mbledhur 432.4 milion euro, e cila në
krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar ka mbledhur 40.7 milion euro
ose 10.4% më shumë (më shumë se dy herë rritja e BPV-së). Po ashtu, stoku
i borxhit tatimor ka rënë për 5.6% (20.9 milion) krahasuar me fundin e vitit të
kaluar. Për më tepër, mbledhja e borxhit tatimor këtë vit arriti në 83.7 milion
euro që reflekton një rritje prej 32% krahasuar me 63.4 milion euro të vitit të
kaluar.
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Tabela 3: Vlera e borxheve të inkasuara Janar-Tetor 2019 dhe lidhja e tyre me
borxhet e krijuara gjatë periudhës 2002-2018
Vlera e borgjeve të inkasuara Janar-Tetor 2019,e të cilat lidhen me borxhet e
krijuara gjatë periudhes 2002-2018

Burimi: ATK
Ndërsa sa i përket konfiskimeve, të dhënat nga tabela e mëposhtme paraqesin
shifrat lidhur me numrin e konfiskimeve dhe vërejtjeve të fundit të lëshuara
para konfiskimeve gjatë periudhës Janar-Tetor 2019 dhe krahasimin me
periudhën e njëjtë të vitit paraprak 2018.
Tabela 4: Krahasimi i konfiskimeve gjatë periudhës Janar-Tetor 2018 me
periudhën e njejtë në 2019

Burimi: ATK
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Zbatimi i rekomandimeve nga raporti i kaluar
Nr.

Elementet

Adresuar

1

Drejtori i Përgjithshëm të nxjerrë vendim
me të cilin obligohen zyrtarët të
deklarojnë pasurinë;

2

Ligji i ri për ATK-në dhe Procedurat
duhet të përfshijnë dekarimin e pasurisë
në Agjencinë Kundër Korrupsionit për
inspektorët e ATK-së;

3

ATK të organizojë shorteun publik për
verifikimin e pasurisë së zyrtarëve të saj;

4

ATK t’i edukojë qytetarët për t’i
raportuar zyrtarët të cilët bien ndesh me
ligjin;

5

Zyra e Standardeve Profesionale duhet
të shtohet në staf dhe resurse tjera;

6

ATK duhet të promovojë linjën e
raportimit pa pagesë e cila duhet të jetë
e qas’shme 24 orë;

7

Komisioni Disiplinor duhet të marrë
masa në adresimin e vërejtjeve të
KPMShC-së;

8

ATK duhet të ashpërsojë politikën
ndëshkimore ndaj shkelësve të
disiplinës;

9

Komisionet e ATK-së duhet të nisin me
regjistrimin e procesverbaleve sipas
standardeve të kërkuara me Ligjin për
procedurën e përgjithshme administrative;

10

Oraret e seancave disiplinore dhe të
ankesave duhet të jenë publike dhe të
thirrura me kohë;
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Në proces

Nuk është
adresuar

11

Komisioni Disiplinor duhet të ketë
hapësirë të përshtatshme për punë;

12

Komisioni Disiplinor duhet çdo herë të
ketë parasysh diversitetin gjinor në
përbërjen e tij në mënyrë që të eliminohet mundësia e kthimit të vendimit në
rishqyrtim për këtë arsye;

13

Komisioni Disiplinor duhet t’i referohet
saktë dispozitave ligjore relevante në
bazë të të cilave e shqipton një masë
disiplinore;

14

15

Komisioni Disiplinor duhet të shqyrtojë
shqiptimin e masave tjera të rënda
disiplinore dhe jo në çdo vendim të
shkojnë me masën e njëjtë disiplinore.
Shkelja dhe masa disiplinore duhet të
jenë në proporcion njëra me tjetrën
sepse masa disiplinore “largim nga zyra
dhe transferim...” nuk arrin efektin e
dëshiruar në secilin rast;
ATK së bashku me Ministrinë e Administratës Publike duhet të ndryshojnë afatin
prej dy (2) ditëve si afat për mbikëqyrësin
e drejtpërdrejtë që të paraqesë shkeljen
në Zyrën e Burimeve Njerëzore. Afati
duhet të jetë dukshëm më i gjatë dhe i
atillë që i lejon kohë të mjaftueshme
mbikëqyrësit të drejtpërdrejtë të inicojë
një rast disiplinor;
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Rekomandime
Në bazë të elaborimit si më sipër, mund të jepen një numër i rekomandimeve
në funksion të përmirësimit të integritet në ATK:
● ATK duhet të vazhdojë adresimin e rekomandimeve të dhëna në raportin e
vitit 2018 me fokus në tri rekomandimet e pa adresuara deri më tani;
● ATK duhet ta ashpërsojë politikën e ndëshkimeve ndaj zyrtarëve të cilët
gjenden në konflikte të interesit apo shkelje tjera siç janë evidencuar në këtë
raport;
● Rregullorja 13/2019 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e
vendeve të punës duhet të shfuqizohet dhe rregullore tjetër duhet të nxjerret
në përputhje me legjislacionin përkatës;
● Komisioni Disiplinor dhe KZKA duhet të jenë të hapur për monitorim nga ekipi
i BIRN dhe D+ sipas marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të këtyre palëve;
● Komisioni Disiplinor duhet t’i ketë parasysh arsyet e kthimit të procedurave
në rivendosje si dhe t’i marrë parasysh rekomandimet e shkallës së dytë.
● ATK duhet të ketë parasysh të ofrojë interpretime dhe sqarime të ligjit primar
dhe akteve sekondare, për palët e tjera që gjithashtu punojnë me këto ligje
(kontabilisti).
● Funksionalizimi i rolit të avokatit të tatimpaguesve dhe promovimi i punës së
tij.
● ATK duhet të ofrojë qasje në listën e familjarëve të punonjësve të ATK-së që
mbajnë kontabilitet në mënyrë që të shmangen konfliktet e mundëshme të
interesit.
● Njësia e Inteligjencës së ATK-së duhet të ndërtoj kontakte me kontabilistët
dhe të hapë linjë të raportimit për konfliktet e mundëshme të interesit në mes
zyrtarëve të ATK-së dhe kontabilitetit.
● ATK duhet të rrisë numrin e bizneseve që përdorin arkat fiskale.
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Mohim i përgjegjësisë
Projekti "Mbështetja e shoqërisë civile për të rritur mbikëqyrjen publike dhe
llogaridhënien e institucioneve publike të Kosovës" është financuar nga Zyrës e
Jashtme e Komonuelthit përmes Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar në
Prishtinë.
Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësia e vetme e BIRN Kosova dhe
Democracy Plus dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërish pikëpamjet e Zyrës së
Jashtme të Komonuelthit.

Dhjetor 2019

