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● Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) duhet të ndërtojë procedura kredibile 
të rekrutimit të stafit. Gjatë viti 2020, Gjykata Themelore e Prishtinës ka 
konstatuar se procesi i rekrutimit i vitit 2017 ishte kryer në kundërshtim me 
rregullat ligjore. Pas kërkesës së BIRN, Zyra Kombëtare e Auditimit ka audituar 
rregullsinë e procesit të rekrutimit të vitit 2019 dhe në një raport të veçantë 
janë konstatuar parregullsi të cilat e kanë dëmtuar seriozisht procesin e 
rekrutimit.

● Nga janari e deri në nëntor të vitit 2020, ATK nuk ka pasur asnjë procedurë 
disiplinore të zhvilluar nga Komisioni Disiplinor ku shqyrtohen shkeljet e rënda. 
Edhe përkundër se ka pasur pretendime për shkelje të rënda, ato janë trajtuar 
si shkelje të lehta dhe janë shqiptuar nga menaxherët. Administrata Tatimore e 
Kosovës vazhdon t’i tolerojë shkeljet e rënda të Kodit të Etikës duke toleruar një 
disiplinim të butë për shkelësit e detyrave të punës. Të dhënat e siguruara 
tregojnë që gjatë vitit 2020, edhe pse ka pasur shkelje të cilat kanë mundur të 
trajtohen si shkelje të rënda, ATK ka vendosur t’i konsiderojë si shkelje të lehta 
duke shqiptuar vetëm masa të lehta disiplinore. 

● Zyrtarët e Lartë të ATK-së në dy raste nuk e kanë deklaruar pasurinë në 
Agjencinë Kundër Korrupsion ashtu siç e parasheh ligji. Pasuritë e padeklaruara 
u zbuluan pas hulumtimeve të BIRN dhe për to tashmë kanë filluar procedura 
hetimore. 

● ATK vitin e kaluar ka bërë deklarimin e pasurisë në formularët e brendshëm 
të cilët nuk janë publikë. BIRN nuk ka pasur qasje në këta formularë ndërsa nuk 
ka asnjë rast të zbuluar nga ATK për mosdeklarim apo fshehje të pasurisë nga 
zyrtarët që e deklarojnë pasurinë brenda institucionit. 

● Vetëm rreth 57% e bizneseve në Kosovë janë të pajisur me arka fiskale. 
Përqindja e ulët e pajisjes së bizneseve me arka fiskale vazhdon të mos 
adresohet seriozisht nga institucionet kompetente.

● Administrata Tatimore e Kosovës nuk ka ndërmarrë hapa për të inkurajuar 
raportimin e qytetarëve në linjat e ATK-së. Të dhënat tregojnë se gjatë 3 viteve 
të fundit, ATK nuk ka nisur asnjë procedurë disiplinore si rezultat i raportimit të 
qytetarëve. 

● Vendimet disiplinore të ATK-së të nxjerra direkt nga menaxherët vazhdojnë të 
kenë problem në arsyetime dhe kualifikim të shkeljeve të detyrave të punës. 

● ATK ka zbatuar vendimin që drejtorët e ATK-së të mos mbajnë pozicione në 
partitë politike mirëpo gjatë vitit 2020 zyrtarët e lartë të këtij institucioni kanë 
vazhduar hapur të promovojnë partitë politike dhe mbështetjen për strukturat 
politike në vend.

● ATK ka rregulla që në rastet kur do të deklarohen në media të marrin leje nga 
zyra e mediave. Në anën tjetër, në deklarimet publike në rrjetet sociale zyrtarët 
e ATK-së nuk kanë ndalesa. ATK nuk ka manual dhe procedura të kontrollimit 
të aktiviteteve të zyrtarëve të saj.

Gjetjet kryesore
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● Gjatë vitit 2020 BIRN ka dorëzuar informacione në ATK dhe nga to janë 
realizuar 137 operacione në të gjithë Kosovën. 

● BIRN dhe D+ Kanë gjurmuar edhe nëse financuesit e partive politike janë 
kontrolluar nga ATK. Të dhënat tregojnë që 10 biznese financuese të partive 
politike nuk janë kontrolluar.

● Për shkak të pandemisë COVID 19 do të ketë rënie të të hyrave në 
Administratën Tatimore të Kosovës.

● Një vendim i qeverisë Kurti për ndarjen e pagave për punonjësit në sektorin 
privat tregoi për shmangie fiskale në pagesën e tatimeve në paga pasi vetëm 
gjatë muajve të pandemisë në Kosovë u regjistruan 19,269 punëtor.

● Gjatë vitit 2020, BIRN ka nisur tri procedura për zyrtarë të ATK-së. Për dy prej 
tyre filluan hetime në Agjencinë Kundër Korrupsionit kurse ndaj zyrtarit tjetër 
u shqiptua masë disiplinore nga eprori i tij në ATK.

● Gjatë viti 2020 ATK ka lejuar që një pjesë e borxheve të tatimpaguesve të 
parashkruhet. Pas analizimit të këtyre rasteve DSP ka dorëzuar rreth 90 dosje 
në organet ndjekëse për hetim. 
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Hyrje

Për vitin e tretë me radhë, BIRN dhe D+ janë angazhuar në monitorimin e 
Administratës Tatimore të Kosovës.

Monitorimi i cili nisi me procedurat disiplinore në vitin 2018 ka avancuar në 
analizë të procesit të rekrutimit të stafit në ATK, adresimit të ankesave të 
qytetarëve, lidhjet mes zyrtarëve të ATK-së, politikën ndëshkimore për shkeljet 
disiplinore dhe analizimin e politikave të luftimit të evazionit fiskal.

Gjatë tri viteve, BIRN është angazhuar në promovimin e rasteve të suksesshme 
të luftimit të evazionit fiskal duke inkurajuar qytetarët të raportojnë shkelje 
tatimore duke ndihmuar kështu në pranimin e mbi 200 raportimeve të 
qytetarëve nga të cilat janë zhvilluar rreth 244 operacione kontrolli dhe janë 
konstatuar shkelje të cilat kanë rezultuar me gjoba në vlerë prej rreth 200 mijë 
euro për bizneset që kanë shkelur rregullat gjatë tre viteve të fundit. Në njërin 
prej aksioneve janë raportuar parregullsi në inspektim dhe dyshime për gabime 
gjatë verifikimit të të dhënave. Si rrjedhojë, BIRN ka kërkuar nga ATK që 
biznesi të futet në rikontroll.

Gjatë gjithë kohës, BIRN është kujdesur për trajtimin e çështjeve të integritetet 
të zyrtarëve të lartë të ATK-së. Gjatë vitit 2020 janë publikuar analizat mbi 
pasurinë e zyrtarëve të lartë të ATK-së. Në dy prej rasteve, BIRN ka gjetur se 
zyrtarët e lartë të ATK-së nuk e kanë deklaruar pasurinë ashtu siç e kërkon ligji. 
Për të njëjtit Agjencinë Kundër Korrupsion ka hapur hetime për mosdeklarim të 
pasurisë.

Në raportin e vitit 2019, BIRN kishte konstatuar parregullsi në procesin e 
rekrutimit të inspektorëve të ATK-së. Të dhënat nga raporti i vitit të kaluar janë 
dërguar te Zyra Kombëtare e Auditimit. Bazuar në të dhënat e BIRN, ZKA ka 
audituar këtë proces duke gjetur se procesi ishte përshkuar me disa parregullsi 
si moszbatimi i procedurave sipas rregullores së Ministrisë së Financave  
mungesa e dëshmive për përvojën e punës së kandidatëve, mungesa e 
dokumenteve të kërkuara me kriteret e konkursit, anashkalimi i procedurave 
etj. Sipas ZKA-së, ky proces i rekrutimit është përcjellë me shumë paqartësi, 
parregullsi dhe anashkalim të procedurave.

Në arsyetimin për këtë gjetje, ATK ka thënë se “Rregullorja në fjalë e miratuar 
nga Ministria e Financave në vitin 2015 për procedurat e rekrutimit nuk ka 
gjetur zbatim në këtë proces për arsye se Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës i 
Kosovës me vendimet e veta sipas ankesave të mëhershme të kandidatëve 
këtë rregullore e ka trajtuar si të paligjshme për shkak të mosrespektimit të 
procedurave gjatë aprovimit të saj dhe për shkak se ka qenë në kundërshtim 
me legjislacionin mbi shërbimin civil.

BIRN gjatë raporteve të monitorimit ka identifikuar se niveli i rasteve dhe 
raportimet e qytetarëve në linjën e raportimit të ATK-së nuk janë inkurajuese. 
Të dhënat tregojnë se ATK nuk kishte nisur asnjë procedurë disiplinore pas 
raportimit të qytetarëve. Në fillim të vitit 2020, BIRN i ka rekomanduar ATK që 
ta ri-dizajnojë linjën e raportimit të qytetarëve duke e bartur këtë linjë te njësia 
e inteligjencës së ATK-së. Rekomandimi është pranuar dhe BIRN ka qenë pjesë 
e disa takimeve ku janë diskutuar modalitetet dhe përvojat në ndërtimin e 
linjave të raportimit të qytetarëve.



Nga kontaktet me kontabilistë dhe avokatë, BIRN ka gjetur se lidhjet në mes 
kontabilistëve dhe zyrtarëve të ATK-së vazhdojnë të jenë aktive ndërsa për 
luftimin e tyre gjatë vitit 2020 ATK ka hartuar një plan për përmirësimin e 
integritetit të ATK-së.

Ky plan pritet që të ndihmojë në përmirësimin e strukturave të brendshme, 
proceseve, politikave dhe procedurave të burimeve njerëzore për nxjerrjen në 
pah të çështjeve potenciale të integritetit të punës së stafit të ATK-së. ¹

Edhe përkundër kritikave dhe gjetjeve në raportet e kaluara gjatë gjithë kohës 
zyrtarët e ATK-së kanë deklaruar vullnet të mirë dhe gatishmëri për të 
bashkëpunuar me ekipet e monitorimit të BIRN dhe D+.

Gjatë tri viteve ATK ka adresuar të gjitha rekomandimet të cilat janë dhënë nga 
BIRN dhe D+ të cilat do paraqiten në një tabelë në fund të raportit.

Procedurat Disiplinore në Administratën Tatimore të 
Kosovës

Gjatë këtij viti, BIRN ka adresuar tri raste disiplinore në ATK. Njëri nga rastet 
është përfunduar me konstatim të shkeljes së lehtë disiplinore ndërsa dy rastet 
e tjera janë adresuar në AKK pasi ka dyshime për vepër penale.

Gjatë vitit 2020. Komisioni Disiplinor në ATK nuk ka zhvilluar asnjë procedurë 
disiplinore. Në nëntor ishte caktuar një seancë mirëpo e njëjta ishte pezulluar 
pasi rasti ishte duke u trajtuar nga Prokuroria e Shtetit.

Komisioni trajton shkeljet e rënda të zyrtarëve mirëpo të dhënat tregojnë që 
deri në muajin tetor, zyra e Standardeve Profesionale në asnjë rast nuk ka 
iniciuar procedura për shkelje të rënda në Komisionin Disiplinor.

Në mungesë të adresimeve, Komisioni Disiplinor nuk ka mbajtur asnjë 
mbledhje për të trajtuar shkelje të mundshme përpos në nëntor kur u pezullua 
procedura, ndërsa trajtimi i 11 rasteve të shkeljeve është kryer direkt nga 
menaxherët e linjave në ATK.

Përpos vërejtjeve disiplinore, gjatë vitit 2020, pesë zyrtarë të ATK-së janë 
pezulluar nga puna pasi janë akuzuar e në disa raste janë arrestuar për vepra 
korruptive.

Dyshime për keqpërdorime brenda ATK-së gjatë vitit 2020 janë ngritur edhe 
nga Divizioni i Standardeve Profesionale. DSP pas analizimit të rreth 90 dosjeve 
në të cilat janë parashkruar borxhet e bizneseve që kanë pasur ndaj ATK-së, ka 
kërkuar një hetim penal nga organet ndjekëse të shtetit kundër zyrtarëve që 
nuk i kanë kryer detyrat e përcaktuara me ligj.  
Të dhënat nga ATK tregojnë që 11 zyrtarë janë ndëshkuar për shkelje të lehta 
disiplinore dhe sipas procedurave trajtimi i shkeljeve është kryer nga eprorët e 
tyre.
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BIRN, sikur në vitet e kaluara, ka analizuar secilin vendim veç e veç duke 
nxjerrë konstatime. Disa prej vendimeve nuk kanë arsyetim të mjaftueshëm 
për shqiptimin e vërejtjeve dhe paralajmërimeve me shkrim të njohura ndryshe 
si “qortime”. Po ashtu, në një tjetër rast, BIRN ka gjetur se vërejta e shqiptuar 
nuk është në përputhje me peshën e shkeljes së kryer nga inspektori dhe se për 
këtë shkelje do të duhej të iniciohej procedurë disiplinore në Komision 
Disiplinor.
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Tabela 1: Vendimet, shkelja dhe masa e shqiptuar sipas tyre

Vendimi

01.06.2020

19.08.2020

10.07.2020

19.08.2020

19.08.2020

20.08.2020

20.08.2020

Mosraportim i biznesit që 
nuk ofron kuponë fiskalë

Qortim me gojë

Qortim me shkrim
Sjellje dhe komunikim jo 
profesional, i pasjellshëm

Shkelja Masa e Shqiptuar

Përdorim i veturës pa leje
paraprake Qortim me gojë

Përdorim i veturës pa leje 
paraprake Qortim me gojë

Përdorim i veturës pa leje 
paraprake

Qortim me gojë

Qortim me shkrim.

Nuk përshkruhet sjellja 
e inspektorit Qortim me gojë

Nuk përshkruhet sjellja 
e inspektorit

DMMB 01/2020

21.08.2020

DMMB 02/2020

09.10.2020

Moszbatim i procedurave 
për mbledhjen e borxhit Vërejtje

Moszbatim i vijës hierarkike, 
moszbatim i udhëzimeve

Qortim me gojë

Vërejtje

Mosrespektim i kërkesave 
dhe ngecje në respektim të 

hierarkisë
Vërejtje

Mosrespektim të rregullores 
mbi procedurat e rimbursimit



1.1 Vendimet me arsyetim të pamjaftueshëm të shkeljeve

Në bazë të analizimit të procesverbaleve mbi shqiptimin e qortimeve me gojë 
dhe shkrim, në disa vendime nuk ka pasur përshkrim të plotë dhe të qartë të 
shkeljes për të cilën është marrë vendimi për ndëshkim.

Vendimi i datës 10/07/2020 për qortimin e zyrtarit tatimor për shkak të 
komunikimit të pahijshëm nuk përmban asnjë të dhënë për shprehjen e 
cilësuar si të pahijshme. Aty shkruhet “si pasojë e sjelljeve dhe komunikimit të 
papërgjegjshëm dhe joprofesional në mënyrë të vazhdueshme” 2.   Pra, në këtë 
vendim nuk përmendet askund shprehja e përdorur nga zyrtari tatimore që 
është ndëshkuar.

Në përgjigje për këtë gjetje, ATK ka thënë se masa e shqiptuar është konform 
“formularit mbi të cilin janë shqiptuar masa disiplinore si vërejtje apo qortim. 
Duhet cekur se ajo formë është unike e cila është përdorë nga të gjitha 
institucionet e Kosovës, dhe ai formular ka qenë i dizajnuar enkas për raste të 
tilla nga Ministria e Administratës Publike dhe ATK-ja, si pjesë e shërbimit civil, 
nuk ka mundur të dalë jashtë kësaj praktike”.

Mungesa e përshkrimit të shkeljeve vërehet edhe në vendimet e datës 
20/08/2020. Në dy raste, zyrtari që ka lëshuar këto masa nuk e ka përshkruar 
shkeljen e zyrtarit që ka qenë subjekt i masës. Në vendimin e parë të kësaj 
date thuhet “Në bazë të rekomandimeve nga DSP-ja të datës 19.08.2020, të 
bazuar në raportin Nr.06/20, zyrtari merr vërejtje, qortim me gojë”.3 

Njëjtë thuhet në edhe vendimin e dytë të kësaj date kundër një udhëheqësi në 
ATK. Sipas këtij vendimi, subjekti i masës disiplinore thuhet se ka shkelur Kodin 
e Etikës ndërsa në të nuk shënohet se me cilin veprim e ka shkelur këtë kod.4 
 
Neni 11 i rregullores 04/2011 që ishte në zbatim gjatë shqiptimit të këtyre 
masave parashihte se për shkeljet e lehta udhëheqësi i drejtpërdrejtë duhet të 
mbledhë dhe të shqyrtojë çdo dëshmi që ka lidhje me rastin e paraqitur. Në 
pikën 5 të këtij neni parashihet që udhëheqësi identifikon detajet e shkeljes 
dhe vendos për llojin e shkeljes disiplinore.

1.2 Masat disiplinore joproporcionale me shkeljen e kryer

Përpos mungesës së arsyetimeve dhe përshkrimeve të sjelljeve kundër Kodit 
Etik, gjatë analizimit të vendimeve kemi gjetur se disa nga to nuk kanë qenë 
në të njëjtën shkallë me peshën e shkeljes.

Për shembull në vendimin me numër DMMB 01/2020, shkelja e përshkruar 
është konsideruar gabimisht si shkelje e lehtë. Në këtë vendim është 
përshkruar se “Zyrtarit .. pasi që nga raporti i DSP është vërtetuar që i njëjti sa 

09

�   Vendimi për qortimin e zyrtarit tatimor i datës 10/07/2020
�   Vërejtja kundër zyrtarit të ATK-së e datës 20/08/2020.
�   Vërejtja e datës 20/08/2020 kundër zyrtarit tatimor.    



ishte në pozitën e mbledhësit tatimor në regjionin e Prizrenit, nuk i ka zbatuar 
tërësisht (Nuk ka vënë barrë tatimore, bllokime në llogari, thesar etj.) 
procedurat për mbledhjen e borxhit për biznesin...”. 5 

Në këtë çështje pasi është konstatuar se zyrtari nuk i ka vënë barrë tatimore 
tatimpaguesit dhe pasi nuk ka bërë bllokime në llogari, shkelja është 
konsideruar si shkelje e lehtë përkatësisht “Kryerje e veprimeve, që cenojnë 
nëpunësit civilë, institucionin apo Shërbimin Civil në tërësi, brenda ose jashtë 
orarit zyrtar”.

Kjo shkelje sipas Ligjit për Zyrtarë Publikë do të mund të trajtohej si shkelje e 
rëndë disiplinore që parashihet në pikën 3 të nenit 46. 

● Mospërmbushje e detyrave të punës ose, 
● Moszbatimi i dispozitave ligjore për përmbushjen e detyrave funksionale

ATK ka arsyetuar masën duke thënë se “në ketë rast nuk ka pasur dëmtim te 
buxhetit dhe për këtë arsye është shqiptuar masa e lartcekur”.

Ndryshe nga ky vendim, në vendimin e datës 9.10.2020, në vërejtjen e 
shqiptuar nuk është përcaktuar fare shkelja e zyrtarit të ATK-së se a është 
shkelje e rëndë apo e lehtë e detyrave të punës. Aty është përshkruar vetëm e 
drejta e udhëheqësit sipas Ligjit mbi Zyrtarët Publikë që të shqiptojë masën 
disiplinore dhe në të mungon kualifikimi ligjor i veprimit të zyrtarit.

Vërejtja zakonisht shqiptohet për masat e lehta disiplinore mirëpo edhe në këtë 
rast përshkrimi i shkeljes tregon se masa nuk është në proporcion me shkeljen 
e pretenduar. Në shkelje pretendohet se “Zyrtari edhe përkundër se i është 
tërhequr vërejtja disa herë që të respektojë ligjin dhe procedurat ligjore një gjë 
e tillë nuk është respektuar”.

Edhe në këtë rast shkelja ka mundur që të cilësohet si shkelje e rëndë 
përkatësisht si mospërmbushje e detyrave të punës ose moszbatim i 
dispozitave ligjore për përmbushjen e detyrave funksionale. Në rast se këto dy 
çështje që nga fillimi do të cilësoheshin si shkelje të rënda atëherë vendimet 
disiplinore për këta dy zyrtarë do të ishin më të ashpra dhe do të ndikonin si 
masë preventive që veprimet e tilla të mos përsëriten.

Sikur edhe në raportet e kaluara, BIRN konstaton se ATK nuk ka përjashtuar 
asnjë zyrtar nga puna për shkak të shkeljeve të rënda disiplinore.

BIRN po ashtu ka matur edhe nivelin e raportimeve të qytetarëve për çështje 
disiplinore nga ATK. Të dhënat tregojnë që në 3 vite asnjëri nga rastet e rënda 
disiplinore nuk është nisur nga raportimet e qytetarëve.

Raste të referuara në komisionin disiplinor nga Standardet Profesionale pas 
raportimit të qytetarëve.
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� Vendimi me numër DMMB 01/2020 kundër zyrtarit tatimor. 
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Në nisje të projektit të Monitorimit, BIRN kishte bërë thirrje për inkurajimin e 
raportimeve të qytetarëve për raportimin e shkeljeve disiplinore të zyrtarëve të 
ATK-së.

Gjatë kësaj kohe, BIRN ka pranuar ankesa prej të cilave tre zyrtarë kanë 
rezultuar me vendime disiplinore ndërsa dy me hapjen e çështjeve penale në 
antikorrupsion dhe 32 zyrtarë të tjerë kanë zgjedhur në mes të ATK-së dhe 
karrierës politike.
 
Raste të referuara nga BIRN në Standardet Profesionale pas raportimit të 
qytetarëve:

Rastet e referuara nga BIRN që rezultuan me masa disiplinore: 

Rastet e referuara nga BIRN që u dërguan në Agjencinë Kundër Korrupsion.

Rastet e referuara nga BIRN që rezultuan me tërheqjen e zyrtarëve të ATK-së 
nga angazhimet politike:

Rastet në 2018

0 0 0

Rastet në 2019 Rastet në 2020

Rastet në 2018

0 11 4

Rastet në 2019 Rastet në 2020

Rastet në 2018

0 2 2

Rastet në 2019 Rastet në 2020

Zyrtarët që zgjodhën ATK-në

32 1

Zyrtarët që zgjodhën politikën

2

2020



�   ZKA- Letra menaxhmentit të ATK-së. 
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Konstatimet e Auditorit për procesin e rekrutimit të 
njëzet (20) inspektorëve

Në vitin 2019 ATK kishte hapur konkurs për rekrutimin e 20 inspektorëve 
tatimorë. Atëbotë BIRN kishte kërkuar ta monitorojë këtë proces mirëpo 
kërkesa ishte refuzuar nga menaxhmenti i ATK-së. Në mungesë të qasjes në 
këtë proces, BIRN kishte hulumtuar në të dhënat publike dhe kishte gjetur se 
disa prej punonjësve të pranuar në punë kishin lidhje të forta me zyrtarë të 
politikës.

Pas këtyre gjetjeve, BIRN disa herë kishte kërkuar qasje në dosjet e këtij 
procesi mirëpo të gjitha kërkesat për këtë çështje ishin refuzuar nga ATK me 
arsyetimin se të njëjtat janë konfidenciale. BIRN kishte siguruar një interpretim 
të Agjencisë për Informim dhe Privatësi në të cilin thuhej se të dhënat që kanë 
të bëjnë me dosjen e kandidatit si shkollimi, përgatitja profesionale, përvoja e 
punës nuk janë të dhëna personale të klasifikuara dhe të njëjtat mund t’i 
shpalosen publikut. Interpretimin e Agjencisë bashkë me kërkesën e re BIRN e 
kishte ridërguar në ATK mirëpo prapë ishte refuzuar. Pas refuzimeve të 
njëpasnjëshme në lidhje me këtë proces, BIRN ishte drejtuar në Zyrën 
Kombëtare të Auditimit me kërkesë për auditim special të konkursit të ATK-së.

Duke mos pasur qasje në analizimin e procesit, BIRN në fund të vitit 2019 i ka 
dorëzuar një kërkesë Zyrës Kombëtare të Auditorit ku janë paraqitur provat dhe 
gjetjet nga monitorimi i kryer i këtij procesi nga jashtë.

Auditori ka pranuar kërkesën e BIRN dhe e ka analizuar procesin e rekrutimit 
duke gjetur të dhëna shqetësuese për ATK-në.

Gjetjet e ZKA-së tregojnë se konkursi i ATK-së ishte i përfshirë në disa 
parregullsi. Sipas këtij raporti, konkursi i ATK-së do të duhej të shpallej sipas 
rregullores Nr. 01/2015 për Rregullat dhe Procedurat e Rekrutimit, Zhvillimit, 
Transferimit dhe Shkarkimi i Stafit të ATK-së, si rregullore e posaçme për 
rekrutimin në ATK. Mirëpo ATK nuk e kishte zhvilluar procedurën me këtë 
rregullore por me Rregulloren 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në 
Shërbimin Civil.

Parregullsi tjetër e konstatuar nga Auditori është mosrespektimi i kritereve të 
konkursit. Gjetjet e ZKA-së tregojnë se kriteret mbi përvojën e punës dhe 
kriteri për së paku dy referenca nuk është respektuar. Auditorët kanë gjetur se 
gjashtë nga kandidatët të cilët janë përzgjedhur inspektorë tatimorë nuk i kanë 
pasur të bashkangjitura referencat të cilat kërkoheshin me konkursin e 
ATK-së.6



13

Ndërsa prej 20 kandidatëve të përzgjedhur, ZKA konstatoi se vetëm në dy raste 
kandidatët përvojën e punës e kishin dëshmuar vetëm përmes Trustit pasi në 
dosje mungonin dosje kontratat apo referencat. Gjetje tjetër e auditorëve është 
se një kandidati i ishte pranuar përvoja e punës prej tre viteve edhe pse Trusti 
i tre viteve ishte paguar në të njëjtën ditë.

Sipas Auditorit, ky kandidat nuk kishte të bashkëngjitur ndonjë kontratë pune 
por vetëm letër referencë. Sipas ZKA-së, ky proces i rekrutimit është përcjellë 
me shumë paqartësi, parregullsi dhe anashkalim të procedurave. 

Në komentet e kësaj gjetjeje, ATK ka thënë se “Rregullorja në fjalë e miratuar 
nga Ministria e Financave në vitin 2015 për procedurat e rekrutimit nuk ka 
gjetur zbatim në këtë proces për arsye se Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës i 
Kosovës me vendimet e veta sipas ankesave të mëhershme të kandidatëve 
këtë rregullore e ka trajtuar si të paligjshme për shkak të mosrespektimit të 
procedurave gjatë aprovimit të saj dhe për shkas se ka qenë në kundërshtim 
me legjislacionin mbi shërbimin civil”.

ATK deri më tani nuk ka nisur asnjë procedurë disiplinore për këto gjetje ndërsa 
BIRN e ka dërguar në Prokurorinë e Shtetit raportin e ZKA-së me pretendimin 
se në këtë rast ka vepër penale të trajtimit të pabarabartë të qytetarëve.

Në procesin e rekrutimit të stafit gjatë vitit 2020, ATK ka pranuar dhe vendimin 
e Gjykatës Themelore të Prishtinës i cili ka konstatuar se rekrutimi i vitit 2017 
kishte problem dhe ishte në kundërshtim me ligjin. Atëbotë ATK rekrutoi 30 
inspektorë të cilët edhe përkundër këtij vendimi vazhdojnë të punojnë edhe 
sot.

Përpos parregullsive të shumta, Gjykata ka konstatuar se në këtë çështje 
kandidatët ishin diskriminuar. Konsiderojmë se zhvillimi i proceseve të 
rekrutimit në këso mënyra mund t’i kushtojë shumë ATK-së pasi ky institucion 
po i humb këto procese në gjykatë dhe po rrezikon të paditet nga kandidatët të 
cilët preken nga këto procese. Në rast se vendimi i Gjykatës Themelore të 
Prishtinës bëhet i formës së prerë, atëherë 30 inspektorëve të ATK-së do t’u 
tërhiqen akt emërimet dhe ATK do të ketë problem që t’i përmbushë planet e 
punës. Në të njëjtën kohë do të detyrohet që të shpallë përsëri procedura të 
reja të rekrutimit.

Pas vendimit të Gjykatës, ATK nuk ka dorëzuar ankesë në gjykatën e Apelit 
ndërsa inspektorët vazhdojnë të punojnë në ATK pasi vendimi nuk është bërë 
akoma i plotfuqishëm si rezultat i ankesës së përfaqësuesit të inspektorëve. Për 
të zbardhur këtë çështje dhe dyshimet për parregullsi edhe në këtë konkurs 
BIRN ka dorëzuar raport në Prokurorinë Speciale të Kosovës me kërkesë që e 
njëjta të nisë hetime penale për veprën penale të trajtimit të pabarabartë.



Disiplinimi i zyrtarëve të ATK-së si rezultat i 
raportimeve të BIRN dhe D+

Gjatë vitit 2020, si rezultat i hulumtimeve të BIRN dhe D+, dy zyrtarë të lartë 
të ATK-së kanë përfunduar nën hetime nga AKK ndërsa një zyrtarë tjetër i 
ATK-së është ndëshkuar me masë disiplinore.

Hulumtimi i BIRN kishte zbuluar se emërimi i zv. Drejtorit Hamit Mulaj figuronte 
në dy biznese ndonëse vetë drejtori kishte deklaruar se nuk ka lidhje me 
ndonjë biznes. Madje Mulaj figuronte si përfaqësues i një kompanie gjermane 
në Kosovë. Një tjetër hulumtim i BIRN kishte gjetur se ndihmës drejtori Burim 
Troni nuk i kishte deklaruar në AKK tre biznese. Madje në njërin nga këto 
biznese, Troni ishte anëtar bordi. 

Rezultatet e këtyre dy hulumtimeve ishin dërguar në Divizionin e Standardeve 
Profesionale e cila pas verifikimit këto raportime i kishte bartur në AKK për 
hetim. Rasti i tretë ka të bëjë me një inspektor tatimor i cili nuk e kishte 
raportuar biznesin i cili nuk po lëshonte kuponë fiskalë. Inspektori po darkonte 
në këtë biznes teksa i njëjti po inspektohej nga ATK-ja në prani të kamerave të 
BIRN. Informacionet për këtë inspektor ishin bartur në Standardet Profesionale 
dhe pas hetimit ndaj inspektorit në fjalë është marrë masa disiplinore 
“Vërejtje”.7

Funksionimi i linjës së raportimit

Linja e raportimit në ATK vazhdon të jetë përgjegjësi e Divizionit për 
Standardet Profesionale. Ky divizion është i themeluar në kuadër të ATK-së dhe 
ka për detyrë që të kryejë hetime administrative ndaj zyrtarëve të ATK-së të 
cilët kryejnë shkelje të detyrave të punës apo të kodit etik të zyrtarëve publikë. 
ATK disa herë u ka bërë thirrje qytetarëve që t’i raportojnë rastet kur 
inspektorët janë të përfshirë në shkelje të rregullave të punës. Ndonëse thirrjet 
kanë qenë të vazhdueshme të dhënat e ofruara nga kjo zyrë tregojnë se në tri 
vitet e fundit nuk është iniciuar asnjë rast në Komisionin Disiplinor si rezultat i 
raportimeve të qytetarëve.

Zyrtarët e DSP në përgjigje kanë thënë se nga kjo linjë kanë dërguar disa raste 
në prokurori të cilat sipas tyre janë duke u gjykuar për korrupsion. 

Duke e pasur parasysh funksionimin e kësaj linje gjatë vitit 2020, BIRN dhe D+ 
i kanë propozuar Drejtorit të Përgjithshëm të ATK-së krijimin e një linje të re të 
raportimit e cila do të merrej ekskluzivisht me pranimin dhe bartjen e 
informacioneve. Në këtë letër drejtuar drejtorit të ATK-së, Ilir Murtezaj, ishte 
propozuar që përpos krijimit të linjës telefonike për pranimin e informacioneve 
të krijohej edhe një sistem kompjuterik në të cilin do të menaxhohej ndarja dhe 
trajtimi i informacioneve të bartura nga qytetarët.

Përmes këtij sistemi është propozuar që të kontrollohet dhe afatizohet 
përfundimi i punës për secilin raportim dhe kthimi i feedback-ut për raportuesit 
në mënyrë që të rritet besimi dhe perceptimi i qytetarëve në ATK.
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�   https:⁄⁄kallxo.com⁄lajm⁄pas-raportimit-te-kallxo-com-atk-e-ndeshkon-nje-inspektor⁄



BIRN ka propozuar që linja e raportimit të kalohet në njësitë inteligjente të 
ATK-së. Si rezultat i kësaj kërkese, gjatë vitit 2020, me vendim të ish Drejtorit 
të Përgjithshëm të ATK-së, Ilir Murtezaj, shefi i Hetimeve dhe Inteligjencës në 
ATK, Jeton Dragusha, është caktuar që të marrë veprime në drejtim të krijimit 
të linjës së re të raportimit.

BIRN ka zhvilluar takime me drejtorin e Departamentit të Hetimeve dhe shefin 
e inteligjencës në ATK me ç ‘rast janë shkëmbyer idetë e themelimit dhe 
funksionimit të linjës së re të raportimit.

Gjobat e shqiptuara nga raportimet e qytetarëve

BIRN dhe D+ edhe gjatë vitit 2020 kanë vazhduar me adresimin e raportimeve 
që kanë për qëllim luftimin e ekonomisë jo formale dhe evazionit fiskal. Edhe 
gjatë këtij viti qindra qytetarë i kanë besuar platformës KALLXO.com dhe kanë 
vazhduar të bëjnë qindra raportime të cilat kanë pasur për qëllim luftimin e 
evazionit fiskal.

Si rezultat i raportimeve të tyre gjatë vitit 2020, kontrolleve tatimore i janë 
nënshtruar 137 biznese. Kontrolle ka pasur në biznese të transportit publik, 
barnatore, markete, furra, auto parkingje, auto-servise, ordinanca mjekësore, 
kompani të taksive, mobi-shopë dhe shumë biznese të tjera. 

Për dallim nga vitet paraprake, këtë vit është vërejtur një numër i madh i 
raportimeve për punëtorë të padeklaruar. Gjatë muajve të parë të pandemisë 
në Kosovë në platformën KALLXO.com janë pranuar dhjetëra raportime për 
punëtorë të padeklaruar. 

Këto raportime përpos faktit se kanë rezultuar me zbulimin e punëtorëve pa 
kontrata kanë kontribuar edhe në buxhetin e shtetit përmes gjobave të 
shqiptuara nga ATK. Kontrollet tatimore për punëtorë pa kontrata brenda pak 
javëve kishin konstatuar plot 30 punëtorë që po punonin pa i paguar 
kontributet pensionale. Këta punëtorë ishin konstatuar në kompani të 
sigurimeve, kompani të taksive, auto servise dhe në një lulishte. 

Në bazë të të dhënave të cilat i kemi pranuar nga ATK, si rezultat i shkresave 
të bartura nga BIRN nga 1 janari deri më 1 shtator të vitit 2020, buxhetit të 
shtetit i janë shtuar rreth 102 mijë euro.

Kjo shumë është si rezultat i gjobave të cilat janë shqiptuar nga ATK pasi janë 
trajtuar informacionet e qytetarëve të cilat ishin raportuar në platformën 
KALLXO.com.
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Parashkrimi i Borxheve në ATK

Një pjesë e borxheve janë bërë të paarritshme për ATK-në si pasojë e 
mosmbledhjes së tyre me kohë. Pasi rastet e parashkrimit të borxheve janë 
analizuar nga Komisioni për trajtimin e borxheve kritike. Rreth 90 dosje i janë 
dorëzuar organeve ndjekëse për hetim nga zyrtarët e Divizionit të Standardeve 
Profesionale në ATK. ATK nuk e ka bërë të ditur vlerën e borxheve të cilat janë 
bërë të paarkëtueshme me arsyetimin se rasti është nën hetime.

Inicimi i këtyre raste në organet ndjekëse është për t’u vlerësuar pasi tregon 
gatishmërinë e ATK-së si institucion që të kërkojë llogaridhënie dhe përgjegjësi 
nga zyrtarët e saj.

Ligji për zyrtarët publik dhe ndikimi në procesin e 
rekrutimit në ATK

Ligji për Zyrtarët Publikë8  është hartuar nga Qeveria me qëllim zëvendësimin 
e rregullave ligjore përfshirë shërbimin civil dhe me këtë shfuqizimin e Ligjit për 
Shërbimin Civil. Megjithëse nuk ka një sistem qendror që tregon numrin e saktë 
të nëpunësve civilë si pjesë e shërbimit civil të punësuar në administratën 
publike, vlerësohet se numri i përafërt i tyre është rreth 19,000. Pastaj, nëse 
llogarisim edhe të punësuarit tjerë në administratën publike që klasifikohen si 
shërbyes publikë, numri i tyre është dukshëm më i madh. Mirëpo, meqenëse 
trajtimi në këtë pjesë ka të bëjë me ATK-në, dhe të punësuarit në ATK janë 
nëpunës civilë dhe trajtohen me ligjin përkatës, atëherë pjesa në vazhdim i 
dedikohet raportit të këtij ligjit dhe procesit të rekrutimeve në ATK.

Ligji për Zyrtarët Publikë ka hyrë në fuqi me 12 shtator 2019 (gjashtë muaj pas 
publikimit të tij në Gazetën Zyrtare), mirëpo pas kërkesës së Institucionit të 
Avokatit të Popullit në Gjykatën Kushtetuese më 8 nëntor 2019 për të vlerësuar 
kushtetutshmërinë e disa neneve të ligjit, i njëjti nuk ka hyrë në fuqi deri më 
30 qershor 2020. Pas kërkesës nga parashtruesi në fjalë, Gjykata Kushtetuese 
kishte vendosur pezullimin e ligjit në fjalë me 19 nëntor për një periudhë 
fillimisht deri në shkurt 2020. Mirëpo, masa e pezullimit ishte shtyrë në shkurt 
për në prill e pastaj në prill për në qershor dhe kështu Gjykata Kushtetuese 
kishte nxjerrë Aktgjykim me datën 30 qershor.9  Pra, është një periudhë gati 
një vjeçare ku institucionet, përfshirë ATK-në, e kanë pasur të paqartë se cili 
është ligji i zbatueshëm mbi shërbimin civil në këtë periudhë. Meqenëse Ligji 
për Shërbimin Civil ishte shfuqizuar me Ligjin për Zyrtarët Publikë, askund nuk 
ishte deklaruar se me pezullimin e këtij të fundit, vlen i pari, prandaj ishte 
krijuar një paqartësi se çka të zbatohet në kuptim të ligjit gjatë kësaj kohe. 
Vlen të përmendet se gjatë kësaj kohe nuk kanë mundur të miratohen as aktet 
nënligjore që janë nxjerrë në bazë të Ligjit për Zyrtarët Publikë meqenëse i 
njëjti ishte në masë pezullimi nga Gjykata Kushtetuese.
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�   Ligji nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publikë: https://bit.ly/3pYn9nO
�   Për një ecuri të të gjithë procesit në drejtim të këtij ligji, lexo Aktgjykimin KO 203/19 të  
Gjykatës Kushtetuese: https://bit.ly/3mezMJf



Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese kishte vendosur që një numër i neneve të 
ligjit bien në kundërshtim me disa nene të Kushtetutës, realisht me disa nene 
me të cilat përcaktohet pavarësia funksionale dhe organizative e disa prej 
institucioneve të pavarura. Si rrjedhojë, nenet përkatëse janë shfuqizuar dhe 
se ligji përkatës nuk zbatohet ndaj Këshillit Prokurorial të Kosovës, Këshillit 
Gjyqësor të Kosovës, Gjykatës Kushtetuese dhe pesë institucioneve të 
pavarura të listuara në Kapitullin XII të Kushtetutës.

Në periudhën nga 19 nëntori kur është pezulluar ligji deri me 30 qershor kur 
është kthyer në fuqi (pa një pjesë të neneve), institucionet kanë pasur dilema 
se çka të zbatohet në këtë fushë. Megjithatë, ka mbizotëruar mendimi që, edhe 
pse nuk është thënë shprehimisht, në mungesë të Ligjit për Zyrtarët Publikë, 
vlen Ligji për Shërbimin Civil. Pas datës 30 qershor, Ministria e Punëve të 
Brendshme që përfshin edhe fushën e administratës publike, ka proceduar për 
miratim disa akte nënligjore me të cilat i hapet tani rrugë rekrutimeve në 
shërbimin civil duke zbatuar ligji përkatës. Një prej rregulloreve shumë me 
rëndësi në këtë aspekt është Rregullorja për Klasifikimin e Vendeve të Punës në 
Shërbimin Civil e cila është miratuar në nëntor 2020. 10 

Nëse analizojmë periudhën e rekrutimeve në ATK të publikuar në faqen zyrtare 
të këtij institucioni, prej pezullimit të ligjit në nëntor 2019 e deri në fundit të 
qershorit 2020, vërehet se procesi i rekrutimit është zhvilluar në bazë të Ligjit 
për Shërbimin Civil. Kjo ngase shpallja e njoftimit për kandidatin e suksesshëm 
të bërë në shkurt 2020 është thirrur në Rregulloren për Procedurat e Rekrutimit 
në Shërbimin Civil të vitit 2010, pra të nxjerrë në bazë të Ligjit për Shërbimin 
Civil. Pastaj, nëse shohim në të njëjtin burim se a ka pasur procese të 
rekrutimit pas aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese më 30 qershor 2020, 
vërehet se nuk ka pasur asnjë rekrutim nga ajo kohë deri në shkrimin e këtij 
raporti (nëntor 2020). 

Procesi i rekrutimeve për institucionet e administratës shtetërore (ekzekutivit) 
është në një mënyrë i ngrirë në këtë periudhë edhe për faktin që Ligji për 
Zyrtarët Publikë parasheh rekrutim të centralizuar për këtë nivel të zhvilluar 
nga Departamenti i Menaxhimit të Zyrtarëve Publikë (DMPZ). Ky departament 
parashihet që të zhvillojë procedurat e rekrutimit në bazë të kërkesave të 
institucioneve, pra përfshirë edhe ATK e cila llogaritet si agjenci ekzekutive në 
kuadër të Ministrisë së Financave. Mirëpo, duke pasur parasysh që aktet 
nënligjore janë tani në procedurë miratimi nga Qeveria dhe departamenti 
përkatës ende nuk është funksionalizuar, është vënë në pikëpyetje mundësia 
që të ketë rekrutime në fund të këtij viti apo fillim të vitit tjetër. Në këtë aspekt, 
ATK edhe institucionet tjera kanë mundur të kenë kërkesa për rekrutime nga ky 
departament, mirëpo realizimi apo përmbushja e këtyre kërkesave do të mund 
të realizohen tek pas funksionalizimit të departamentit përkatës. 

�� Qeveria e Republikës së Kosovës, Vendimi nr.17/43 i datës 13 Nëntor 2020: 
https://bit.ly/3m2Bnl0
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Fiskalizimi i bizneseve

Në bazë të Ligjit për Administratën Tatimore dhe procedurat,11 Udhëzimi 
Administrativ për shfrytëzimin e pajisjeve elektronike dhe sistemeve fiskale ka 
rregulluar çështjen e pajisjes së bizneseve me arka fiskale dhe të njëjtën kohë 
ka përfshirë një kategori të bizneseve që lirohen nga arka fiskale.12 Mirëpo, 
derisa udhëzimi përkatës është i qartë, problematike mbetet situata në teren 
apo numri i bizneseve që hyjnë në këtë kategori. Të dhënat mbi këto elemente 
janë të ndryshme dhe krijojnë një pasqyrë të paqartë mbi gjithë procesin. Po 
ashtu, as ATK nuk ka dhënë një përgjigje definitive sa i përket numrit të 
bizneseve pa arka fiskale. ATK në përgjigjen sipas pyetjeve të dërguara mbi 
numrin e bizneseve pa arka fiskale, është bazuar në të dhënat e raportit të 
auditimit të bërë nga ZKA derisa sa i përket asaj se çfarë veprimtarie kryejnë 
ato biznese, ATK vetëm ka listuar kategoritë e bizneseve që përjashtohen por 
nuk ka dhënë një shifër të vlerësuar nga ATK mbi numri i bizneseve që nuk 
kërkohet të kenë arka fiskale.13

Sipas raportit vjetor të auditimit të ZKA për ATK-në për vitin 201814, numri i 
bizneseve që nuk kërkohet të fiskalizohen është 2,321 biznese derisa nga 
gjithsej 63,025 biznese, të fiskalizuara janë 23,271 biznese apo gjithsej 37% e 
bizneseve. Nëse kësaj të fundit i shtohet edhe numri i bizneseve që nuk 
kërkohet të fiskalizohen, del që ATK deri në fund të vitit 2018 ka fiskalizuar 
rreth 40% të bizneseve në Kosovë. Sipas vlerësimeve të të njëjtit institucion, 
mirëpo bazuar në raportin e vitit 2019 të publikuar në korrik 202015, numri i 
bizneseve të fiskalizuara në fund të 2019 është rritur për 9,540 në krahasim me 
dhjetorin e vitit 2018. Apo, nga 23,271 sa ishin biznese të fiskalizuara në fund 
të 2018, numri i tyre në fund të 2019 ishte rritur në 32,811. Në anën tjetër, 
nëse merret si referencë numri i përgjithshëm i bizneseve nga viti 2018 
(63,025) sepse raporti i vitit 2019 nuk flet për numrin e bizneseve gjithsej, pa 
llogaritur dallimet që dalin nga krijimi dhe shuarja e bizneseve, del që rreth 
30,214 apo afërsisht 48% e bizneseve janë ende të pafiskalizuara. Mirëpo, nëse 
këtij numri i hiqet edhe numri i bizneseve që nuk kërkohet të fiskalizohen 
(2,321) atëherë del që 27,893 biznese janë ende të pafiskalizuara.
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��   Ligji nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat: https://bit.ly/2QYIZHo
��  Udhëzim Administrativ (UA) nr. 02/2018 për Shfrytëzimin e Pajisjeve Elektronike dhe 
Sistemeve Fiskale: https://bit.ly/3bBaali
��  Kërkesë dërguar në ATK, Divizionit të Standardeve Profesionale, datë 17 gusht 2020.
��  Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA), Raporti i Auditimit për Administratën Tatimore të 
Kosovës për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2018, f. 23: https://bit.ly/2FaKMqc
��  Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA), Raporti i Auditimit për Administratën Tatimore të 
Kosovës për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2019, f. 13: https://bit.ly/334A8cR



Sipas raportit vjetor të ATK-së për vitin 201916, numri i përgjithshëm i 
bizneseve të fiskalizuara është 32,731, pra shumë i afërt me të dhënat si më 
sipër (32,811). Mirëpo, nuk ka të dhëna se sa biznese nuk detyrohen të kenë 
arka fiskale dhe sa është numri i përgjithshëm i bizneseve nga të cilat 32,731 
janë të fiskalizuara. Po ashtu, sipas këtij raporti, të dhënat mbi numrin e 
bizneseve të fiskalizuara në mes 2018 dhe 2019 dallojnë dukshëm me ato të 
ofruara nga ZKA. Në këtë mënyrë, sipas ATK, gjatë periudhës janar-dhjetor 
2019 janë fiskalizuar 2,347 biznese të reja kurse raporti i ZKA-së për vitin e 
njëjtë ofron që janë fiskalizuar 9,540 biznese. Pra, numri i bizneseve të 
fiskalizuara në mes të fundit 2018 dhe fundit 2019 është rritur për 9,540 
biznese.

Nëse shifrat e dhëna nga raporti i ATK-së për vitin 2019 i ndajmë sipas 
kontributit të drejtorive rajonale në pajisjen e bizneseve me arka fiskale, del që 
vetëm 24 biznese më shumë janë fiskalizuar në vitin 2019 krahasuar me vitin 
2018. Në vitin 2018 janë fiskalizar gjithsej 2,323 biznese kurse në vitin 2019 
janë fiskalizuar 2,347 biznese apo vetëm 24 biznese më shumë. Tabela në 
vazhdim paraqet kontributin e drejtorive rajonale dhe Departamentit të 
Tatimpaguesve të Mëdhenj (DMT) në fiskalizimin e bizneseve në vitin 2018 dhe 
2019. 
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Tabela 1: Numri i bizneseve, të fiskalizuara, pafiskalizuara dhe që ato që nuk 
kërkohet të fiskalizohen

Burimi: Raporti vjetor (2018 dhe 2019) i ZKA-së për ATK-në

Biznese gjithsej

Biznese të fiskalizuara

Biznese të pafiskalizuara

Biznese që nuk kërkohet të fiskalizohen

32,811

63,025

2,321

27,893

52%

100%

3.7%

44%

��  Raporti vjetor i ATK-së, janar-dhjetor 2019, f. 34-35: https://bit.ly/334ëNL1
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Aktiviteti DTM Pr.1 Pr.2
Gjil-
an

Gjak-
ovë

Mitro-
vicë

Fer-
izaj Pz.1 Pz.2 Pejë TotalPr.3

Tabela 2: Numri i bizneseve të fiskalizuara nga DTM dhe drejtoritë rajonale 
në 2018 dhe 2019 dhe dallimi në mes dy viteve

Burimi: Raport vjetor i ATK-së 2019

Numri i
bizneseve 
të pajisura 
me arka 
fiskale (2018)

Dallimi 
2018/2019

Numri i 
bizneseve
të pajisura 
me arka 
fiskale (2019)

4 491 255 119 286 339 238 65 121 250 155  2,323

557 3096

+2 +66 +54

164

+45

198

-88

238

-101

208

-30

83

+18

96

-25

360

110

128

-27

2,347
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Siç shihet nga tabela sipër, Gjilani, Ferizaj, Prizreni 1, Gjakova dhe Mitrovica 
kanë pajisur numër më të vogël të bizneseve në 2019 se sa në vitin 2018. Pra, 
edhe pse drejtoritë rajonale si Peja, tri drejtoritë në Prishtinë dhe Prizren 2 kanë 
fiskalizuar më shumë biznese krahasuar me 2018, fakti që drejtoritë e 
mësipërme kanë pasur performancë negative, bën që numri gjithsej i bizneseve 
të fiskalizuara në 2019 për dallim nga 2018 të jetë vetëm 24 biznese më shumë 
të fiskalizuara.

Financimi i partive politike dhe roli i ATK-së ndaj 
bizneseve

Në vendet demokratike të botës ekzistojnë sisteme të ndryshme të financimit 
të partive politike, nga më kufizuese deri tek ato shumë të hapura, të 
rregulluara me legjislacion përkatës. Në Kosovë, legjislacioni aktual pasqyron 
një sistem të përzier ngase ligji parasheh financimin publik nga buxheti i 
shtetit, por gjithashtu lejon edhe marrjen e donacioneve nga individë dhe 
biznese.
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Çështja e financimit të subjekteve politike në Kosovë është e rregulluar me 
Ligjin nr. 03/L-174 për Financimin e Subjekteve Politike17, i ndryshuar dhe 
plotësuar me Ligjin nr. 04/L-05818  të vitit 2011 dhe Ligjin me nr.04/L-21219  të 
vitit 2013. Nisma për amendamente tjera të këtij ligji ka pasur edhe në vitin 
2019, por Kuvendi i Republikës së Kosovës nuk arriti t’i miratojë këto 
ndryshime.

Subjektet politike, burimet financiare dhe materiale i kanë nga kuotat e 
anëtarësisë, kontributet, buxheti i Republikës së Kosovës si dhe të ardhurat nga 
aktivitetet e subjektit politik, përfshirë pasuritë tjera të fituara siç parasheh 
ligji.20 Pra, shohim se kemi të bëjmë me financim privat dhe publik të partive 
politike. Kontributet që subjektet politike i arkëtojnë nga personat fizikë nuk 
duhet të kenë vlerë më të madhe se 2,000 euro për një vit kalendarik. Ndërsa 
donacionet nga personat juridikë nuk duhet të kalojnë vlerën prej 10,000 euro 
për një vit kalendarik. Financimi publik i subjekteve politike bëhet përmes 
buxhetit të shtetit, më saktë nga Fondi për mbështetjen e subjekteve politike, 
i cili funksionin në kuadër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ). Mirëpo, 
shuma që ofron Fondi nuk duhet të kalojë 0.34% të buxhetit të Kosovës21. Me 
këtë përqindje mbështeten aktivitetet e rregullta të subjektit politik, ndërsa për 
financimin e fushatës zgjedhore qendrore dhe lokale, si për zgjedhjet e 
rregullta ashtu edhe për ato të jashtëzakonshme, fondi mund të ndajë 0.05% 
nga buxheti total i Kosovës22 .

Edhe pse ligji parasheh financimin publik të subjekteve politike, kjo shumë nuk 
garanton të mbulojë shpenzimet e mëdha që ato bëjnë, veçanërisht në fushatat 
elektorale, prandaj përmes ligjit është mundësuar ngritja e fondeve edhe 
përmes formave të tjera të cekura më lart. Për shkak të mungesës së 
transparencës dhe mekanizmave që do të kontrollonin prejardhjen e 
donacioneve, financimi privat i subjekteve politike paraqet problematikë në 
vete, situatë e cila vazhdon të jetë prezente jo vetëm në Kosovë, por edhe te 
një numër i madh i shteteve demokratike.

Përveç kornizës ligjore e cila nuk ka dëshmuar që ka qenë e përshtatshme me 
realitetin në Kosovë, vërehet gjithashtu mungesa e koordinimit të 
institucioneve ndërmjet vete. Në këtë rast, për të ngritur nivelin e 
transparencës në financimin dhe llogaridhënien nga subjektet politike, mund të 
themi se nevojitet një bashkëpunim më i madh ndërinstitucional, sidomos 
ndërmjet ZKA-së, AKK-së, Prokurorisë së Shtetit dhe autoriteteve tatimore.

��   Ligji nr. 03/L- 174 për Financimin e Subjekteve Politike: https://bit.ly/3oEZuYS
��  Ligji nr.04/L- 058 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L- 174 për Financimin e 
Subjekteve Politike: https://bit.ly/3oEZuYS
��  Ligji nr. 04/L- 212 Për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit nr. 03/L-174 për Financimin e 
Subjekteve Politike, të Ndryshuara dhe Plotësuara me Ligjin nr. 04/L-058: 
https://bit.ly/3oEZuYS
��  Ligji nr. 03/L- 174 për Financimin e Subjekteve Politike, neni 4: https://bit.ly/3oEZuYS
�� Ligji nr.04/L- 058 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L- 174 për Financimin e 
Subjekteve Politike, neni 2: https://bit.ly/3oEZuYS
�� Ligji nr. 04/L- 212 Për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit nr. 03/L-174 për Financimin e 
Subjekteve Politike, të Ndryshuara dhe Plotësuara me Ligjin nr. 04/L-058, neni 5: 
https://bit.ly/3oEZuYS
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Roli i autoritetit tatimor, në këtë rast ATK-së, vjen në shprehje kur kemi 
parasysh se janë dëshmuar gjatë kohës relacionet e kompanive të mëdha që 
operojnë në Kosovë me politikën. Për më tepër, disa nga pronarët e këtyre 
kompanive përveçse kanë qenë financuesë të rregullt të subjekteve politike, 
janë bërë edhe pjesë e politikës, e për më tepër janë emëruar edhe në 
funksione të larta shtetërore.

Ky fakt e bën temë diskutimi punën e inspektorëve tatimorë kundrejt këtyre 
bizneseve, nëse të njëjtat i nënshtrohen kontrolleve dhe vizitave të 
inspektorëve apo këto gëzojnë privilegje të kundërligjshme. D+, nga 
hulumtimet e bëra, ka arritur të identifikojë një numër biznesesh të cilat 
potencialisht mund të jenë financuese të subjekteve politike. Këtë listë me 
bizneset e identifikuara, D+ e ka përcjellë tek ATK-ja, në mënyrë që të na 
njoftojë pastaj se sa prej këtyre bizneseve inspektohen nga inspektorët 
tatimorë.

Sipas ATK-së, nga 68 bizneset e listuara në total, 51 biznese apo 75.3% e tyre 
u janë nënshtruar kontrolleve dhe vizitave, 14.7% apo 10 biznese nuk janë 
vizituar dhe nuk janë inspektuar nga ATK-ja, ndërsa për shtatë biznese nga 
lista përkatëse nuk kemi marrë përgjigje për shkak të gabimeve që janë hasur 
në emrin apo numrin fiskal të biznesit.

Për të parë më shumë nga puna e ATK-së në këtë drejtim, ne kemi kërkuar nga 
i njëjti institucion informata lidhur me numrin e bizneseve që mund të jenë 
gjobitur pas inspektimit nga zyrtarët e ATK- së, duke iu referuar listës së 
bizneseve të dërguar paraprakisht nga e cila ka dalë tabela e parë. Lidhur me 
këtë çështje kemi marrë përgjigje, ku thuhet se nga numri total i 
kontrolleve/vizitave në këto biznese, 72% e vizitave e kontrolleve kanë 
rezultuar me gjetje, që i bie të ketë pasur parregullsi përafërsisht në 36 
biznese. Megjithatë, nga ana e ATK-së nuk thuhet nëse nga këto gjetje ka 
pasuar ndëshkimet për këto biznese.

Identifikimi i këtyre bizneseve është bërë në bazë të raporteve financiare të 
subjekteve politike të dorëzuara në KQZ, të cilat pas auditimit janë publikuar në 
ueb-faqen e KQZ-së. Ky numër i identifikuar i bizneseve që potencialisht janë 
financuese të subjekteve politike paraqet numrin minimal të identifikuar, në 
prapavijë ky numër është shumë më i madh. 

Rezultati

Bizneset që kanë 
pasur kontrolle/vizita

Gabim në numrin fiskal

Bizneset që nuk kanë 
pasur kontrolle/vizita

51 75.3%

14.7%10

Numri i biznesit %

7 10.0%

Tabela 1. Inspektimet nga ATK ndaj bizneseve potencialisht financuese të 
subjekteve politike
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Duke pasur parasysh se nga ky numër i vogël biznesesh, sërish ka të tilla që 
nuk janë shqetësuar nga zyrtarët e ATK-së, kjo ngjall kritika ndaj punës së 
ATK-së që ta rrisë intensitetin e punës dhe këtë ta ushtrojë në mënyrë 
jodiskriminuese, siç parasheh Ligji për Administratën Tatimore dhe Procedurat.

Se mungon transparenca dhe nevojitet një bashkëpunim më i madh ndërmjet 
institucioneve, për të rritur transparencën e thotë edhe Raporti i Progresit i 
Komisionit Evropian i vitit 2020. Gjithashtu, raporti thekson edhe mangësitë që 
ka ligji.23  Ligji aktual në fuqi dhe amandementimet e tij nuk është se kanë 
dhënë ndonjë efekt në rritjen e transparencës dhe kjo vërehet nga problemet 
që hasen në implementimin e ligjit në fjalë. Për shkak të kornizës së 
papërshtatshme, ky ligj mbetet në masë të madhe i pazbatuar.

Rekomandimi Adresuar Në proces Nuk është 
adresuar Nr.

1

2

3

4

Zbatimi i rekomandimeve nga raporti i kaluar (2019)

ATK duhet të vazhdojë adresimin e 
rekomandimeve të dhëna në raportin e 
vitit 2018 me fokus në tri rekomandimet 
e paadresuara deri në fund të 2019 kur 
është bërë raporti i dytë;

Rregullorja 13/2019 për organizimin e 
brendshëm dhe sistematizimin e 
vendeve të punës duhet të shfuqizohet 
dhe rregullore tjetër duhet të nxjerrët në 
përputhje me legjislacionin përkatës;

5
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;

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;

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;

��  Raporti i Progresit 2020, fq.10, fq.26 : https://bit.ly/34Dkxmx



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;

Njësia e Inteligjencës së ATK-së duhet të 
ndërtojë kontakte me kontabilistët dhe të 
hapë linjë të raportimit për konfliktet e 
mundshme të interesit në mes zyrtarëve 
të ATK-së dhe kontabilitetit;

ATK duhet të rrisë numrin e bizneseve që 
përdorin arkat fiskale;

ATK duhet të ofrojë qasje në listën e 
familjarëve të punonjësve të ATK-së që 
mbajnë kontabilitet në mënyrë që të 
shmangen konfliktet e mundshme të 
interesit;
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Rekomandime

● ATK duhet të vazhdojë angazhimin për krijimin e linjës së re të raportimit dhe 
të njëjtën ta bartë te njësia e inteligjencës ashtu siç e kanë edhe shumica e 
institucioneve ligjzbatuese; 

● ATK duhet të ashpërsojë sanksionet disiplinore ndaj zyrtarëve që janë hasur 
në shkelje disiplinore;

● ATK duhet të marrë masa disiplinore ndaj anëtarëve të komisionit të 
rekrutimit të procesit për përzgjedhjen e 30 inspektorëve tatimorë, proces ky 
në të cilin nga Gjykata Themelore në Prishtinë dhe nga Këshilli i Pavarur 
Mbikëqyrës mbi shërbimin civil ishte konstatuar se kishte pasur diskriminim 
dhe parregullsi të shumta në këtë proces. Këto procedura disiplinore do të 
ndikonin që të përmirësohet besimi i qytetarëve në ATK; 

● Standardet Profesionale të ATK-së duhet të fillojnë një hetim administrativ 
ndaj anëtarëve të komisionit rekrutues për procesin e rekrutimit të 20 
inspektorëve tatimorë, proces i cili u konsiderua i parregullt nga Zyra 
Kombëtare e Auditimit mirëpo fillimisht duhet të eliminojë konfliktin e interesit; 

● ATK duhet të shtojë angazhimin në fiskalizimin ATK duhet të shtojë 
angazhimin në fiskalizimin e bizneseve;

● ATK duhet të shtojë performancën në rikontroll të bizneseve dhe të fuqizojë 
sinjalizuesit brenda bizneseve të cilët do të raportonin për evazion fiskal;

● ATK duhet të iniciojë hartimin e një rregulloreje ose manuali për përdorimin 
e rrjeteve sociale nga zyrtarët e saj;

● ATK duhet të analizojë deklarimet e brendshme të pasurisë për zyrtarët e saj 
në mënyrë që të zbulojë nëse ka mosdeklarim; 

● ATK duhet të përfundojë procesin e hartimit të Rregullores për Organizimin e 
Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në ATK. Hartimi i 
rregullores së tillë duhet të bëhet në përputhje me legjislacionin relevant për 
organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore dhe agjencive të 
pavarura;

● Rregullorja për Organizim të Brendshëm dhe Sistematizim të Vendeve të 
Punës duhet të dërgohet për miratim në Qeveri (siç e kërkon ligji përkatës) dhe 
duhet të jetë rregullore e ndarë nga rregullorja e tillë për Ministrinë e 
Financave;

● ATK duhet të koordinojë procesin e rekrutimeve me Departamentin për 
Menaxhimin Zyrtarëve Publikë në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme 
dhe të bëjë gati planifikimet me kohë mbi kërkesat për staf që ka ATK për vitin 
2021.



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.




