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RAPORT 

 

Mbikëqyrje tematike në lidhje me zbatimin e ligjit në administrimin e shërbimit civil në 

institucionet në varësi të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë 

 

Administrata Tatimore Qendrore 

(Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Drejtoritë Rajonale) 

 

Departamenti i Administratës Publike 

Hyrje 

 

Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, në mbështetje të kompetencave ligjore të 

parashikuara në nenin 11, pika 1, nenin 14 dhe nenin 15, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin 

civil”, i ndryshuar, në zbatim të vendimit nr. 66, datë 17.7.2020, “Për kryerjen e mbikëqyrjes 

tematike në lidhje me zbatimin e ligjit në administrimin e shërbimit civil, në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Tatimeve, në varësi të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe Departamentin 

e Administratës Publike”, ka vendosur fillimin e mbikëqyrjes tematike për zbatimin e ligjit              

nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, në Administratën Tatimore Qendrore, duke 

përfshirë edhe veprimet administrative të kryera nga Departamenti i Administratës Pubkike gjatë 

procesit të ristrukturimit.  

 

Administrata Tatimore Qendrore (ATQ), e cila përbën autoritetin tatimor në Republikën e 

Shqipërisë, për zbatimin dhe administrimin e tatimeve kombëtare, pagesave publike dhe mbledhjen 

e kontributeve, është institucion i administratës shtetërore, në varësi të Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë. Krijimi, organizimi dhe funksionimi i Administratës Tatimore Qendrore përcaktohet 

në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar.  

 

Në zbatim të nenit 16, të ligjit të sipërcituar, struktura organizative dhe numri i përgjithshëm i 

personelit të Administratës Tatimore Qendrore miratohen nga Kryeministri, me propozimin e 

Ministrit të Financave, pas bashkërendimit me Departamentin e Administratës Publike, ndërsa 

organigrama e Administratës Tatimore Qendrore miratohet nga Ministri i Financave, me propozim 

të Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve.  

 

Në kuptim të pikës 13.1, të udhëzimit nr. 24, datë 2.9.2008, të Ministrit të Financave dhe 

Ekonomisë, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Administrata 

Tatimore Qendrore përbëhet nga Drejtoria e Përgjithshme të Tatimeve dhe drejtoritë rajonale të saj 

(14 drejtori).  

 

Referuar nenit 17, pika 1 dhe 2, të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, organi drejtues i Administratës Tatimore Qendrore është 

Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, i cili emërohet, lirohet apo shkarkohet nga detyra me vendim 
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të Këshillit të Ministrave, ndërsa referuar nenit 19, pika 1, të po këtij ligji, marrëdhëniet e punës të 

nëpunësve të administratës tatimore rregullohen sipas dispozitave të legjislacionit për nëpunësin 

civil, përveç rasteve ku në këtë ligj parashikohet ndryshe.  

 

Rezulton se ky regjim juridik ka ekzistuar para momentit të fillimit të efekteve juridike të ligjit      

nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, pasi mënyra e fillimit dhe mbarimit të 

marrëdhënieve të punës, për punonjësit e Administratës Tatimore Qendrore janë rregulluar me 

ligjin nr. 8549, datë 11.11.1999, “Statusi i nëpunësit civil”, tashmë i shfuqizuar.  

 

Ndërkohë, rezulton se, me ligjin nr. 112/2016, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9920, 

datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”, janë 

përfshirë në skemën e shërbimit civil edhe pozicionet e punës me emërtesën “Zëvendës Drejtor i 

Përgjithshëm”, emërimi dhe lirimi i të cilëve kryhet në përputhje me dispozitat e legjislacionit për 

nëpunësin civil, sipas propozimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë.  

 

Procesi i mbikëqyrjes në këtë institucion filloi kryesisht në datën 20.07.2020, në zbatim të 

Programit të Mbikëqyrjes nr. 636/2, datë 17.7.2020, miratuar nga Komisioneri dhe me shkresën   

nr. 636/3, datë 17.7.2020, “Njoftim për fillimin e procesit të mbikëqyrjes tematike të ligjshmërisë 

në administrimin e shërbimit civil, në institucionin Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve”, i është 

njoftuar Administratës Tatimore Qendrore.  

 

Me shkresën nr. 636/4, datë 17.7.2020, të Komisionerit, “Njoftim për fillimin e procesit të 

mbikëqyrjes tematike të ligjshmërisë në administrimin e shërbimit civil, në institucionin Drejtoria 

e Përgjithshme e Tatimeve”, është njoftuar Ministria e Financave dhe Ekonomisë, si institucion 

nga i cili varet subjekti i mbikëqyrur.  

 

Gjithashtu, me shkresën nr. 636/5 prot., datë 17.7.2020, të Komisionerit, “Njoftim për fillimin e 

procesit të mbikëqyrjes tematike të ligjshmërisë në administrimin e shërbimit civil, në institucionin 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve”, është njoftuar edhe Departamenti i Administratës Publike, 

në cilësinë e njësisë përgjegjëse në këtë rast.  

 

Në kushtet specifike të krijuara për shkak të pandemisë COVID 19, mbikëqyrja tematike pranë 

Administratës Tatimore Qendrore dhe Departamentit të Administratës Publike është realizuar 

nëpërmjet administrimit dhe këqyrjes së dokumentacionit, të dërguar në adresë të Komisionerit 

nëpërmjet postës zyrtare dhe adresës elektronike (e-mail). 

 

Procesi i dërgimit të të dhënave dhe materialeve shkresore të nevojshme për kryerjen e procesit të 

mbikëqyrjes ka filluar në datën 25.9.2020, kjo për shkak të kërkesës së administruar pranë 

Komisionerit me nr. 13876/1 prot., datë 21.7.2020, të Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve, 

“Kërkesë për shtyrje të afatit të mbikëqyrjes”, (protokolluar me nr. 636/7 prot, datë 6.8.2020), e 

cila është miratuar dhe i është njoftuar institucionit nëpërmjet shkresës nr. 636/8 prot., datë 

10.8.2020, të Komisionerit. 
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Objekti i mbikëqyrjes është tematik dhe përfshin institutin e transferimit të përhershëm të 

nëpunësve civilë për shkak të ristrukturimit të institucionit, si dhe nivelin e ekzekutimit të 

vendimeve gjyqësore të formës së prerë, për rikthimin në punë të nëpunësve civilë gjyqfitues në 

Administratën Tatimore Qendrore, në varësi të Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë.  

 

Për shkak të kompleksitetit të procesit të verifikimit të ligjshmërisë në lidhje me nivelin e 

ekzekutimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë, nga DPT, me vendimin nr. 39, datë 

13.4.2021, të Komisionerit, është vendosur që ky aspekt të veçohet nga objekti i mbikëqyrjes 

tematike filluar me vendimin nr. 66, datë 17.7.2020, të Komisionerit, “Për kryerjen e mbikëqyrjes 

tematike në lidhje me zbatimin e ligjit në administrimin e shërbimit civil, në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Tatimeve, në varësi të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe Departamentin 

e Administratës Publike”.   

 

Për këtë arsye, në përmbajtje të këtij raporti është analizuar dhe trajtuar administrimi i shërbimit 

civil gjatë procesit të transferimit të përhershëm të nëpunësve civilë si rrjedhojë e ristrukturimit të 

Administratës Tatimore Qendrore.  

 

Në përfundim të procesit të këqyrjes së akteve dhe administrimit të dokumentacionit të nevojshëm, 

grupi i punës i përbërë nga inspektorët Aida Dobjani, Behare Hoxha dhe Irma Vani, nën drejtimin 

e Drejtorit të Mbikëqyrjes, Altin Shumeli, përpunoi të dhënat dhe përgatiti projektraportin e 

mbikëqyrjes në lidhje me administrimin e shërbimit civil në këtë institucion.  

 

Me shkresën nr. 1158/1 prot., datë 30.12.2021 të Komisionerit, projektraporti i hartuar nga grupi i 

punës, i është dërguar për njohje Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve, duke i lënë 30 ditë kohë 

për të paraqitur observacionet. 

 

Subjekti i mbikëqyrur pasi është njohur me projektraportin dhe gjetjet e grupit të punës, me 

shkresën nr. 124/1 prot., dt. 4.2.2022, “Përcjellje të projektraportit nr. 1158/1 prot., datë 

30.12.2021, protokolluar me tonën nr. 124 prot., datë 7.1.2022 dhe sqarime”, ka dërguar të 

nënshkruar projektraportin së bashku me disa sqarime në lidhje me hartimin dhe miratimin e 

përshkrimeve të punës për Drejtorinë e Proceseve të Biznesit; njoftimin e akteve të transferimit të 

përhershëm për shkak të ristrukturimit të institucionit nëpunësve përkatës; si dhe, bashkëpunimin 

me njësinë përgjegjëse DAP gjatë realizimit të procesit të ristrukturimit duke mos paraqitur vërejtje 

lidhur me gjetjet e trajtuara në pjesët respektive të projektraportit. 

 

Me shkresën nr. 1158 prot., datë 30.12.2021, të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, 

“Dërgohet projektraporti në përfundim të mbikëqyrjes në Administratën Tatimore Qendrore, në 

lidhje me adminisrimin e shërbimit civil gjatë procedurës së ristrukturimit”, projektraporti i 

mbikëqyrjes i është dërguar për njohje, Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë të Financave dhe 

Ekonomisë, që është ministria nga e cila varet institucioni i mbikëqyrur.   
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Me shkresën nr. 1158/2 prot., datë 30.12.2021, të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, 

“Dërgohet projektraporti në përfundim të mbikëqyrjes në Administratën Tatimore Qendrore, në 

lidhje me adminisrimin e shërbimit civil gjatë procedurës së ristrukturimit”, projektraporti i 

mbikëqyrjes i është dërguar për njohje edhe Departamentit të Administratës Publike, në cilësinë e 

njësisë përgjegjëse për institucionin e mbikëqyrur.  

 

Njësia përgjegjëse DAP, me shkresën nr. 63/1 prot., datë 17.2.2022 “Kthim përgjigje suajës             

nr. 1158/2 prot., datë 30.12.2021”, ka dërguar disa sqarime të hollësishme në lidhje me tërësinë e 

veprimeve administrative të kryera në kuadër të ristrukturimit të personelit të Administratës 

Tatimore Qendrore siç janë: Krijimi i Komisionit të ristrukturimit; një analizë të detajuar 

krahasuese mbi mënyrën e ndërtimit të strukturës së re dhe strukturës ekzistuese të Drejtorisë të 

Përgjithshme të Tatimeve, Drejtorisë të Tatimpaguesve të Mëdhenj dhe 13 drejtorive rajonale; 

njësitë organizative që kanë ndryshuar, të krijuara rishtazi apo që janë suprimuar; pozicionet e 

punës që janë prekur nga ristrukturimi, ato që janë krijuar apo janë shkurtuar/suprimuar; 

propozimin e Komisionit të ristrukturimit për transferimin e nëpunësve civilë në një pozicion tjetër 

të shërbimit civil, të së njëjtës kategori; vendimin e njësisë përgjegjëse për transferimin e çdo 

nëpunësi civil dhe njoftimin e nëpunësit për vendimin duke marrë edhe mendimin e tij me shkrim; 

shqyrtimin nga njësia përgjegjëse të ankesave të paraqitura nga nëpunësit që e kanë refuzuar 

vendimin e transferimit për shkak të ristrukturimit si dhe respektimin e afateve proceduriale brenda 

të cilave duhet të përmbyllej i gjithë procesi për sistemimin e punonjësve në strukturën e re.  

 

Lidhur me gjetjet e grupit të punës të trajtuara në pjesët respektive të projektraportit njësia 

përgjegjëse nuk ka paraqitur vërejtje. Sqarimet e dërguara nga njësia përgjegjëse, janë administruar 

në dosjen e mbikëqyrjes dhe janë trajtuar në pjesët përkatëse të raportit përfundimtar. 

 

Në këto rrethana, duke u konsideruar e plotësuar kërkesa për zbatimin e procedurës në këtë rast, u 

hartua edhe raporti përfundimtar i mbikëqyrjes.  

 

Qëllimi i mbikëqyrjes 

 

Qëllimi i realizimit të mbikëqyrjes është:  

 

 Monitorimi, kontrolli dhe vlerësimi i zbatimit të nenit 50, ligjit nr. 152/2013, “Për 

nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe akteve nënligjore të dala në bazë e për zbatim të tij, të 

cilat rregullojnë institutin e transferimit të përhershëm në kuadër të ristrukturimit.  

 Paraqitja e konstatimeve dhe fakteve të evidentuara dhe të vlerësuara si parregullsi në lidhje 

me zbatimin e ligjit për nëpunësin civil para përgjegjësve për administrimin e shërbimit 

civil gjatë procedurës së ristrukturimit, si njësisë përgjegjëse (DAP), Komisionit të 

ristrukturimit, njësisë së burimeve njerëzore dhe titullarit të institucionit. 

 Paralajmërimin e institucionit dhe personave përgjegjës, në rast të konstatimi të 

parregullsive gjatë zbatimit të ligjit, duke lënë edhe detyrat dhe rekomandimet përkatëse 
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për përmirësimin e situatës, brenda një afati të arsyeshëm, sipas përcaktimeve të bëra në 

nenin 15, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar. 

 

Objekti i mbikëqyrjes  

 

1. Si është kuptuar dhe zbatuar neni 50, i ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i 

ndryshuar dhe aktet nënligjore të cilat rregullojnë institutin e transferimit të përhershëm të 

nëpunësve civilë, për shkak të ristrukturimit të institucionit që do të kontrollohet.  

 

2. Procedura paraprake, e ndjekur nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Departamenti i 

Administratës Publike dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë, në lidhje me propozimin 

e ndryshimeve të strukturës organizative dhe organigramës së institucionit, subjekt i 

mbikëqyrjes.  

 

3. Ngritja dhe përbërja e Komisionit të Ristrukturimit dhe veprimet administrative të 

ndërmarra nga ky organ, që do të verifikohen në këto aspekte:  

 

 Shqyrtimi i mundësisë së sistemimit të çdo nëpunësi civil në vendet e lira 

ekzistuese, bazuar në analizën krahasimore të strukturës së re me strukturën 

ekzistuese, verifikimit të përshkrimeve të punës për pozicionet e krijuara rishtas, si 

dhe verifikimit të dosjeve personale të nëpunësve civilë të institucionit dhe si janë 

respektuar afatet ligjore. 

 Rastet e përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil, për arsyet e parashikuara 

në pikën 6, të nenit 50, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar. 

 Si është dokumentuar procedura dhe vendimmarrja e Komisionit të Ristrukturimit 

për transferimin e nëpunësve apo përfundimin e marrëdhënies në shërbimin civil, 

bazuar në Metodologjinë e Vlerësimit dhe Sistemin e Pikëzimit të përcaktuar në 

aneksin nr. 1, të udhëzimit nr. 1, datë 01.03.2016, të Departamentit të Administratës 

Publike, “Për krijimin, funksionimin dhe kompetencat e Komisionit të 

Ristrukturimit për shkak të mbylljes apo ristrukturimit të institucionit”.  

 

4. Procedura e ndjekur nga Departamenti i Administratës Publike, në cilësinë e njësisë 

përgjegjëse për transferimin e përhershëm të nëpunësve civilë, në kuadër të ristrukturimit 

dhe respektimi i afateve ligjore do të verifikohet në këto aspekte:  

 Vendimi administrativ i Departamentit të Administratës Publike për transferimin e 

nëpunësit civil, pas marrjes së propozimit nga Komisioni i Ristrukturimit;  

 Rastet e nëpunësve civilë për të cilët njësia përgjegjëse (DAP) ka vendosur kthimin 

e akteve, shqyrtimin dhe ridërgimin e propozimeve, për shkak të evidentimit të 

parregullsive ligjore të cilat kanë ndikuar në vendimmarrjen e Komisionit të 

Ristrukturimit;  

 Njoftimi i vendimit të transferimit të nëpunësit civil që transferohet dhe marrja e 

mendimit me shkrim;  
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 Rastet e refuzimit të vendimit për transferimin e përhershëm dhe vendimmarrja e 

njësisë përgjegjëse. 

 Rastet e lirimit nga shërbimi civil, për shkak të refuzimit të transferimit të 

përhershëm të nëpunësve civilë, për shkak të ristrukturimit të institucionit.  

 

5. Procedura e ndjekur nga njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucionit, për 

rastet e përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil për shkak të ristrukturimit.  

 

6. Rastet e nëpunësve civilë, të cilët kanë kundërshtuar në gjykatën kompetente aktin e 

transferimit të përhershëm ose të përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil, për shkak 

të ristrukturimit të institucionit.  

 

7. Probleme të ndryshme që i kanë lindur njësisë përgjegjëse si dhe njësisë së menaxhimit të 

burimeve njerëzore gjatë punës për zbatimin e nenit 50 dhe 66/1, të ligjit nr. 152/2013, “Për 

nëpunësin civil”, i ndryshuar. 

 

Metodologjia e Mbikëqyrjes 

 

Grupi i mbikëqyrjes ka zgjedhur si metodë pune verifikimin e dokumentacionit që materializon 

procesin e transferimit në rastin e ristrukturimit të institucionit, i cili administrohet nga Komisioni 

i ristrukturimit, njësia përgjegjëse (DAP), si dhe njësia e burimeve njerëzore e Drejtorisë të 

Përgjithshme të Tatimeve.  

 

Në zbatim të programit dhe drejtimeve të mbikëqyrjes, grupi i punës ndërmori veprimet e 

mëposhtme: 

 

 Fillimisht u vendosën kontaktet me personat e autorizuar nga institucionet, subjekt i 

mbikëqyrjes, konkretisht me **********, me detyrë “Drejtor i Burimeve Njerëzore”, në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe me **********, me detyrë  “Specialist”, në 

Sektorin e Sekretariatit Teknik për TND-në dhe Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, në 

Drejtorinë e Procedurave të Rekrutimit në Shërbimin Civil, në Departamentin e 

Administratës Publike.  

 U verifikuan pozicionet e punës pjesë e shërbimit civil, sipas strukturës dhe organigramës 

aktuale (miratuar me urdhrin nr. 33, datë 12.02.2020), si dhe sipas strukturës dhe 

organigramës që ka qenë në fuqi para momentit të ristrukturimit, me qëllim evidentimin e 

pozicioneve të cilat kanë pësuar ndryshim, riorganizim, shkurtim apo janë suprimuar për 

shkak të ristrukturimit. 

 U verifikuan përshkrimet e punës për pozicionet e punës pjesë e shërbimit civil, nëse janë 

hartuar në përputhje me formatin standard të miratuar, në momentin e ristrukturimit. 

 U verifikuan aktet administrative që materializojnë vendimmarrjen e Komisionit të 

ristrukturimit në lidhje me shqyrtimin e mundësisë së transferimit të përhershëm të 
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nëpunësve civilë në pozicionet e lira sipas strukturës së re, dhe nëse gjatë këtij procesi është 

përdorur metodologjia e vlerësimit dhe sistemi i pikëzimit. 

 U verifikuan aktet administrative që materializojnë vendimmarrjen e njësisë përgjegjëse 

(DAP), rastet kur ka vendosur kthimin e akteve, shqyrtimin dhe ridërgimin e propozimeve, 

për shkak të evidentimit të parregullsive ligjore të cilat kanë ndikuar në vendimmarrjen e 

Komisionit të ristrukturimit;  

 U verifikuan aktet individuale të transferimit të përhershëm të nëpunësve civilë, nëse këto 

akte ju janë njoftuar nëpunësve civilë dhe nëse ata kanë shprehur miratimin e tyre me 

shkrim për transferimin e përhershëm. 

 U verifikuan rastet e refuzimit të transferimit të përhershëm, rishikimi i transferimit nga 

Komisioni i ristrukturimit. 

 U verifikuan rastet e përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil për shkak të 

ristrukturimit.  

 U verifikua ligjshmëria e rasteve të ankimit të aktit individual të transferimit pranë 

Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil. 

 U verifikuan rastet e ankimit të aktit individual të transferimit pranë organeve gjyqësore.  

 U verifikua përputhshmëria e kritereve të pozicionit të punës, në lidhje me kriteret që 

plotësojnë nëpunësit civilë, e të tjera.  

 

Gjatë procesit të mbikëqyrjes është kërkuar nëpërmjet komunikimit elektronik, informacion 

plotësues dhe sqarime, në kushtet kur janë konstatuar mangësi të akteve administrative si dhe 

paqartësi në realizimin e procedurës së ristrukturimit, sipas elementëve të përcaktuar në ligjin për 

nëpunësin civil. 

 

Konstatimet janë materializuar si tabela më vete (aneksi nr. 1, “Aktet që materializojnë procesin e 

transferimit të përhershëm të nëpunësit civil në kuadër të ristrukturimit të Administratës Tatimore 

Qendrore (i cili paraqitet më vete për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe për 14 drejtoritë 

e saj rajonale) dhe aneksi nr. 2, “Respektimi i kërkesave specifike sipas nenit 50, të ligjit                    

nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, për punonjësit të cilët janë transferuar në 

pozicione të reja, të krijuara me urdhrin nr. 33, datë 12.02.2020, të Kryeministrit”), të cilat janë 

të organizuara në formën e tabelave dhe janë pjesë e këtij raporti.  

 

Përmbajtja e raportit 

 

I. Procedura paraprake e ndjekur nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, në 

bashkëpunim me Departamentin e Administratës Publike, në lidhje me 

propozimin e ndryshimeve të strukturës organizative dhe organigramës së 

Administratës Tatimore.  

 

Struktura organizative dhe numri i përgjithshëm i personelit të Administratës Tatimore Qendrore 

(ATQ) miratohen nga Kryeministri, me propozimin e Ministrit të Financave, pas bashkërendimit 



9 
 

me Departamentin e Administratës Publike, kjo në zbatim të nenit 16, pika 1, të ligjit nr. 9920, datë 

19.05.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.  

 

Po kështu, në nenin 21, pika 2, të ligjit nr. 90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e 

administratës shtetërore”, përcaktohet se: “Organizimi i brendshëm i ministrive dhe institucioneve 

të varësisë, përfshirë edhe degët e tyre territoriale, miratohet me urdhër të Kryeministrit, në bazë 

të propozimit të ministrit përgjegjës dhe pas marrjes së mendimit të ministrit përgjegjës për 

financat. Departamenti i Administratës Publike harton projekt-urdhrat dhe ia dërgon për shqyrtim 

dhe miratim Kryeministrit”.  

 

Ndërsa, në lidhje me organigramën e Administratës Tatimore Qendrore, në nenin 16, pika 2, të 

ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, përcaktohet se organigrama miratohet nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë me 

propozimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve.  

 

Në lidhje me këto dy aspekte të rëndësishme, është kërkuar dokumentacioni shkresor që 

materializon veprimet administrative të realizuara nga Administrata Tatimore Qendrore, Ministria 

e Financave dhe Ekonomisë, si dhe Departamenti i Administratës Publike, të cilat analizohen si më 

poshtë:  

 

a) Procedura në lidhje me miratimin e strukturës organizative dhe numrit të përgjithshëm 

të punonjësve të Administratës Tatimore Qendrore. 

 

Nga dokumentacioni i administruar gjatë mbikëqyrjes tematike, rezulton se, Ministria e Financave 

dhe Ekonomisë, në bashkëpunim me përfaqësues të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, ka 

përgatitur “Relacionin për ndryshimin e urdhrit të Kryeministrit nr. 126, datë 02.08.2016, “Për 

miratimin e strukturës organizative dhe numrit të përgjithshëm të personelit të Administratës 

Tatimore”, ndryshuar me urdhrin nr. 86, datë 03.05.2019”.  

 

Në përmbajtje të këtij projekt-akti, vërehet se ndryshimi i strukturës është propozuar në kuadër të 

implementimit të Projektit të Fiskalizimit, të rekomandimeve të lëna nga FMN-ja, si dhe për të 

siguruar një riorganizim dhe shpërndarje më të mirë të burimeve njerëzore me synimin e 

përmirësimit funksional dhe organizativ të Administratës Tatimore Qendrore.  

 

Pas marrjes në analizë të detyrave dhe funksioneve të njësive organizative pjesë përbërëse të 

Administratës Tatimore Qendrore, është arritur në përfundimin se struktura e re e këtij institucioni 

duhet të këtë një numër total prej 1450 pozicione pune, nga 1512 që ka pasur struktura e 

mëparshme, duke u shoqëruar ky ndryshim me reduktimin e 62 pozicioneve të punës.  

 

Pas shqyrtimit të propozimit dhe relacionit të përgatitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, 

rezulton se Departamenti i Administratës Publike, ka shprehur dakordësinë e tij ndaj projekt-
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strukturës së paraqitur, nëpërmjet shkresës nr. 902/1 prot., datë 10.02.2020, e cila rezulton t’i jetë 

komunikuar Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave.  

 

Ky proces, është finalizuar me urdhrin nr. 33, datë 12.02.2020, të Kryeministrit, “Për miratimin e 

strukturës organizative dhe të numrit të përgjithshëm të personelit të Administratës Tatimore 

Qendrore”, nëpërmjet të cilës është miratuar struktura organizative e institucionit të mbikëqyrur.  

 

Më tej, me urdhrin nr. 86, datë 25.06.2020, të Kryeministrit, “Për disa ndryshime në urdhrin           

nr. 106, datë 25.07.2019, të Kryeministrit, “Për krijimin, përbërjen dhe funksionimin e Rrjetit të 

Koordinatorëve Antikorrupsion”, rezulton se Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve është përfshirë 

në listën e institucioneve, të cilat në strukturën e tyre duhet të kenë të parashikuar pozicionin e 

“Koordinatorit në Rrjetin e Koordinatorëve Antikorrupsion”.  

 

Në vijim të këtyre përcaktimeve ligjore, rezulton se, Ministri i Financave dhe Ekonomisë, me 

shkresën nr. 3043/1 prot., datë 27.07.2020, ka përcjellë pranë Departamentit të Administratës 

Publike propozimin në lidhje projekt-strukturën e Administratës Tatimore Qendrore, për të cilin 

ky i fundit ka shprehur dakordësinë e tij me aktin nr. 3333/1 prot, datë 29.07.2020.  

 

Në përfundim rezulton se me urdhrin nr. 152, datë 19.11.2020, të Kryeministrit, “Për një ndryshim 

në urdhrin nr. 33, datë 12.02.2020, të Kryeministrit, “Për miratimin e strukturës organizative dhe 

të numrit të përgjithshëm të personelit të Administratës Tatimore Qendrore”, është miratuar 

struktura organizative e ATQ, ku konstatohet se nuk ka ndryshim në numrin e përgjithshëm të 

punonjësve, por ndryshim të lidhjes nr. 1, “Struktura organizative e Drejtorisë së Përgjithshme të 

Tatimeve”.  

 

Konkluzion: Bazuar në gjithë sa më sipër, vlerësohet se procesi për miratimin e strukturës 

organizative të Administratës Tatimore Qendrore është kryer në përputhje me përcaktimet e nenit 

21, pika 2, të ligjit nr. 90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore” 

dhe nenit 16, pika 1, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, pasi rezulton se ky proces është kryer në bashkëpunim të plotë midis 

aktorëve të përcaktuar nga ligji, si Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Ministrisë të Financave 

dhe Ekonomisë dhe Departamentit të Administratës Publike. 

 

b) Procedura në lidhje me miratimin e organigramës së Administratës Tatimore Qendrore. 

 

Pas miratimit të strukturës organizative, rezulton se, Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve me 

shkresën nr. 931/1 prot., datë 17.02.2020, “Dërgim për miratim të organigramës së Administratës 

Tatimore Qendrore”, drejtuar Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si dhe Departamentit të 

Administratës Publike, ka kërkuar miratimin e organigramës. 

 

Rezulton se, me shkresën nr. 1132/1 prot., datë 25.02.2020, Departamenti i Administratës Publike, 

ka paraqitur vërejtjet dhe komentet në lidhje me kategorinë e pagës për disa pozicione pune të 
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Administratës Tatimore Qendrore. Në përmbajtje të këtij akti është argumentuar se struktura e 

pagës, vlera për secilin komponent, klasat dhe numri i tyre, si dhe shtesat janë të përcaktuara në 

vendimin nr. 187, datë 08.03.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e strukturës dhe të 

niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, 

në kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e presidentit, kuvendit, komisionit 

qendror të zgjedhjeve, gjykatën e lartë, prokurorinë e përgjithshme, disa institucione të pavarura, 

institucionet në varësi të kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe 

administratën e prefektit”, i ndryshuar dhe si rrjedhim Administrata Tatimore Qendrore nuk mund 

të përcaktojë kategori page të ndryshme nga ky akt nënligjor.  

 

Në vijim, rezulton se me shkresën nr. 3259/5 prot., datë 11.03.2020, “Lidhur me draft-

organigramën e ATQ”, Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, pavarësisht komenteve të paraqitura 

nga DAP, ka kërkuar prej Ministrit të Financave dhe Ekonomisë miratimin e organikës sipas 

propozimit të paraqitur prej ATQ, duke kërkuar ndryshimin e lidhjes 6/8 “Struktura dhe nivelet e 

pagave për punonjësit e sistemit të tatimeve”, të aktit nënligjor të mësipërm. 

 

Në përgjigje të shkresës së mësipërme, rezulton se me urdhrin nr. 79, datë 27.03.2020, të Ministrit 

të Financave dhe Ekonomisë është miratuar organigrama e Administratës Tatimore Qendrore.  

 

Pas miratimit të organigramës së Administratës Tatimore Qendrore, Ministri i Financave dhe 

Ekonomisë, nëpërmjet shkresës nr. 6743 prot., datë 16.04.2020, ka kërkuar pranë Departamentit të 

Administratës Publike rivlerësimin e pagave për disa funksione në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Tatimeve, duke propozuar ndryshimin e lidhjes nr. 6/8 “Struktura dhe nivelet e pagave për 

punonjësit e sistemit të tatimeve”, të vendimit nr. 187, datë 08.03.2017, të Këshillit të Ministrave, 

propozim për të cilin Departamenti i Administratës Publike ka shprehur dakordësinë e tij me 

shkresën nr. 3333/1 prot., datë 29.07.2020.  

 

Rezulton se me vendimin nr. 428, datë 03.06.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për disa shtesa dhe 

ndryshime në vendimin nr. 187, datë 8.3.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e 

strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe 

nëpunësve të kabineteve në disa institucione të administratës publike”, të ndryshuar”, janë 

miratuar kategoritë e pagës për pozicionet e punës të Administratës Tatimore Qendrore.  

 

Më tej, si pasojë e ndryshimit të strukturës organizative, nëpërmjet urdhrit nr. 152, datë 19.11.2020, 

të Kryeministrit, rezulton se me shkresën nr. 2256/1 prot., datë 26.11.2020, Drejtoria e 

Përgjithshme e Tatimeve ka kërkuar pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si dhe 

Departamentit të Administratës Publike, miratimin e organigramës së ndryshuar të Administratës 

Tatimore Qendrore.  

 

Në lidhje me këtë kërkim, Departamenti i Administratës Publike ka sugjeruar ndryshime në 

përmbajtje të projekt-urdhrit, duke argumentuar se nëpërmjet këtij akti nuk synohet të miratohet 
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organigrama e ATQ, por synohen të miratohen disa ndryshime në organigramën e Drejtorisë së 

Përgjithshme të Tatimeve, që lidhen me: 

 

a) Shtimin e pozicionit “Koordinator në Rrjetin e Koordinatorëve Antikorrupsion”. 

b) Shkurtimin e një pozicioni “Inspektor i parë”, në Drejtorinë e Investigimit të Brendshëm 

(Antikorrupsion).  

 

Rezulton se me urdhrin nr. 32, datë 11.12.2020, të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, “Për 

disa ndryshime në urdhrin nr. 79, datë 27.03.2020, të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, “Për 

miratimin e organigramës së Administratës Tatimore Qendrore”, janë miratuar ndryshimet në 

lidhje me organigramën e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve.  

 

Konkluzion: Procesi për miratimin e organigramës së Administratës Tatimore Qendrore është 

kryer në përputhje me përcaktimet e nenit 16, pika 2, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për 

procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, pasi rezulton se ky proces është 

kryer në bashkëpunim të plotë midis aktorëve të përcaktuar nga ligji, si Drejtorisë së Përgjithshme 

të Tatimeve, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe Departamentit të Administratës Publike. 

 

II. Analiza e ndryshimeve të strukturës organizative 

 

Në referencë të dokumentacionit të vënë në dispozicion, vërehet se: Me urdhrin nr. 33, datë 

12.02.2020, të Kryeministrit, “Për miratimin e strukturës organizative dhe të numrit të 

përgjithshëm të personelit të Administratës Tatimore Qendrore”, është miratuar ndryshimi i 

strukturës së Administratës Tatimore Qendrore. Bazuar në këtë strukturë organizative numri i 

përgjithshëm i punonjësve në Administratën Tatimore Qendrore është 1450 punonjës.  

 

Më tej, në zbatim të nenit 16, pika 2, të ligjit nr. 90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e 

administratës shtetërore”, me urdhrin nr. 79, datë 27.03.2020, të Ministrit të Financave dhe 

Ekonomisë, “Për miratimin e organigramës së Administratës Tatimore Qendrore”, është miratuar 

organigrama për 1450 punonjës, nga të cilët 308 punonjës në nivel qendror dhe 1142 në nivel 

rajonal. Nga analiza e këtyre akteve, rezulton se në strukturën e Administratës Tatimore 

parashikohen 1124 pozicione pune që janë pjesë e shërbimit civil.  

 

Konstatohet se Administrata Tatimore, para miratimit të strukturës aktuale të institucionit, 

funksiononte mbi bazën e strukturës dhe organikës së miratuar me urdhrin nr. 126, datë 02.08.2016, 

të Kryeministrit, “Për miratimin e strukturës organizative dhe të numrit të përgjithshëm të 

personelit të Administratës Tatimore Qendrore”, i ndryshuar dhe me urdhrin nr. 171, datë 

13.05.2019, të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, “Për miratimin e organigramës të 

Administratës Tatimore Qendrore”. Sipas kësaj strukture organizative, numri i përgjithshëm i 

punonjësve të ATQ ka qenë 1512 punonjës, nga të cilët 249 punonjës në nivel qendror dhe 1263 

punonjës në nivel rajonal. Sipas strukturës së mëparshme, në Administratën Tatimore Qendrore 

parashikoheshin 1115 pozicione pune pjesë e shërbimit civil. 
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Në këtë rast, duke e krahasuar me strukturën e mëparshme rezulton se ka pasur një shtim të numrit 

të pozicioneve të shërbimi civil, me 9 pozicione më shumë. Nga ana tjetër, vërehet se Administrata 

Tatimore Qendrore është riorganizuar duke ndryshuar rrënjësisht mënyrën e organizimit strukturor 

të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe degëve rajonale, e cila është pasuar me ndryshim të 

skemës organizative, të hierarkisë dhe llogaridhënies, të emërtesave dhe përbërjes së njësive 

organizative (si Drejtorive të Përgjithshme, Drejtorive dhe Sektorëve), të nivelit të kategorive të 

pagës të pozicionit të punës dhe të kërkesave të posaçme dhe të përgjithshme të pozicionit të punës.  

 

Mënyra e organizimit të pozicioneve të shërbimit civil sipas strukturës aktuale të institucionit, 

krahasuar me strukturën e mëparshme, paraqitet si më poshtë, në mënyrë të detajuar për 

Administratën Tatimore në nivel qendror dhe në nivel rajonal: 

 

 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka pasur 169 pozicione pune pjesë e shërbimit civil, ndërkohë 

që, me miratimin e strukturës së miratuar me urdhrin nr. 33, datë 12.02.2020, të Kryeministrit, janë 

196 pozicione.  

 

Mënyra e organizimit të pozicioneve të shërbimit civil, sipas përcaktimeve të nenit 19, të ligjit        

nr. 152/2013, “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar, klasifikohet si më poshtë:  

 

 Tabela nr. 1: Klasifikimi i pozicioneve të shërbimit civil në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Tatimeve, sipas strukturës së mëparshme dhe strukturës aktuale 

 

Pozicionet e 

shërbimit civil sipas 

kategorisë 

Pozicionet e shërbimit 

civil sipas 

emërtesës 

Numri i pozicioneve 

(Struktura e 

mëparshme) 

Numri i pozicioneve 

(Struktura aktuale) 

Sipas 

kategorisë 

Sipas 

emërtesës 

Sipas 

kategorisë 

Sipas 

emërtesës 

TND 

Drejtor i Përgjithshëm 

4 

1 

4 

1 

ZV. Drejtor i 

Përgjithshëm 
3 3 

Niveli i mesëm 

drejtues 

Drejtor Drejtorie III-

a/1 
16 16 14 14 

Niveli i ulët drejtues 
Përgjegjës Sektori III-b 

21 
21 

37 
27 

Inspektor III-a/1 - 10 

Niveli ekzekutiv 

Inspektor i parë III-b 

128 

57  73 

Inspektor III-b - 

141 

6 

Inspektor i dyte IV-a 4 7 

Specialist IV-a 67 55 

Pozicione të shërbimit civil në total 169 196 
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Për sa më sipër, konstatohet se me miratimin e strukturës së miratuar me urdhrin nr. 33, datë 

12.02.2020, të Kryeministrit, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve është përfshirë në proces 

riorganizimi, e cila në mënyrë të detajuar paraqitet si më poshtë: 

 

- Është shtuar numri i përgjithshëm i pozicioneve të shërbimit civil, pasi sipas strukturës 

aktuale numri i pozicioneve të shërbimit civil është 196, ndërsa sipas strukturës së mëparshme 

evidentohen 169 pozicione; 

- Është pakësuar numri i përgjithshëm i njësive organizative me emërtesën “Drejtori”, pasi 

në strukturën aktuale numri i njësive organizative me emërtesën “Drejtori” është 14, ndërsa në 

struktura e mëparshme kishte 16; 

- Është shtuar numri i përgjithshëm i njësive organizative me emërtesën “Sektor”, pasi sipas 

strukturës aktuale numri i tyre është 27, ndërkohë që në strukturën e mëparshme ka pasur 21 

njësi organizative me emërtesën “Sektor”; 

- Është shtuar numri i përgjithshëm i pozicioneve të nivelit ekzekutiv, pasi në strukturën 

aktuale parashikohen gjithsej 141 pozicione të tilla, ndërsa sipas strukturës së mëparshme 

evidentoheshin 128 pozicione; 

- Është shtuar numri i përgjithshëm i pozicioneve të nivelit ekzekutiv me emërtesën 

“Inspektor i parë” - kategoria e pagës III-b, pasi në strukturën aktuale evidentohen 73 

pozicione të tilla, ndërsa në strukturën e mëparshme ka pasur 57 pozicione pune “Inspektor i 

parë”; 

- Është pakësuar numri i përgjithshëm i pozicioneve të nivelit ekzekutiv me emërtesën 

“Specialist” - kategoria e pagës IV-a, pasi në strukturën aktuale numri i tyre rezulton 55, ndërsa 

në strukturën e mëparshme ka pasur 67 pozicione të tilla.  

- Evidentohet riorganizim, suprimim, ndryshim i shkallës së hierarkisë apo i emërtesës, shtim 

ose pakësim i numrit të pozicioneve të njësive organizative në nivel drejtorie dhe sektori, si dhe 

rikategorizim i pozicioneve të nivelit ekzekutiv.  

- Evidentohet shtim i njësive të reja organizative të tilla si: “Drejtoria për proceset e 

biznesit”, “Sektori i Komunikimit” dhe “Drejtoria e Kontrollit të Specializuar”.  

 

 Drejtoritë Rajonale të Administratës Tatimore 

 

Në përbërje të Administratës Tatimore përfshihen 14 drejtori rajonale, si Drejtoria e 

Tatimpaguesve të Mëdhenj dhe Drejtoria Rajonale Tatimore e Tiranës, Durrësit, Elbasanit, 

Shkodrës, Vlorës, Gjirokastrës, Sarandës, Dibrës, Fierit, Kukësit, Lezhës, Beratit dhe Korçës. Sipas 

strukturës së mëparshme, rezulton se, struktura e degëve rajonale kishte në përbërje të saj 6 njësi 

organizative në varësi të drejtpërdrejt të Drejtorit Rajonal, të cilat paraqiten si më poshtë:  

 Drejtoria/Sektori i Shërbimit të Tatimpaguesve; 

 Drejtoria/Sektori i Mbledhjes së Detyrimeve të Papaguara; 

 Drejtoria e Kontrollit Tatimor; 

 Drejtoria/Sektori i Analizës dhe Kontabilitetit të të Ardhurave; 

 Drejtoria/Sektori i Funksioneve mbështetëse. 
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Me miratimin e strukturës aktuale të Administratës Tatimore Qendrore, vërehen ndryshimet si më 

poshtë: 

 

1. Drejtoria/Sektori i Mbledhjes së Detyrimeve të Papaguara, rezulton të jetë suprimuar në 

10 drejtori rajonale, për shkak të përqendrimit të këtyre funksioneve në Drejtorinë e 

Tatimpaguesve të Mëdhenj dhe në 3 rajone (degë rajonale), të tilla si: 

 Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara (rajoni verior), në 

Drejtorinë Rajonale të Shkodrës; 

 Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara (rajoni qendror), në 

Drejtorinë Rajonale të Tiranës; 

 Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara (rajoni jugor), në 

Drejtorinë Rajonale të Fierit.  

 

2. Drejtoria e Kontrollit Tatimor, pranë Drejtorisë të Tatimpaguesve të Mëdhenj, rezulton të 

jetë riorganizuar duke pasur në përbërje të saj 3 njësi organizative në nivel sektori.  

Ndërsa në 13 degët e tjera rajonale, rezulton se Drejtoria e Kontrollit Tatimor është 

riorganizuar në 2 (dy) drejtori me funksione kontrolli, si: 

 Drejtoria e Kontrollit Tatimor për Biznesin e Vogël, e organizuar me 2 sektorë; 

 Drejtoria e Kontrollit Tatimor për Biznesin e Madh, e organizuar me 2 sektorë. 

 

3. Drejtoria/Sektori i Funksioneve Mbështetëse rezulton të ketë ndryshuar emërtesë në 

Drejtori/Sektori i Shërbimeve Mbështetëse. Njëkohësisht konstatohet se Sektori i 

Administratës, si njësi organizative e kësaj drejtori, me strukturën e re ka ndryshuar 

emërtesë në Zyrën e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme, duke mos u 

shoqëruar me shkurtim apo shtim të numrit të pozicioneve.  

 

Nga ana tjetër, konstatohet se, njësitë organizative me emërtesën Drejtoria/Sektori i Shërbimit të 

Tatimpaguesve ruajnë të njëjtën mënyrë organizimi dhe emërtesë si në strukturën e mëparshme, 

por shoqërohet me shkurtim të pozicionit të punës me emërtesë “Specialist”, në disa prej drejtorive 

rajonale. Në lidhje me njësinë organizative “Drejtoria/Sektori i Analizës dhe Kontabilitetit të të 

Ardhurave”, konstatohet të shoqërohet me shkurtim të numrit të pozicioneve të punës në disa prej 

drejtorive rajonale. Mënyra e organizimit të pozicioneve të shërbimit civil, sipas përcaktimeve të 

nenit 19, të ligjit nr. 152/2013, “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar, paraqitet si më poshtë:  
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 Tabela nr. 2: Klasifikimi i pozicioneve të shërbimit civil në Drejtoritë Rajonale të 

Administratës Tatimore, sipas strukturës së mëparshme dhe strukturës aktuale 

 

 

 

 

Pozicionet e 

shërbimit civil sipas 

kategorisë 

Pozicionet e shërbimit 

civil sipas 

emërtesës 

Numri i pozicioneve 

(Struktura e 

mëparshme) 

Numri i pozicioneve 

(Struktura aktuale) 

Sipas 

kategorisë 

Sipas 

emërtesës 

Sipas 

kategorisë 

Sipas 

emërtesës 

Niveli i mesëm 

drejtues 

Drejtor Rajonal III-a 
53 

14 
51 

14 

Drejtor Drejtorie III-a/1 39 37 

Niveli i ulët drejtues Përgjegjës Sektori III-b 103 103 102 102 

Niveli ekzekutiv 

Inspektor i parë III-b 

790 

251  248 

Inspektor i dyte IV-a 330 

775 

330 

Specialist IV-a 154 139 

Specialist IV-b 47 58 

 Specialist IV-c 8 0 

Pozicione të shërbimit civil në total 946 928 

 

Konkluzion: Miratimi i strukturës së Administratës Tatimore Qendrore (miratuar me urdhrin        

nr. 33, datë 12.02.2020, të Kryeministrit), është shoqëruar me ristrukturim të institucionit për arsye 

se, evidentohet rritje e numrit të pozicioneve të shërbimit civil, riorganizim i njësive organizative 

të saj (drejtori dhe sektorë), suprimim ose shkrirje e drejtorive, sektorëve apo pozicioneve të 

shërbimi civil, si dhe rikategorizim i pagës për disa pozicione pune.  

 

Ndryshimet e strukturës organizative sipas urdhrit nr. 152, datë 19.11.2020, të 

Kryeministrit 

 

Me urdhrin nr. 152, datë 19.11.2020, të Kryeministrit, “Për një ndryshim në urdhrin nr. 33, datë 

12.02.2020, të Kryeministrit, “Për miratimin e strukturës organizative dhe të numrit të 

përgjithshëm të personelit të Administratës Tatimore Qendrore” dhe urdhrin nr. 32, datë 

11.12.2020, të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, “Për disa ndryshime në urdhrin nr. 79, datë 

27.03.2020, të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, “Për miratimin e organigramës së 

Administratës Tatimore Qendrore”, janë miratuar ndryshimet në lidhje me strukturën dhe 

organigramën e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve.  

 

Nga përmbajtja e akteve të mësipërme, konstatohet se nuk ka ndryshim të numrit të përgjithshëm 

të punonjësve, por një shkurtim të numrit të pozicioneve të shërbimit civil në Administratën 
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Tatimore Qendrore, konkretisht nga 1124 pozicione në 1123 pozicione. Ky ndryshim rezulton të 

ketë ardhur për pasojë të: 

 

a) shtimit të pozicionit të punës “Koordinator në Rrjetin e Koordinatorëve Antikorrupsion”, 

në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, pozicion i cili nuk përfshihet në fushën e 

shërbimit civil ; 

b) shkurtimit të pozicionit me emërtesë “Inpektor i parë”, në Drejtorinë e Investigimit të 

Brendshëm (Antikorrupsion), në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, e cila paraqitet në 

tabelën si më poshtë:  

 

Tabela nr. 3: Klasifikimi i pozicioneve të shërbimit civil në Drejtoritë e Investigimit të Brendshëm 

(Antikorrupsion), sipas strukturës së mëparshme dhe strukturës aktuale. 

 

DREJTORIA E INVESTIGIMIT TË BRENDSHËM (ANTIKORRUPSION) 

Pozicionet e 

shërbimit civil sipas 

kategorisë 

Pozicionet e 

shërbimit civil sipas 

emërtesës 

Numri i pozicioneve 

Struktura e mëparshme, 

urdhri nr. 33, 12.02.2020 

Numri i pozicioneve 

Struktura aktuale, 

urdhri nr. 152, datë 

19.11.2020 

Niveli i mesëm 

drejtues 

Drejtor Drejtorie III-

a/1 

1 1 

Niveli ekzekutiv Inspektor i parë III-b 8 7 

 

Konkluzion: Miratimi i strukturës aktuale të Administratës tatimore Qendrore (miratuar me 

urdhrin nr. 152, datë 19.11.2020, të Kryeministrit), është shoqëruar me shkurtim të numrit të 

përgjithshëm të pozicioneve të shërbimit civil, konkretisht të pozicionit “Inspektor i parë”, në 

Drejtorinë e Investigimit të Brendshëm (Antikorrupsion), në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Tatimeve, nga 8 në 7 pozicione. Nga dokumentacioni i administratuar konstatohet se, ky ndryshim 

strukturor nuk ka prekur marrëdhënien e punësimit në shërbimin civil për nëpunësit që kanë qenë 

të emëruar në këtë njësi organizative. Kjo për faktin se, para momentit të ristrukturimit 7 pozicione 

“Inspektor i parë” kanë qenë plotësuar me nëpunës civilë dhe 1 pozicion “Inspektor i parë” ka 

qenë vend i lirë.  Për këtë arsye, për nëpunësit e mësipërm, me të drejtë nuk është shqyrtuar 

mundësia e transferimit në kuadër të ristrukturimit.  

 

Për këtë arsye, në vijim të analizës së ristrukturimi do të trajtohen veprimet e kryera nga organizmat 

e ngarkuara prej ligjit, për transferimin e përhershëm në kuadër të strukturës së miratuar me 

urdhërin nr. 33 datë 12. 02.2020, të Kryeministrit. 

 

III. Procedura e ndjekur në kuadër të ristrukturimit të Administratës Tatimore 

Qendrore 

 

Baza ligjore mbi të cilën duhet të bëhet vlerësimi i ligjshmërisë së procesit të transferimit të 

përhershëm të nëpunësve civilë, në një pozicion tjetër të shërbimit civil, në rastin e mbylljes dhe 
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ristrukturimit të institucionit, është përcaktimi i nenit 50, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin 

civil”, i ndryshuar; kreu II, i vendimit nr. 125, datë 17.02.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për 

transferimin e përkohshëm dhe të përhershëm të nëpunësve civilë”, si dhe udhëzimi nr. 1, datë 

01.03.2016, i Departamentit të Administratës Publike, “Për krijimin, funksionimin dhe 

kompetencat e Komisionit të Ristrukturimit për shkak të mbylljes apo ristrukturimit të 

institucionit”.  

 

Departamenti i Administratës Publike, në cilësinë e njësisë përgjegjëse për këtë rast, është subjekti 

i cili drejton të gjithë procesin e ristrukturimit, duke respektuar të gjitha etapat që kërkon ky proces. 

Nga dokumentacioni i administruar gjatë procesit të verifikimit të ligjshmërisë së procesit të 

ristrukturimit të Administratës Tatimore Qendrore, rezultojnë të jenë marrë masat si më poshtë:  

 

1. Njoftimi për fillimin e procedurës së ristrukturimit 

 

Në zbatim të pikës 7, të nenit 50, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, dhe 

pikës 15, të vendimit nr. 125, datë 17.02.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për transferimin e 

përkohshëm dhe të përhershëm të nëpunësve civilë”, rezulton se, Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve 

ka njoftuar nëpunësit civilë në lidhje me miratimin e strukturës nëpërmjet urdhrit nr. 33, datë 

12.02.2020, të Kryeministrit dhe për fillimin e procedurës së ristrukturimit, sipas përcaktimeve të 

legjislacionit në fuqi. Rezulton se të gjithë nëpunësit civilë të Administratës Tatimore Qendrore 

janë njoftuar në datën 14.02.2020, nëpërmjet komunikimit elektronik. 

 

2. Ngritja dhe përbërja e Komisionit të Ristrukturimit 

 

Me miratimin dhe hyrjen në fuqi të strukturës dhe organikës të institucionit të mbikëqyrur, të 

miratuar me urdhërin nr. 33 datë 12.02.2020, të Kryeministrit, Departamenti i Administratës 

Publike ka krijuar Komisionin e Ristrukturimit me urdhrin nr. 24, datë 24.02.2020, “Për ngritjen 

e Komisionit të Ristrukturimit në kuadër të ristrukturimit të Administratës Tatimore Qendrore”, i 

ndryshuar, me përbërje si vijon: 

 

 **********, Specialist në Sektorin e Sekretariatit Teknik për TND-në dhe Menaxhimit të 

Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Procedurave të Rekrutimit në Shërbimin civil, në 

Departamentin e Administratës Publike - në cilësinë e Kryetarit; 

 **********, Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë - në cilësinë 

e anëtarit; 

 **********, Drejtor i Përgjithshëm i Administratës Tatimore Qendrore - në cilësinë e 

anëtarit.  

 

Konstatohet që në këtë rast është vepruar në përputhje të plotë me udhëzimin nr. 1, datë 01.03.2016, 

të Departamentit të Administratës Publike, “Për krijimin, funksionimin, përbërjen dhe kompetencat 

e Komisionit të Ristrukturimit për shkak të mbylljes apo ristrukturimit të institucionit”, ku në pikën 

2, germa “b” të tij, përcakton se, Komisioni i Ristrukturimit, duhet të përbëhet nga: 
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 Nëpunësi më i lartë civil i institucionit mëmë nga varet institucioni që po ristrukturohet; 

 Nëpunësi më i lartë civil i institucionit që po ristrukturohet; 

 Një përfaqësues nga njësia përgjegjëse, Departamenti i Administratës Publike.  

 

Gjatë procesit të ristrukturimit, rezulton se me urdhrin nr. 58, datë 17.08.2020, të Departamentit të 

Administratës Publike, “Për një ndryshim në urdhrin nr. 24, datë 24.02.2020, “Për ngritjen e 

Komisionit të Ristrukturimit në kuadër të ristrukturimit të Administratës Tatimore Qendrore”, 

është ndryshuar përbërja e Komisionit të Ristrukturimit për shkak të emërimit të nëpunësit 

**********, në pozicionin e punës “Sekretar i Përgjithshëm”, i Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë.  

 

3. Procedura në lidhje me hartimin dhe miratimin e përshkrimeve të punës.  

 

Nisur nga përmbajtja e nenit 50, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe kreut 

II, të vendimit nr. 125, datë 17.02.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për transferimin e përkohshëm 

dhe të përhershëm të nëpunësve civilë”, Komisioni i Ristrukturimit shqyrton mundësinë e 

sistemimit apo transferimit të përhershëm të nëpunësve civilë, në vendet e lira apo të reja të 

krijuara, mbështetur në analizën e kritereve specifike të pozicioneve të punës dhe të dhënave të 

nëpunësve civilë.  

 

Në zbatim të Kreut IV, pika 13, germa “ç”, të vendimit nr. 142, datë 13.02.2014, të Këshillit të 

Ministrave, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e 

administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar, kërkesat e veçanta për çdo 

pozicion pune në shërbimin civil, përcaktohen tek përshkrimet e punës.  

 

Më tej në pikën 14, të po këtij akti nënligjor, përcaktohet se: “Përshkrimet e punës hartohen kur 

krijohen institucione të reja, kur ndryshon mënyra e organizimit të institucionit apo kur kanë 

ndodhur ndryshime ose miratime të legjislacionit specifik mbi bazën e të cilit funksionon 

institucioni”. Me qëllim zbatimin e unifikuar të procedurës së përshkrimit të pozicioneve të punës, 

Departamenti i Administratës Publike ka miratuar udhëzimin nr. 1, datë 31.05.2017, “Për hartimin 

e përshkrimit të pozicioneve të punës në shërbimin civil”, i cili përcakton elementët e përshkrimit 

të pozicionit të punës. 

 

Me urdhrin nr. 33, datë 12.02.2020, të Kryeministrit, “Për miratimin e strukturës organizative dhe 

të numrit të përgjithshëm të personelit të Administratës Tatimore Qendrore”, institucioni i 

mbikëqyrur ka kaluar në proces ristrukturimi. Në këtë kuadër konstatohet shkrirje e  strukturave, 

shtim dhe riorganizim i pozicioneve të punës, suprimim i njësive organizative (drejtori, sektorë) 

ose i pozicioneve të punës, të cilat nënkuptojnë se ky proces ristrukturimi duhej të paraprihej nga 

hartimi i përshkrimeve të reja të punës.  
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Për arsyet e përmendura më lart, gjatë procesit të mbikëqyrjes u verifikuan përshkrimet e punës për 

të gjitha pozicionet e punës pjesë e shërbimit civil. Në rastin konkret, rezulton se në momentin e 

ristrukturimit të Administratës Tatimore Qendrore, përshkrimet e punës kanë qenë të miratuara nga 

Sekretari i Përgjithshëm, me përjashtim të pozicioneve të punës për Drejtorinë e Financës dhe 

Buxhetit, për të cilat ende nuk është finalizuar procesi.  

 

Nga verifikimi i dokumentacionit të administruar gjatë mbikëqyrjes, rezulton se gjatë muajit maj 

2020, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, nëpërmjet komunikimit elektronik, ka përcjellë pranë 

Departamentit të Administratës Publike përshkrimet e punës të miratuara nga Sekretari i 

Përgjithshëm i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Në zbatim të pikës 19, të vendimit nr. 142, 

datë 12.03.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të 

punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar, 

Departamenti i Administratës Publike, ka kthyer për rishikim përshkrimet e punës, duke paraqitur 

komentet përkatëse.  

 

Në vijim të procesit të hartimit të përshkrimeve të punës, rezulton se institucioni i mbikëqyrur, ka 

përcjellë pranë njësisë përgjegjëse përshkrimet e punës të përditësuara, fakt që materializohet me 

e-mailin e datës 08.07.2020. Pas këtij momenti, në kushtet kur njësia përgjegjëse nuk ka pasur 

komente ndaj përshkrimeve të përditësuara, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka vijuar me 

përcjelljen e përshkrimeve të punës për njohje pranë nëpunësve civilë, duke kërkuar nënshkrimin 

dhe ridërgimin e tyre pranë njësisë së burimeve njerëzore të institucionit.  

 

Më tej, konstatohet se në momentin e shpalljes së procedurës së konkurrimit për plotësimin e 

pozicioneve të lira në Drejtorinë e Proceseve të Biznesit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, 

njësia përgjegjëse, nëpërmjet e-mailit të datës 01.10.2020, ka kërkuar sërish rishikimin e 

përshkrimeve të punës për këto pozicione, me qëllim saktësimin e kritereve të posaçme, në lidhje 

me kriterin arsimor. Institucioni i mbikëqyrur, rezulton të ketë përditësuar këto përshkrime pune, 

sipas udhëzimeve të njësisë përgjegjëse.  

 

Nga ana tjetër, konstatohet se, në momentin e ristrukturimit nuk kanë qenë të miratuara përshkrimet 

e punës për 6 pozicionet e Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të 

Tatimeve (konkretisht për 1 pozicion Drejtor dhe 5 pozicione Specialist). Rezulton se këto 

përshkrime punë janë përcjellë pranë njësisë së burimeve njerëzore të institucionit, e cila me 

shkresën nr. 5686 prot., datë 24.03.2021, të Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve, “Për miratim”, 

ka kërkuar miratimin prej Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë. 

Rezulton se, deri në momentin e përgatitjes së projektraportit, përshkrimet e punës ende nuk janë 

miratuar nga Sekretari i Përgjithshëm i MFE. 

 

Ky rast vlerësohet si parregullsi në administrimin e shërbimit civil gjatë procesit të  miratimit të 

përshkrimit të punës pasi ligji specifik që rregullon këtë aspekt, kërkon që procesi i hartimit të 

përshkrimeve të punës duhet të përfundojë për të gjitha pozicionet e punës, përpara se të fillojë 



21 
 

procesi i ristrukturimit, pavarësisht faktit se në këtë rast janë evidentuar kriteret dhe kërkesat 

specifike për këto pozicione pune. 

 

Duke vlerësuar kompleksitetin e procesit të hartimit të përshkrimeve të punës, theksojmë se 

Departamenti i Administratës Publike, i cili paraqitet në cilësinë e njësisë përgjegjëse, duhet të 

tregojë kujdes për të mbikëqyrur procesin dhe për të udhëzuar punonjësit përgjegjës të ngarkuar 

nga ligji për hartimin e tyre. Po kështu, DAP duhet të veprojë në kohë për të paraqitur komentet, 

në rastet kur konstatohet se përshkrimet e punës nuk janë hartuar në përputhje me përcaktimet e 

legjislacionit specifik të fushës apo formatin standard të miratuar.  

 

Konkluzion: Përshkrimet e punës për pozicionet e Administratës Tatimore Qendrore janë miratuar 

sipas formatit standard të miratuar nga Departamenti i Administratës Publike.  

 

Në kushtet kur procesi i hartimit dhe miratimit të përshkrimeve të punës për 1 pozicion “Drejtor” 

dhe 5 pozicione “Specialist”, pjesë e Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit, pranë Drejtorisë të 

Përgjithshme të Tatimeve është ende në proces, Administrata Tatimore Qendrore dhe Ministria e 

Financave dhe Ekonomisë, duhet të marrin masa për përfundimin e këtij procesi sa më shpejt dhe 

në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar.  

 

Me marrjen e miratimit prej Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve duhet të përcjellë pranë njësisë përgjegjëse DAP, përshkrimet 

e punës dhe më tej, t’iu dërgojë nëpunësve civilë përshkrimin e punës për njohje dhe nënshkrim. 

Një kopje e këtij akti, duhet të jetë pjesë e dosjes se personelit të nëpunësit civil. 

 

Në lidhje me gjetjet e trajtuara në këtë pjesë të projektraportit, institucioni i mbikëqyrur në 

observacionet e dërguara ka sqaruar se përshkrimet e punës i janë përcjellë njësisë përgjegjëse për 

miratim, por nuk ka sqaruar nëse njësia përgjegjëse e ka dhënë ose jo konfirmimin mbi 

rregullshmërinë e përmbajtjes së tyre. Për këtë arsye, njësia për menaxhimin e burimeve njerëzore 

duhet të finalizojë procesin e miratimit të përshkrimeve të punës. Në përfundim të procesit, një 

kopje e përshkrimeve të punës të nënshkruara të bëhen pjesë e dosjes së personelit të çdo nëpunësi 

civil, një kopje të depozitohet në arkivin e institucionit dhe një kopje të depozitohet pranë 

Departamentit të Administratës Publike.  

 

4. Procedura administrative për shqyrtimin e mundësisë së sistemimit të nëpunësve civil 

në pozicionet e lira ekzistuese ose të krijuara rishtas në strukturën e Administratës 

Tatimore Qendrore 

 

Në kuptim të nenit 50, pika 3, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Komisioni 

i Ristrukturimit shqyrton mundësinë e sistemit të çdo nëpunësi civil në vendet e lira ekzistuese dhe 

propozon transferimin e nëpunësit në një pozicion të lirë, në të cilin ai plotëson kërkesat specifike.  
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Komisioni i Ristrukturimit në propozimin e tij për transferimin e nëpunësve civilë për shkak të 

ristrukturimit të institucionit, në kuptim të kreut II, pika 18, të vendimit nr. 125, datë 17.02.2016, 

të Këshillit të Ministrave, “Për transferimin  e përkohshëm dhe të përhershëm të nëpunësve civilë”, 

mbështetet në kriteret specifike të vendeve të lira apo të krijuara të reja si pasojë e ristrukturimit 

dhe në të dhënat e nëpunësve civilë, vendet e të cilëve preken si pasojë e ristrukturimit.  

 

Procedurat e hollësishme dhe hapat që duhet të ndjekë Komisioni i Ristrukturimit janë të 

përcaktuara në mënyrë të detajuar në udhëzimin nr. 1, datë 01.03.2016, të Departamentit të 

Administratës Publike, “Për krijimin, funksionimin dhe kompetencat e Komisionit të Ristrukturimit 

për shkak të mbylljes apo ristrukturimit të institucionit”. Gjatë realizimit të këtij procesi, 

vendimmarrja e Komisionit të Ristrukturimit duhet të bazohet në metodologjinë e vlerësimit dhe 

në sistemin e pikëzimit.  

 

Ky sistem pikëzimi, i cili shpjegohet në Aneksin nr. 1, që i bashkëlidhet udhëzimit të sipërcituar, 

jo vetëm mundëson vlerësimin me pikë të kritereve kyç të procesit të ristrukturimit, të tilla si arsimi, 

kualifikimet apo përvoja në pozicionin aktual, pozicione të ngjashme dhe në tërësi në shërbimin 

civil, por njëkohësisht përcakton se cilat kritere kanë prioritet në rastin kur nëpunësit civilë janë 

vlerësuar me pikë të barabarta prej Komisionit të Ristrukturimit.  

 

Më tej, 10 ditë pas marrjes së propozimit prej Komisionit të Ristrukturimit, njësia përgjegjëse 

vendos për transferimin e nëpunësit civil, duke njoftuar nëpunësin në lidhje me këtë vendimmarrje 

dhe merr mendimin e tij me shkrim.  

 

Në rastin e ristrukturimit të Administratës Tatimore Qendrore, rezulton se, në përfundim të 

procedurës Komisioni i Ristrukturimit ka propozuar transferimin e nëpunësve civilë, nëpërmjet 

aktit nr. 10945/1 prot., datë 01.07.2020, “Vendim i Komisionit të Ristrukturimit të Administratës 

Tatimore Qendrore, për propozimin e transferimit të përhershëm të nëpunësve civilë në kuadër të 

ristrukturimit”.  

 

Nga analiza e strukturës së mëparshme, rezulton se Administrata Tatimore Qendrore ka pasur 1115 

pozicione pune pjesë e shërbimit civil. Me qëllim evidentimin e numrit të nëpunësve civilë të 

emëruar në pozicionet e Administratës Tatimore sipas strukturës së mëparshme, janë kërkuar 

listëpagesa dhe listëprezenca e muajit janar 2020 (para miratimit të strukturës organizative të 

institucionit të mbikëqyrur).  

 

Nga verifikimi i akteve të mësipërme rezulton se, në muajin janar 2020, kanë qenë në marrëdhënie 

pune 909 nëpunës civil. Rezulton se, Komisioni i i Ristrukturimit nuk ka filluar menjëherë 

procedurën e shqyrtimit të mundësisë së transferimit të nëpunësve civilë, kjo për shkak të miratimit 

të organigramës së ATQ-së në muajin mars 2021 dhe për shkak të ndryshimit të lidhjes nr. 6/8 

“Struktura dhe nivelet e pagave për punonjësit e sistemit të tatimeve”, të vendimit nr. 187, datë 

08.03.2017, të Këshillit të Ministrave, nëpërmjet vendimit nr. 428, datë 03.06.2020, të Këshillit të 

Ministrave.  
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Në kushtet e mësipërme gjatë mbikëqyrjes u verifikua nëse në momentin e vendimmarrjes së 

Komisionit të Ristrukturimit, vazhdonte marrëdhënia e punësimit për 909 nëpunësit e evidentuar 

si më sipër. Nga dokumentacioni i dërguar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, rezulton se 

gjatë periudhës janar - korrik 2020, marrëdhënia e punësimit ka përfunduar për 23 nëpunës civil, 

të cilët paraqiten si më poshtë:  

 

- 9 nëpunës janë liruar nga shërbimi civil për shkak të dhënies së dorëheqjes, në zbatim të 

nenit 66, pik 1, germa “dh”, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar; 

- 8 nëpunës janë larguar nga shërbimi civil për shkak të mbushjes së moshës për pension 

pleqërie, në zbatim të nenit 65, pika 1, germa “c”, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin 

civil”, i ndryshuar; 

- 4 nëpunës janë pezulluar nga shërbimi civil, në zbatim të nenit 54, të ligjit nr. 152/2013, 

“Për nëpunësin civil”, i ndryshuar; 

- 2 nëpunës janë larguar nga shërbimi civil për shkak të dhënies së masës disiplinore “Largim 

nga shërbimi civil”.  

 

Sa më sipër, në momentin e ristrukturimit, mënyra e plotësimit për 1115 pozicione të shërbimit 

civil të Administratës Tatimore Qendrore, sipas strukturës së miratuar me urdhrin nr. 86, datë 

03.05.2019, të Kryeministrit, “Për disa ndryshime në urdhrin nr. 126, datë 02.08.2016, të 

Kryeministrit, “Për miratimin e strukturës organizative dhe të numrit të personelit të Administratës 

Tatimore Qendrore”, paraqitet si më poshtë:  

 

- 162 pozicione të lira; 

- 67 pozicione pune të plotësuar me student të ekselencës; 

- 886 pozicione pune plotësuar me nëpunës civil.  

 

Komisioni i Ristrukturimit, pas shqyrtimit dhe vlerësimit të pozicioneve të punës, duke u bazuar 

në përputhshmërinë e kritereve të veçanta të pozicioneve të lira me të dhënat e nëpunësve civilë të 

prekur nga ristrukturimi, ka finalizuar vendimmarrjen e tij me shkresën nr. 10945/1 prot., datë 

01.07.2020, “Vendim i Komisionit të Ristrukturimit të Administratës Tatimore Qendrore, për 

propozimin e transferimit të përhershëm të nëpunësve civilë në kuadër të ristrukturimit”.  

 

Nga përmbajtja e aktit të mësipërm, rezulton se, Komisioni i Ristrukturimit ka shqyrtuar dhe 

trajtuar mundësinë e transferimit vetëm për 662 nëpunës civilë (nga 886 nëpunës civilë të cilët kanë 

qenë të emëruar në pozicionet e Administratës Tatimore Qendrore në momentin e ristrukturimit), 

duke përjashtuar nga ky proces 224 nëpunës civilë.  

 

Duke vlerësuar këto raste, konstatohet se:  

 

 3 raste, nuk janë trajtuar nga Komisioni i Ristrukturimit, për shkak të statusit që gëzojnë 

si nëpunës civilë të nivelit të lartë drejtues (TND) 
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Referuar dokumentacionit të administruar gjatë procesit të mbikëqyrjes, rezulton se, në procesin e 

ristrukturimit nuk janë përfshirë nëpunësit civilë të kategorisë së lartë drejtuese, për shkak të 

regjimit dhe statusit të posaçëm që ata gëzojnë si anëtar të TND-së.  

 

Në nenet 27 - 33, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe në kreun VII, pika 

3 dhe 5, të vendimit nr. 118, datë 05.03.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat e 

emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve 

të nivelit të lartë drejtues dhe anëtarëve të TND”, përcaktohet se, Departamenti i Administratës 

Publike, në cilësinë e njësisë përgjegjëse, është organi kompetent i cili bën emërimin dhe lirimin e 

anëtarëve të TND-së, nga një pozicion i rregullt i nivelit të lartë drejtues.  

 

Për sa më sipër, konstatohet se Komisioni i Ristrukturimit i Administratës Tatimore Qendrore, me 

të drejtë, nuk ka trajtuar 3 nëpunësit civilë, konkretisht nëpunësit **********, ********** dhe 

**********, të cilët janë anëtar të trupës së nivelit të lartë drejtues.  

 

 Në 219 raste, nëpunësit civilë nuk janë trajtuar nga Komisioni i Ristrukturimit, pasi 

pozicioni i tyre nuk ka pësuar ndryshim, shkurtim apo riorganizim. 

 

Rezulton se, Komisioni i Ristrukturimit nuk ka shqyrtuar mundësinë e transferimit të përhershëm 

për 219 nëpunës civilë, me arsyetimin se pozicioni i punës ku ata kanë qenë të emëruar, me 

miratimin e strukturës së re nuk ka ndryshuar emërtesë, përshkrim pune, marrëdhënien e varësisë 

(hierarkinë e raportimit) apo të jetë riorganizuar me miratimin e strukturës së re.  

 

Në lidhje me këtë moment, grupi i punës konstaton se, Komisioni i Ristrukturimit ka vepruar në 

kundërshtim me përcaktimet e nenit 50, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, 

duke mos propozuar transferimin për nëpunësin civil **********, në pozicionin “Drejtor” dhe 

nëpunësit **********, **********, **********, **********, ********** dhe **********, të 

cilët kanë qenë të emëruar në pozicionin “Inspektor i parë”, në Drejtorinë e Rimbursimit të TVSH-

së, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - kategoria e pagës III-b.  

 

Në referencë të strukturës së mëparshme të Administratës Tatimore, rezulton se kjo njësi 

organizative ka qenë në varësi të Zv. Drejtorit të Përgjithshëm të Hartimit të Programeve. Me 

miratimin e strukturës së re, rezulton se kjo drejtori nuk ka pësuar ndryshime në lidhje me numrin 

e pozicioneve, por rezulton të ketë kaluar në varësi të Zv. Drejtorit të Përgjithshëm të Mbështetjes 

së Programeve, fakt i cili përmendet edhe në vendimmarrjen e Komisionit të Ristrukturimit.  

 

Në kushtet kur rezulton të ketë ndryshuar marrëdhënia e varësisë së raportimit, që përbën një nga 

elementët përcaktues të pozicioneve të shërbimit civil, Komisioni i Ristrukturimit duhet të kishte 

propozuar transferimin e nëpunësve civilë të emëruar në Drejtorinë e Rimbursimit të TVSH-së, me 

qëllim për të pasqyruar varësinë e kësaj njësie organizative ndaj  Zv. Drejtorit të Përgjithshëm të 

Mbështetjes së Programeve.  
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Konkluzion: Grupi i punës, vlerëson se Komisioni i Ristrukturimit ka vepruar në kundërshtim me 

përcaktimet e nenit 50, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, duke mos 

propozuar mundësinë e transferimit të përhershëm për nëpunësit **********, **********, 

**********, **********, **********, ********** dhe **********, të cilët ushtronin detyrën 

në Drejtorinë e Rimbursimit të TVSH-së, e cila me miratimin e strukturës së re, rezulton të ketë 

ndryshuar marrëdhënien e varësisë.  

 

Për rregullimin e situatës së paligjshmërisë, Komisioni i Ristrukturimit dhe Departamenti i 

Administratës Publike duhet të marrin masa për nxjerrjen e aktit të transferimit të përhershëm për 

nëpunësit e mësipërm, duke pasqyruar saktë njësinë organizative, si dhe varësinë e saj ndaj             

Zv. Drejtorit të Përgjithshëm të Mbështetjes së Programeve.  

 

Në lidhje me gjetjet e trajtuara në këtë pjesë të projektraportit, njësia përgjegjëse DAP në 

observacionet e dërguara me shkresën  nr. 63/1 prot., datë 17.2.2022, ka sqaruar se nëpunësit e 

Drejtorisë së Rimbursimit të TVSH-së, nuk janë përfshirë në propozimin e Komisionit të 

Ristrukturimit pasi në strukturën e re kjo drejtori  ka ndryshuar vetëm varësinë nga Zv. Drejtori i 

Përgjithshëm i Hartimit të Programeve në varësinë e Zv. Drejtorit të Përgjithshëm të Mbështetjes 

së Programeve, pa pësuar asnjë ndryshim përsa i përket shtimit ose pakësimit të numrit të 

pozicioneve apo emërtesës së pozicionit që shënohet në aktin e emërimit me transferim të 

përheshëm.  

 

Vlerësojmë se në këtë rast, ndryshimi i marrëdhënieve të varësisë dhe raportimit duhet të 

pasqyrohen në formularin e përshkrimit të punës dhe në formularin e vlerësimit të punës me qëllim 

realizimin konform kërkesave të ligjit të procedurave që lidhen me miratimin e përshkrimit të punës 

dhe realizimin e procesit të vlerësimit të rezultateve të punë të nëpunësve civilë. 

 

 Në 1 rast, nëpunësi civil nuk është trajtuar nga Komisioni i Ristrukturimit, për shkak të 

detyrimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.  

 

Në rastin konkret, bëhet fjalë për nëpunësen **********, e cila me aktin nr. 6887/248 prot., datë 

10.11.2016, të Departamentit të Administratës Publike, është transferuar nga pozicioni “Inspektor 

i parë”, në Drejtorinë e Vlerësimit të të Ardhurave Tatimore dhe Kontabiliteti - kategoria e pagës 

III-b, në pozicionin “Inspektor i dytë”, në Sektorin e Menaxhimit dhe Analizës në Drejtorinë e 

Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë e Rajonale Tatimore Tiranë - kategoria e pagës IV-a.  

 

Duke mos qenë dakord me vendimin e mësipërm, rezulton se kjo nëpunëse ka paraqitur 

kërkesëpadi pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, e cila me vendimin                

nr. 679, datë 24.02.2017, ka vendosur:  

 

1. “Pranimin e kërkesë padisë. 

2. Anulimin e vendimit nr. 6887/248 prot., datë 10.11.2016, të Departamentit të Administratës 

Publike, lidhur me paditësen **********. 
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3. Anulimin e vendimit nr. 37870, datë 21.11.20216, të Drejtorisë së Përgjithshme të 

Tatimeve, për paditësen **********. 

4. Detyrimin e palëve të paditura të kryejnë sistemimin e paditëses në një pozicion pune sipas 

kategorisë III-b të pagës; 

5. Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve t’i paguajë paditëses 

diferencën e pagës që rezulton nga kategoria e pagës III-b ...”. 

Rezulton se Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 1559, datë 21.05.2019, ka vendosur: 

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 679, datë 24.02.2017, të Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Tiranë”, vendim i cili në kuptim të nenit 451/ç, të Kodit të Procedurës Civile përbën një 

vendim të formës së prerë.  

 

Ndërkohë, gjatë kësaj periudhe Administrata Tatimore Qendrore është përfshirë në proces 

ristrukturimi, për shkak të miratimit të strukturës me urdhrin nr. 86, datë 03.05.2019, të 

Kryeministrit, “Për disa ndryshime në urdhrin nr. 126, datë 02.08.2016, të Kryeministrit, “Për 

miratimin e strukturës organizative dhe numrit të përgjithshëm të personelit të Administratës 

Tatimore Qendrore”. Në këto kushte, me aktin nr. 3726/54 prot., datë 10.07.2019, të Departamentit 

të Administratës Publike, për nëpunësen **********, është vendosur transferimi i përhershëm në 

pozicionin “Inspektor i dytë”, në Sektorin e Menaxhimit dhe Analizës së Detyrimeve të Papaguara, 

në Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, në Drejtorinë Rajonale Tatimore 

Tiranë - kategoria e pagës IV-a. 

 

Në zbatim të nenit 66/1, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, rezulton se 

nëpunësja **********, nëpërmjet shkresës nr. 12666 prot., datë 28.06.2019, ka kërkuar pranë 

Drejtorisë të Përgjithshme të Tatimeve ekzekutimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë.  

 

Nga dokumentacioni i administruar, grupi i punës vëren se, pavarësisht kërkesave të përsëritura 

nga ana e kësaj nëpunëseje, Komisioni i Posaçëm i ngritur pranë Drejtorisë së Përgjithshme të 

Tatimeve nuk ka ndërmarrë asnjë veprim administrativ në funksion të përmbushjes së detyrimeve 

ndaj saj.  

 

Aktualisht, me miratimin e strukturës së re (me urdhrin nr. 33, datë 12.02.2020, të Kryeministrit), 

konstatohet se “Sektori i Menaxhimit dhe Analizës së Detyrimeve të Papaguara”,  në të cilën 

ushtronte detyrën nëpunësja **********, është suprimuar. Në referencë të dokumentacionit 

shkresor që materializon procedurën e ristrukturimit, vërehet se Komisioni i Ristrukturimit nuk ka 

marrë në shqyrtim mundësinë e sistemimit të kësaj nëpunëse në një nga pozicionet e lira. Në këto 

kushte, nëpunësja në fjalë me shkresën e datës 15.01.2021, ka kërkuar pranë Drejtorisë të 

Përgjithshme të Tatimeve dhe njësisë përgjegjëse (DAP), marrjen e masave për ekzekutimin e 

vendimit gjyqësor të formës së prerë.  

 

Në lidhje me shqyrtimin e rastit konkret, u konstatua një mosmarrëveshje midis institucioneve të 

mësipërme, në lidhje me organin kompetent për zgjidhjen e rastit në fjalë. Konkretisht, vërehet se, 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, me shkresën nr. 3244 prot., datë 14.02.2020, ka kërkuar 
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orientim ndaj njësisë përgjegjëse, nëse mund të jenë pjesë e vendimmarrjes së Komisionit të 

Ristrukturimit praktikat e nëpunësve civilë të ATQ, të cilët ushtrojnë detyrën në këtë institucion, 

por në pozicione pune me klase page më të ulët, për të cilët gjykata ka vendosur rikthimin në të 

njëjtën kategori page.  

 

Në lidhje me këtë kërkim, njësia përgjegjëse ka sqaruar se: “... pavarësisht se të dy procedurat e 

mësipërme administrative paraqesin rregullime të posaçme juridike për marrëdhënien 

administrative në shërbimin civil, në këtë moment të kohës, ato duhet të shihen të ndërlidhura me 

njëra tjetrën, si rezultat i pasojave juridike që sjellin për institucionin. Në këto kushte, DPT duhet 

të procedojë menjëherë me zbatimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë, në vendet e lira që 

nuk përfshihen në ristrukturim, si dhe në vendet vakante që do të rezultojnë pas përfundimit të 

procedurës së ristrukturimit”.  

 

Në vijim, rezulton se njësia përgjegjëse ka kërkuar vazhdimisht marrjen e masave për ekzekutimin 

e vendimit gjyqësor të formës së prerë për nëpunësen  **********, (shkresa nr. 1313/1 prot., datë 

05.03.2020 dhe shkresa nr. 1313/3 prot., datë 14.04.2020). Në korrespodencën e mbajtur midis 

këtyre institucioneve, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka parashtruar argumentin se, 

Komisioni i Posaçëm do të marrë në shqyrtim kërkesën për ekzekutimin e vendimit gjyqësor, në 

momentin që kjo nëpunëse do të sistemohet për shkak të ristrukturimit (shkresa nr. 1673/1 prot., 

datë 09.02.2021). Nga ana tjetër, njësia përgjegjëse me shkresën nr. 390/3 prot., datë 18.02.2021 

dhe nr. 1313/1 prot., datë 05.03.2021, ka sqaruar DPT se procedura administrative për ekzekutimin 

e vendimit gjyqësor të formës së prerë prevalon mbi procedurat e tjera administrative dhe si pasojë 

institucioni duhet të marrë masa për sistemimin e kësaj nëpunëseje.  

 

Aktualisht, rezulton se në datën 26.05.2021, Komisioni i Posaçëm ka shqyrtuar mundësinë e 

sistemimit të nëpunëses ********** dhe ka vlerësuar sistemimin e saj në pozicionin “Inspektor i 

parë”, në Sektorin e Kontrollit nga Zyra dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor për 

Biznesin e madh, pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë, me kategori page III-b.  

 

Rezulton se, me shkresën nr. 11159 prot., datë 18.06.2021, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka 

njoftuar nëpunësen në fjalë duke kërkuar dhënien e pëlqimit, brenda 3 ditëve nga data e njoftimit. 

Pas marrjes dijeni, rezulton se kjo nëpunëse ka shprehur dakordësinë e saj në lidhje me këtë 

propozim, nëpërmjet shkresës nr. 11159/1 prot., datë 25.06.2021. 

 

Në lidhje me sa më sipër, vlerësohet se ka parregullsi në praktikën e ndjekur për nëpunësen 

**********, e cila ka ardhur si rrjedhoje e mos veprimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, 

por edhe të Departamentit të Administratës Publike, në cilësinë e njësisë përgjegjëse.  

 

Në urdhrin nr. 5151, datë 28.10.2015, të Ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën 

Publike, “Për zbatimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë nga institucionet e Administratës 

Shtetërore, të përfshira në fushën e zbatimit të ligjit për shërbimin civil”, përcaktohet se, pranë çdo 

institucioni krijohet Komisioni i Posaçëm, i cili është organi kompetent për shqyrtimin e kërkesës 
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së depozituar nga nëpunësi civil kreditor. Në përmbajtje të këtij akti, përcaktohet se, Komisioni i 

Posaçëm, duhet të përfundojë shqyrtimin administrativ të kërkesës për ekzekutim, brenda 15 ditëve 

nga data e paraqitjes së kësaj kërkese.  

 

Në rastin konkret, vërehet se, nga momenti i depozitimit të kërkesës për ekzekutimin e vendimit 

(datë 28.06.2019) deri në datën 26.05.2020, Komisioni i Posaçëm pranë Drejtorisë së Përgjithshme 

të Tatimeve, nuk ka kryer asnjë veprim për të sistemuar nëpunësen **********, në një pozicion 

pune me kategori page III-b, sipas detyrimit të caktuar në dispozitivin e vendimit gjyqësor.  

 

Pretendimi i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, se Komisioni i Posaçëm duhet të shprehej për 

sistemimin e nëpunëses në fjalë, vetëm pasi Komisioni i Ristrukturimit të kishte propozuar 

transferimin e saj në kuadër të ristrukturimit, është një pretendim i pabazuar në ligj dhe vjen në 

kundërshtim me parimet themelore të doktrinës juridike. Sqarojmë se detyrimi për ekzekutimin e 

vendimit gjyqësor të formës së prerë, është një detyrim i cili ka lindur më parë në kohë dhe si i tillë 

duhet të ishte ekzekutuar para momentit të miratimit të strukturës së re të Administratës Tatimore 

Qendrore.  

 

Nga ana tjetër, pavarësisht ekzistencës së një vendimi gjyqësor të formës së prerë, vlerësohet se, 

Komisioni i Ristrukturimit, nuk ka pasur asnjë pengesë ligjore për të propozuar transferimin e 

nëpunëses ********** në një pozicion të nivelit ekzekutiv, me klasë page III-b, sipas detyrimit 

ligjor të përcaktuar në dispozitivin e vendimit, për më tepër kur rezulton se kjo nëpunëse ka qenë 

efektivisht në punë në momentin e ristrukturimit.  

 

Kjo vërtetohet me faktin se me vendimin nr. 10945/1 prot., datë 01.07.2020, të Komisionit të 

Ristrukturimit, janë trajtuar 34 nëpunës civilë, për të cilët është propozuar transferimi i tyre nga 

pozicioni i nivelit ekzekutiv me klasë page IV-a, në një pozicion ekzekutiv me klasë page III-b, 

ashtu si rasti i punononjëses në fjalë.  

 

Në kushtet kur, Departamenti i Administratës Publike paraqitet jo vetëm në cilësinë e njësisë 

përgjegjëse, por dhe në cilësinë e organit administrativ që mbikëqyr procesin e ekzekutimit të 

vendimeve gjyqësore të formës së prerë, vlerësojmë se në të ardhmen DAP, duhet të përdorë të 

gjitha mjetet procedurale të sanksionuara në ligjin nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, 

duke orientuar dhe koordinuar veprimtarinë ndërmjet Komisionit të Posaçëm dhe Komisionit të 

Ristrukturimit për zgjidhjen e rastit konkret.  

 

Në lidhje me konstatimet e mësipërme, për të rregulluar ligjshmërinë në projektraportin dërguar 

institucionit është kërkuar që Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në bashkëpunim me 

Departamentin e Administratës Publike, duhet të kryejnë të gjitha veprimet administrative me 

qëllim finalizimin e procedurës së ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë për 

nëpunësen **********, nisur me shkresën 11159 prot., datë 18.06.2021, të DPT dhe vijuar me 

shkresën nr. 11159/1 prot., datë 25.06.2021, ku nëpunësja ka dhënë dakordësinë për pozicionin që 

i është propozuar.  
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Ndërkohë, nisur nga observacionet e dërguara nga subjekti i kontrolluar (shkresa nr. 124/1 prot., 

datë 4.2.2022) dhe observacionet e dërguara nga njësia përgjegjëse DAP (shkresa nr. 63/1 prot., 

datë 17.2.2022), si dhe aktet administrative bashkëlidhur, Komisioneri konstaton se, për 

përmirësimin e situatës ligjore, në këtë rast, institucionet i kanë kryer veprimet administrative të 

nevojshme për rregullimin e momentit të konstatuar me parregullsi.  

 

Në mënyrë më të detajuar, duke specifikuar edhe aktet konkrete që kanë dalë për të rivendosur 

ligjshmërinë, konstatohet se: 

 

- Me aktin e emërimit nr. 4032/3 prot., dt. 23.7.2021 të njësisë përgjegjëse DAP, gjyqfituesja 

**********, është emëruar nëpunës civil në pozicionin “Inspektor i Parë, në Sektorin e 

Kontrollit nga Zyra dhe Monitorimit”, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor për Biznesin e 

Madh, pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore, Tiranë, kategoria e pagës III-b. Ky akt i është 

përcjellë për zbatim institucionit të mbikëqyrur me shkresën nr. 4032/4 prot, dt. 23.7.2021. 

Më tej, institucioni i kontrolluar ka nxjerrë aktin nr. 13929/1, dt. 2.8.2021, për fillimin e 

marrëdhënëive financiare të **********, duke përcaktuar se marrëdhëniet financiare me 

pozicionin e punës do të fillojnë me marrjen e detyrës. 

 

4.1 Vlerësimi i ligjshmërisë së vendimmarrjes së Komisionit të Ristrukturimit  

 

Referuar aktit nr. 10945/1 prot., datë 01.7.2020, “Vendim i Komisionit të Ristrukturimit të 

Administratës Tatimore Qendrore, për propozimin e transferimit të përhershëm të nëpunësve civilë 

në kuadër të ristrukturimit”, rezulton se ky komision ka propozuar transferimin e përhershëm për 

662 nëpunës civilë.  

 

Procedura e Komisionit të Ristrukturimit, për propozimin e transferimit të përhershëm të 

nëpunësve civilë, në kuptim të nenit 50, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, 

kërkon plotësimin e dy kushteve themelore:  

 

a) pozicioni i mëparshëm të mos ekzistojë më, çka nënkupton që të jetë suprimuar, shkurtuar 

ose riorganizuar;  

b) nëpunësi civil, pozicioni i të cilit preket nga ristrukturimi, duhet të transferohet në një 

pozicion tjetër të shërbimit civil, të së njëjtë kategori. 

 

Duke vlerësuar propozimet e bëra nga Komisioni i Ristrukturimit, për 662 nëpunës civilë të 

Administratës Tatimore Qendrore, konstatohet se:  

 

 në 614 raste, është propozuar transferimi i tyre në një pozicion pune të së njëjtës kategori 

dhe klase page. 

 Në 2 raste, është propozuar transferimin i tyre në një pozicion pune jo të së njëjtës kategori 

(rasti i punonjësve ********** dhe **********); 
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 Në 11 raste, është propozuar transferimi i tyre në një pozicion pune të së njëjtës kategori, 

por me klasë page më të ulët se pozicioni i mëparshëm; 

 Në 35 raste, është propozuar transferimi i tyre në një pozicion pune të së njëjtës kategori, 

por me klasë page më të lartë se pozicioni i mëparshëm.  

 

Duke analizuar dhe vlerësuar vendimin nr. 10945/1 prot., datë 01.07.2020, të Komisionit të 

Ristrukturimit, në përputhje me përcaktimet ligjore të dispozitës së mësipërme, konstatohen disa 

pasaktësi, të cilat evidentohen si më poshtë:  

 

Së pari, nuk konstatohet asnjë akt administrativ që të materializojë arsyetimin e Komisionit të 

Ristrukturimit në lidhje me transferimin e përhershëm të nëpunësve civilë, pozicionet e të cilëve 

janë prekur për shkak të ristrukturimit të Administratës Tatimore Qendrore.  

 

Në udhëzimin nr. 1, datë 01.03.2016, të Departamentit të Administratës Publike, “Për krijimin, 

funksionimin dhe kompetencat e Komisionit të Ristrukturimit për shkak të mbylljes apo 

ristrukturimit të institucionit”, përcaktohet se Komisioni i Ristrukturimit duhet ta shoqërojë 

vendimin e propozimit për transferimin e nëpunësit civil me praktikën mbi bazën e të cilës është 

marrë vendimi.  

 

Njëkohësisht, në përmbajtje të këtij udhëzimi përcaktohet se vendimmarrja e Komisionit të 

Ristrukturimit duhet të bazohet në Metodologjinë e Vlerësimit dhe në Sistemin e Pikëzimit, të cilat 

shpjegohen në Aneksin nr. 1, që i bashkëlidhet udhëzimit të sipërcituar. Ky sistem pikëzimi, jo 

vetëm mundëson vlerësimin me pikë të kritereve kyç të procesit të ristrukturimit, të tilla si arsimi, 

kualifikimet apo përvoja në pozicionin aktual, pozicione të ngjashme dhe në tërësi në shërbimin 

civil, por njëkohësisht përcakton se cilat kritere kanë prioritet në rastin kur nëpunësit civilë janë 

vlerësuar me pikë të barabarta prej Komisionit të Ristrukturimit.  

 

Në rastin konkret, vërehet se, në përmbajtje të vendimit nr. 10945/1 prot., datë 01.07.2020, janë 

analizuar vetëm ndryshimet strukturore dhe nuk ka asnjë akt tjetër administrativ, ku Komisioni i 

Ristrukturimit të ketë analizuar kriteret kyç që kanë shërbyer për vlerësimin dhe krahasimin e 

nëpunësve civilë që plotësojnë kushtet përkundrejt pozicionit për të cilin po gjykohet.  

 

Kjo problematikë është evidentuar më shpesh, në rastet e nëpunësve civilë të cilët kanë qenë të 

emëruar në njësi organizative (si drejtori ose sektor), të cilat sipas strukturës së re janë suprimuar, 

riorganizuar ose shoqëruar me pakësim të numrit të përgjithshëm të pozicioneve të punës. 

Konkretisht, bëhet fjalë për nëpunësit:  

 

 **********, ********** dhe **********, emëruar në pozicionin “Inspektor i parë”, në 

Drejtorinë e Auditit të Brendshëm, për të cilët Komisioni i Ristrukturimit ka propozuar 

transferimin e tyre në pozicionin “Inspektor i parë”, në Sektorin e Kontrollit nga Zyra dhe 

Monitorimit, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor për Biznesin e Vogël, në Drejtorinë 

Rajonale Tatimore Tiranë (III-b). 
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Me miratimin e strukturës së re, konstatohet se Drejtoria e Auditit të Brendshëm paraqitet me të 

njëjtën emërtese, por rezulton të jetë riorganizuar  nga një drejtori e sheshtë (1 pozicion Drejtor 

dhe 8 pozicione Inspektor i parë), në një drejtori me 2 sektorë. Njëkohësisht konstatohet se ky 

riorganizim është shoqëruar me pakësim të numrit të pozicioneve me emërtesën “Inspektor” (nga 

8 në 6 pozicione). Në rastin konkret, vërehet se Komisioni i Ristrukturimit, nuk ka realizuar 

procesin e vlerësimit dhe krahasimit midis nëpunësve civilë, të cilët kanë qenë të emëruar në këtë 

drejtori në pozicionet “Inspektor i parë” (gjithsej 8 nëpunës).  

 

Madje konstatohet, se për pozicionet e Drejtorisë të Auditit të Brendshëm, Komisioni i 

Ristrukturimit, ka propozuar plotësimin e pozicioneve  nëpërmjet transferimit të nëpunësve nga 

njësi të tjera organizative, konkretisht me nëpunësen **********, e cila ka qenë e emëruar në 

pozicionin “Inspektor i dytë”, në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, 

në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë – me kategori page IV-a.  

 

Për nëpunësit e mësipërm, Komisioni i Ristrukturimit ka propozuar transferimin në pozicionin 

“Inspektor i parë”, në Sektorin e Kontrollit nga Zyra dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Kontrollit 

Tatimor për Biznesin e Vogël, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë. Në lidhje me këtë 

transferim, rezulton se nëpunësit kanë paraqitur ankim, raste të cilat do të trajtohen në vijim të 

raportit.  

 

 **********, ********** dhe **********, të cilët kanë qenë të emëruar në pozicionin 

“Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit Tatimor”, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në 

Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë, me kategori page III-b.  

 

Më miratimin e strukturës së re, rezulton se, Drejtoria e Kontrollit Tatimor është organizuar në dy 

drejtori me funksione kontrolli (Drejtoria e Kontrollit Tatimor për Biznesin e Vogël/ Biznesin e 

Madh) dhe është shoqëruar me shkurtim të pozicionit “Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit Tatimor”, 

konkretisht nga 6 pozicione në 4 pozicione. Në përmbajtje të vendimit të Komisionit të 

Ristrukturimit nuk konstatohet të jetë kryer vlerësimi me pikë midis nëpunësve, të cilët kanë qenë 

të emëruar në këto pozicione (gjithsej 5 nëpunës).  

 

Për më tepër, konstatohet se, Komisioni i Ristrukturimit për plotësimin e këtyre pozicioneve ka 

propozuar transferimin e nëpunësve nga njësi të tjera organizative, konkretisht të nëpunëses 

**********, e cila ka qenë e emëruar në pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të Menaxhimit dhe 

Analizës së Detyrimeve të Papaguara”, në Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve të Papaguara, në 

DRT Tiranë -  me klasë page III-b. 

 

Për nëpunësit e mësipërm, Komisioni i Ristrukturimit ka propozuar transferimin në pozicione të 

tjera të shërbimit civil, brenda të njëjtës kategori dhe klasë page. Në lidhje me këtë transferim, 

rezulton se nëpunësit, duke mos qenë dakord, kanë refuzuar transferimin pranë njësisë përgjegjëse 
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(********** dhe **********) ose kanë kundërshtuar aktin e transferimit pranë organeve 

gjyqësore   (********** dhe **********), raste të cilat do të trajtohen në vijim të këtij raporti.   

 

 **********, ********** dhe **********, të cilët kanë qenë të emëruar në pozicionin 

“Specialist”, në Sektorin e Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë e 

Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë, kategoria e pages IV-

a. 

 

Me miratimin e strukturës së re, konstatohet se Sektori i Asistencës dhe Shërbimit të 

Tatimpaguesve, në Drejtorinë e Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë Rajonale Tatimore 

Tiranë, ruan të njëjtën mënyrë organizimi, por është shoqëruar me shkurtim të pozicioneve me 

emërtesën “Specialist” (nga 30 në 27 pozicione).  

 

Në rastin konkret, vërehet se Komisioni i Ristrukturimit nuk ka realizuar procesin e vlerësimit dhe 

krahasimit midis 30 nëpunësve civilë, të cilët kanë qenë të emëruar në këtë sektor në pozicionet 

“Specialist”, për të përcaktuar se cilët nëpunës do të qëndrojnë brenda strukturës së Drejtorisë 

Rajonale Tatimore Tiranë dhe cilët nëpunës do të transferohen në pozicione të tjera të shërbimit 

civil në strukturën e Administratës Tatimore Qendrore.  

 

Rezulton se, nëpunësit ********** dhe ********** janë transferuar në pozicionet e Drejtorisë së 

Tatimpaguesve të Mëdhenj, ndërsa nëpunësja ********** është transferuar në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Tatimeve. Në lidhje me këto transferime, rezulton se këta nëpunës civil nuk e kanë 

refuzuar aktin e transferimit.  

 

 **********, ********** dhe **********, të cilët kanë qenë të emëruar në pozicionin 

“Specialist”, në Sektorin e Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë e 

Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Shkodër, kategoria e pagës 

IV-a.  

 

Me miratimin e strukturës së re, konstatohet se Sektori i Asistencës dhe Shërbimit të 

Tatimpaguesve, në Drejtorinë e Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë Rajonale Tatimore 

Tiranë, ruan të njëjtën mënyrë organizimi, por është shoqëruar me shkurtim të pozicioneve me 

emërtesën “Specialist” (nga 10 në 8 pozicione). Në rastin konkret, vërehet se Komisioni i 

Ristrukturimit nuk ka realizuar procesin e vlerësimit dhe krahasimit midis 10 nëpunësve civilë, të 

cilët kanë qenë të emëruar në këtë sektor në pozicionet “Specialist”. Madje konstatohet se, në 

përfundim të vendimmarrjes së Komisionit të Ristrukturimit, në Sektorin e Asistencës dhe 

Shërbimit të Tatimpaguesve rezulton një pozicion i lirë me emërtesën “Specialist”, fakt që nuk 

përligj transferimin e përhershëm të këtyre nëpunësve, jashtë kësaj njësie organizative. 

 

Rezulton se, nëpunësja **********, është transferuar në pozicionin “Inspektor i dytë”, në Sektorin 

e Procedurave Ligjore të Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore 

të Papaguara (Rajoni verior), në DRT Shkodër (kategoria e pagës IV-a), ndërsa nëpunësit 
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********** dhe **********, janë transferuar në pozicionin “Inspektor i dytë”, në Sektorin e 

Kontrollit nga Zyra dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në DRT Shkodër 

(kategoria e pagës IV-a). Rezulton se nëpunësi **********, e ka ankimuar vendimin e 

transferimit, rast i cili do të trajtohet në vijim të këtij materiali.  

 

 **********, e cila ka qenë e emëruar në pozicionin “Specialist”, në Sektorin e Asistencës 

dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë e Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë 

Rajonale Tatimore Fier, kategoria e pagës IV-a. 

 

Me miratimin e strukturës së re, konstatohet se Sektori i Asistencës dhe Shërbimit të 

Tatimpaguesve, në Drejtorinë e Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë Rajonale Tatimore 

Tiranë, ruan të njëjtën mënyrë organizimi, por është shoqëruar me shkurtim të pozicioneve me 

emërtesën “Specialist” (nga 10 në 7 pozicione). Në rastin konkret, vërehet se Komisioni i 

Ristrukturimit nuk ka realizuar procesin e vlerësimit dhe krahasimit midis 8 nëpunësve civilë, të 

cilët kanë qenë të emëruar në këtë sektor në pozicionet “Specialist” para momentit të ristrukturimit.  

Rezulton se, Komisioni i Ristrukturimit ka propozuar transferimin e saj në pozicionin “Specialist”, 

në Sektorin e Analizës dhe Kontabilitetit të të Ardhurave, në DRT Fier, kategoria e pagës IV-a, për 

të cilën kjo nëpunëse ka shprehur dakordësinë e saj me shkrim.  

 

 Për nëpunësit civilë, të cilët kanë qenë të emëruar në pozicionet “Inspektor i dytë”, 

kategoria e pagës IV-a, në njësitë organizative (sektorë/drejtori) me funksionet e mbledhjes 

së detyrimeve tatimore të papaguara, në drejtoritë rajonale të Administratës Tatimore 

Qendrore. 

 

Me miratimin e strukturës së re, rezulton se këto njësi organizative janë suprimuar dhe funksionet 

e tyre janë përqendruar pranë Drejtorisë së Tatimpaguesve të Mëdhenj si dhe në Drejtoritë Rajonale 

Tatimore Tiranë, Fier dhe Shkodër. Në momentin e ristrukturimit, rezulton se në këto pozicione 

kanë qenë të emëruar nëpunësit si më poshtë:  

 

 në Drejtorinë Rajonale Tatimore Durrës - nëpunësit **********, **********, të cilët janë 

transferuar në Drejtorinë e Shërbimit të Tatimpaguesve, në DRT Durrës, **********, 

**********, **********, ********** dhe **********, të cilët janë transferuar në 

Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara Rajoni Qendror, në DRT 

Tiranë; 

 

 në Drejtorinë Rajonale Tatimore Elbasan - nëpunësit **********, **********, 

**********, të cilët janë transferuar në DRT Elbasan, ********** dhe **********, të 

cilët janë transferuar në Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara 

Rajoni Qendror, në DRT Tiranë; 

 

 në drejtorinë Rajonale Tatimore Korçë - nëpunësit **********, **********, 

**********, **********, të cilët janë transferuar në DRT Korçë, ********** dhe 
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**********, të cilët janë transferuar në Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të 

Papaguara Rajoni Qendror, në DRT Tiranë; 

 

 në Drejtorinë Rajonale Tatimore Lezhë - nëpunësit **********, **********, të cilët janë 

transferuar në Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara Rajoni 

Qendror, në DRT Tiranë; ********** dhe **********, të cilët janë transferuar në 

Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara Rajoni Verior, në DRT 

Shkodër; 

 

 në Drejtorinë Rajonale Tatimore Berat - nëpunësit **********, e cila është transferuar në 

pozicionin “Inspektor i dytë”, në Sektorin e Analizës dhe Kontabilitetit të të Ardhurave, në 

Drejtorinë Rajonale Tatimore Berat, ********** dhe **********, të cilët janë transferuar 

në Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara Rajoni Jugor, në DRT 

Fier; 

 

 në Drejtorinë Rajonale Tatimore Vlorë - nëpunësit **********, **********, të cilat janë 

transferuar në DRT Vlorë, **********, **********, ********** dhe **********, të 

cilët janë transferuar në Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara 

Rajoni Jugor, në DRT Fier; 

 

 në Drejtorinë Rajonale Tatimore Sarandë - nëpunësit **********, transferuar në DRT 

Sarandë; ********** dhe **********, të cilët janë transferuar në Drejtorinë e Mbledhjes 

së Detyrimeve Tatimore të Papaguara Rajoni Jugor, në DRT Fier; 

 

 në Drejtorinë Rajonale Tatimore Gjirokastër - nëpunësit **********, **********, të cilët 

janë transferuar në DRT Gjirokastër dhe nëpunësi **********, i cili është transferuar në 

Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara Rajoni Jugor, në DRT Fier. 

 

Gjatë procesit të mbikëqyrjes u vu re se, në vendimmarrjen e Komisionit të Ristrukturimit nuk 

është treguar kujdes që të vlerësohen dhe krahasohen nëpunësit sipas Metodologjisë së Vlerësimit 

dhe Sistemit të Pikëzimit, me qëllim zbatimin e parimit të meritokracisë për të evidentuar  nëpunësit 

civilë me më tepër pikë, në kuadër të transferimit të tyre të përhershëm.  

 

Rezulton se, nga nëpunësit e sipërpërmendur kanë ushtruar ankim nëpunësit **********, 

**********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, 

**********, **********, ********** dhe **********, raste të cilat do të trajtohen në vijim të 

këtij materiali. 

 

Së dyti, vërehet se në disa raste, Komisioni i Ristrukturimit ka propozuar transferimin e 

nëpunësve civilë, në kundërshtim me legjislacionin e shërbimit civil, pasi rezulton të mos ketë 

kryer një analizë të hollësishme për ndryshimet që kanë pësuar pozicionet ku këta nëpunës kanë 

qenë të emëruar.  
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Në rastin konkret, bëhet fjalë për nëpunësit **********, **********, **********, **********, 

**********, **********, **********, ********** dhe **********. Me miratimin e strukturës 

së re, rezulton se pozicionet e tyre kanë pësuar ndryshim në lidhje me a) varësinë hierarkike (kalimit 

në varësi të njësive të tjera organizative) ose b) emërtesë të pozicionit të punës. Nga analiza e 

përshkrimeve të punës, të kritereve specifikeve të pozicionit dhe detyrave funksionale, rezulton se 

pozicionet e mëparshme të këtyre nëpunësve vazhdojnë të ekzistojnë në strukturën e re.  

 

Pavarësisht këtij fakti, rezulton se për këta nëpunës, Komisioni i Ristrukturimit ka propozuar 

transferimin e tyre në pozicione të tjera të shërbimit civil, të së njëjtës kategori, por me detyra dhe 

funksione të ndryshme nga ato të pozicionit të mëparshëm.  

 

Rezulton se nëpunësit e mësipërm kanë refuzuar transferimin e përhershëm, pranë njësisë 

përgjegjëse, raste të cilat analizohen në vijim të raportit.  

 

Së treti, vërehet se, në 2 (dy) raste, Komisioni i Ristrukturimit ka propozuar transferimin e 

përhershëm në një pozicion të shërbimit civil, jo të së njëjtës kategori.  

 

Bëhet fjalë për nëpunësit:  

 

1. **********, i cili ka qenë i emëruar në pozicionin “Drejtor”, në Qendrën e Thirrjeve, në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - kategoria e pagës III-a. Me miratimin e strukturës 

së re, rezulton se ky pozicion është suprimuar. Për këtë arsye, Komisioni i Ristrukturimit 

ka propozuar transferimin e tij në pozicionin “Përgjegjës në Sektorin e Thirrjeve (Call 

Center)”, në Drejtorinë e Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Tatimeve (III-a/1); 

 

2. **********, i cili ka qenë i emëruar në pozicionin “Drejtor”, në Drejtorinë e Mbledhjes 

së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Korçë - kategoria 

e pagës III-a/1. Me miratimin e strukturës së re, rezulton se ky pozicion është suprimuar. 

Për këtë arsye, Komisioni i Ristrukturimit ka propozuar transferimin e tij në pozicionin 

“Përgjegjës Sektori”, në Sektorin e Kontrollit nga Zyra dhe Monitorimit, në Drejtorinë e 

Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Korçë (III-b).  

 

Në nenin 50, pika 1, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, përcaktohet se, nëse 

për shkak të mbylljes apo ristrukturimit të institucionit, pozicioni i mëparshëm nuk ekziston më, ai 

transferohet në një pozicion tjetër të shërbimit civil të së njëjtës kategori.  

 

Në lidhje me nëpunësit e mësipërm, vlerësohet se Komisioni i Ristrukturimit ka vepruar në 

kundërshtim me dispozitën e mësipërme, pasi rezulton se ka propozuar transferimin e tyre në 

pozicione pune, të cilat në referencë të lidhjes nr. 6/8 “Struktura dhe nivelet e pagave për 

punonjësit e sistemit të tatimeve”, të vendimit nr. 187, datë 08.03.2017, të Këshillit të Ministrave, 
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“Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, 

zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, 

administratën e presidentit, kuvendit, komisionit qendror të zgjedhjeve, gjykatën e lartë, 

prokurorinë e përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të kryeministrit, 

institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e prefektit”, i ndryshuar, 

klasifikohen si pozicione që i përkasin një kategorie më të ulët, se pozicionet ku këta nëpunës kanë 

qenë të emëruar.  

 

Në vendimmarrjen e Komisionit të Ristrukturimit nuk rezulton që të jetë shqyrtuar mundësia e 

transferimit të këtyre nëpunësve, në pozicione pune të lira të së njëjtës kategori. Në lidhje me rastin 

e nëpunësit **********, njësia përgjegjëse ka informuar nëpërmjet komunikimit elektronik, se 

transferimi i këtij nëpunësi në një pozicion pune me kategori page III-a/1 ishte i pamundur, pasi në 

DRT Korçë nuk kishte asnjë pozicion vakant me këtë kategori page dhe nga ana tjetër, transferimi 

i këtij nëpunësi në DRT Tiranë do të përbënte shkak për refuzimin e transferimit. 

 

Më tej, konstatohet se në praktikën e transferimit të përhershëm për nëpunësin **********, nuk 

evidentohet asnjë akt administrativ që të materializojë dhënien e mendimit me shkrim të këtij 

nëpunësi. Për rastin konkret, Departamenti i Administratës Publike nëpërmjet komunikimit 

elektronik, ka parashtruar pretendimin se, në kushtet kur ky nëpunës nuk ka paraqitur ankesë pranë 

njësisë përgjegjëse brenda afatit 5 ditor, prezumohet se është dakord me vendimin e transferimit.  

 

Në lidhje me këtë qëndrim të Departamentit të Administratës Publike, sqarojmë se, neni 50, i ligjit 

nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, nuk lejon në mënyrë eksplicite transferimin e 

nëpunësit në një pozicion pune të një kategorie më të ulët. Praktika e ndjekur nga Departamenti i 

Administratës Publike, është një rast atipik, dhe aplikohet me qëllim që të mundësohet vazhdimësia 

e marrëdhënies së punës, në rastin kur nuk ekziston mundësia e transferimit të nëpunësit civil në 

një pozicion pune të së njëjtës kategori. Në këto kushte, njësia përgjegjëse duhet të ishte kujdesur 

që të kryente veprimet e nevojshme, duke përfshirë edhe administrimin e mendimit me shkrim të 

nëpunësit **********.  

 

Ndërsa në lidhje me nëpunësin **********, vlerësohet se, në zbatim të nenit 50, pika 2, të ligjit     

nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Komisioni i Ristrukturimit, duhet të kishte 

analizuar dhe shqyrtuar strukturën e re dhe riorganizimin e ri strukturor të Administratës Tatimore 

Qendrore, për të mundësuar transferimin e përhershëm të tij në një pozicion pune të shërbimit civil 

të së njëjtës kategori, në kushtet kur në strukturën dhe organigramën e institucionit evidentohen 

pozicione të lira. Rezulton se, pas shqyrtimit të ankimit të përcjellë nga ky nëpunës, Komisioni i 

Ristrukturimit ka rishqyrtuar propozimin e transferimit, duke rregulluar paligjshmërinë e 

konstatuar sa më sipër, rast i cili trajtohet në vijim të këtij materiali.  

 

Konkluzion: Bazuar në gjithë sa më sipër, arrihet në konkluzionin se, vendimmarrja e Komisionit 

të Ristrukturimit në lidhje me propozimin e transferimit të përhershëm të nëpunësve civilë 
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********** dhe **********, vjen në kundërshtim me nenin 50, pika 1, të ligjit nr. 152/2013, 

“Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe me aktet nënligjore që rregullojnë institutin e transferimit.  

 

Nga ana tjetër, vlerësohet se vendimi i Komisionit të Ristrukturimit është i paargumentuar dhe i 

paarsyetuar, në kushtet kur në përmbajtje të tij nuk evidentohet të jetë analizuar mundësia e 

transferimit të këtyre nëpunësve në pozicione të tjera të së njëjtës kategori, për të cilat plotësojnë 

kriteret e posaçme të pozicionit të punës.  

 

Për këtë arsye, sjellim në vëmendje të Departamentit të Administratës Publike që, në të ardhmen 

duhet të jetë më i kujdesshëm për të orientuar Komisionin e Ristrukturimit, me qëllim që 

vendimmarrja e këtij organi të jetë në formën e kërkuar nga ligji, si dhe i arsyetuar, me qëllim 

sigurimin e një procesi të ligjshëm dhe të bazuar në prova dhe dokumentacionin përkatës shkresor.  

 

Në kushtet kur, rezulton se nëpunësi ********** aktualisht ushtron detyrën në pozicionin 

“Përgjegjës Sektori”, në Sektorin e Kontrollit nga Zyra dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Kontrollit 

Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Korçë (III-b), dosja e këtij nëpunësi duhet të plotësohet 

me një akt shkresor, në përmbajtjen e të cilit të shprehet dakordësia në lidhje me këtë transferim, 

si një detyrim ligjor i përcaktuar në kreun II, pika 20, të vendimit nr. 125, datë 17.02.2016, të 

Këshillit të Ministrave, “Për transferimin e përkohshëm dhe të përhershëm të nëpunësve civilë”.  

 

Së katërti, Komisioni i Ristrukturimit në 10 raste ka propozuar transferimin e nëpunësit civil në 

pozicione pune të së njëjtës kategori, por me klasë page më të ulët.  

 

Duke analizuar vendimmarrjen e Komisionit të Ristrukturimi, vërehet se për 10 nëpunës civilë 

është propozuar transferimi i tyre brenda kategorisë ekzekutive, por nga ana tjetër, konstatohet se, 

këta nëpunës janë transferuar në pozicione pune me klasë page me të ulët, konkretisht nga paga    

III-b, në klasë page IV-a.   

 

Në kuptim të vendimit nr. 142, datë12.03.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përshkrimin dhe 

klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e 

pavarura”, i ndryshuar, pozicionet e nivelit ekzekutiv klasifikohen në 4 (katër) klasa nga specialist 

i nivelit A deri në specialist i nivelit D. Referuar këtij akti nënligjor, klasat për pozicionet e 

kategorisë ekzekutive ndryshojnë nga njëra tjetra, për shkak të përshkrimit të punës, të kërkesave 

të posaçme dhe të kriterit arsimor.   

 

Në kushtet kur paga e pozicionit të punës, përbën një nga elementët kryesorë të marrëdhënies në 

shërbimin civil si dhe të sistemit të karrierës, vlerësojmë se Komisioni i Ristrukturimit duhet të 

kishte analizuar dhe argumentuar pamundësinë e sistemimit të këtyre nëpunësve në pozicione pune 

të nivelit ekzekutiv, me të njëjtën klasë page.  

 

Nga ana tjetër, duke analizuar strukturën aktuale, vërehet se, Komisioni i Ristrukturimit ka pasur 

mundësinë e sistemimit të disa prej nëpunësve civilë të lartpërmendur në pozicione të nivelit 
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ekzekutiv me klasë page III-b, për të cilat këta nëpunës rezultojnë të plotësojnë kriteret e posaçme 

të pozicionit të punës, në lidhje me kriterin arsimor. Për më tepër, konstatohet se, në këto pozicione, 

Komisioni i Ristrukturimit ka propozuar transferimin e nëpunësve civilë, të cilët para momentit të 

ristrukturimit kanë qenë të emëruar në pozicione të shërbimit civil, të kategorisë ekzekutive, me 

klasë page IV-a.  

 

Konkretisht bëhet fjalë për nëpunësit:  

 

 **********, transferuar nga pozicioni “Inspektor i parë”, në Sektorin e Menaxhimit dhe 

Analizës së Detyrimeve të Papaguara, në Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore 

të Papaguara, në DPT - kategoria e pagës III-b, në pozicionin “Specialist”, në Sektorin e 

Kontabilitetit dhe Pagesës, në Drejtorinë e Kontabilitetit dhe Statistikës - kategorie e pagës 

IV-a;  

 

Me miratimin e strukturës së re, rezulton se, Sektori i Menaxhimit dhe Analizës së Detyrimeve të 

Papaguara është suprimuar, por nga ana tjetër konstatohet se pozicioni i punës ku kjo nëpunëse ka 

qenë e emëruar vazhdon të ekzistojë. Kjo pasi, vërehet se, Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve 

Tatimore të Papaguara është riorganizuar në 3 njësi organizative në nivel sektori (nga 2 njësi në 

nivel sektori), ku evidentohen 8 pozicione pune me emërtesën “Inspektor i parë”, me kategori page 

III-b. 

 

Për më tepër, pas vendimmarrjes së Komisionit të  Ristrukturimit, evidentohet se një pozicion pune 

me emërtesën “Inspektor i parë”, në Sektorin e Monitorimit të Zbatimit të Masave Shtrënguese, 

në Drejtorinë e Detyrimeve Tatimore të Papaguara, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, me 

kategori page III-b, ka qenë pozicion vakant. Referuar përshkrimit të punës, rezulton se në lidhje 

me kriterin arsimor kërkohet diplomë e nivelit “Master profesional”, në shkenca ekonomike ose 

juridike. Referuar dokumentacionit të përcjellë prej njësisë së menaxhimit të burimeve njerëzore 

të institucionit, rezulton se nëpunësja ********** zotëron diplomë “Bachelor” dhe “Master 

Shkencor”, lëshuar nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Dega Financë. 

 

 **********, transferuar nga pozicioni “Inspektor i parë”, në Sektorin e Hartimit dhe 

Ndjekjes së Buxhetit dhe Financës, në DPT - kategoria e pagës III-b, në pozicionin 

“Specialist”, në Drejtorinë e Financës dhe Buxhetit, në DPT - kategoria e pagës IV-a; 

 **********, transferuar nga pozicioni “Inspektor i parë”, në Sektorin e Hartimit dhe 

Ndjekjes së Buxhetit dhe Financës, në DPT - kategoria e pagës III-b, në pozicionin 

“Specialist”, në Drejtorinë e Financës dhe Buxhetit, në DPT - kategoria e pagës IV-a;  

 

Me miratimin  e strukturës së re, rezulton se Drejtoria e Buxhetit dhe Financës ka pësuar ndryshime, 

që konsistojnë në ndryshimin e emërtesës, në riorganizimin e saj në drejtori në nivel të sheshtë dhe 

në riklasifikimin e pozicioneve të nivelit ekzekutiv, nga pozicione “Inspektor i parë”, me kategori 

page III-b, në pozicione me emërtesën “Specialist”, me kategori page IV-a. Megjithatë, në 

strukturën e re, evidentohen pozicione pune me emërtesën “Inspektor i parë”, për të cilën 
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rezultojnë se këto nëpunëse plotësojnë kriteret e posaçme, në lidhje me kriterin arsimor dhe 

përvojën në punë. Konkretisht, rezulton se, pas vendimmarrjes së Komisionit të Ristrukturimit, 

kanë qenë të lira: 

 3 pozicione pune “Inspektor i parë”, në Sektorin e Analizës dhe Riskut, në Drejtorinë e 

Menaxhimit të Riskut, për të cilat sipas përshkrimit të punës kërkohet diplomë e nivelit 

“Master Shkencor”, në shkencat ekonomike ose juridike; 

 1 pozicion pune “Inspektor i parë”, në Sektorin e Hartimit të Strategjive, të cilat i përkasin 

Drejtorisë së Menaxhimit të Riskut, për të cilën sipas përshkrimit të punës kërkohet 

“Diplomë e nivelit “Master profesional”, në shkencat ekonomike ose juridike”. 

 

Sipas dosjes individuale, rezulton se nëpunësja **********, zotëron diplomë DIND, lëshuar nga 

Universiteti i Tiranës, Fakulteti Ekonomik, Dega Financë, ndërsa nëpunësja **********, zotëron 

diplomë DIND, lëshuar nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti Ekonomik, Dega Financë - 

Kontabilitet.  

 

Pas marrjes dijeni të aktit të transferimit, rezulton se të dy nëpunëset e mësipërme, kanë ankimuar 

vendimin e transferimit pranë njësisë përgjegjëse dhe gjykatës kompetente, raste të cilat trajtohen 

në vijim të këtij materiali.  

 

 **********, transferuar nga pozicioni “Inspektor i parë”, në Sektorin e Kontrollit 

Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në DRT Tiranë - kategoria e pagës III-b, në 

pozicionin “Inspektor i dytë”, në Sektorin e Kontrollit në Vend, në Drejtorinë e Kontrollit 

Tatimor për Biznesin e Madh, në DRT Tiranë - kategoria e pagës IV-a;  

 

Me miratimin e strukturës së re, rezulton se, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, në DRT Tiranë, është 

riorganizuar në 2 drejtori, në të cilën parashikohen gjithsej 60 pozicione pune me emërtesën 

“Inspektor i parë”, me kategori page III-b. Pas vendimmarrjes së Komisionit të Ristrukturimit, 

rezulton se, në strukturën e Drejtorisë së Kontrollit Tatimor për Biznsin e Madh, kanë qenë 3 

pozicione të lira, me emërtesën “Inspektor i parë”, me kategori page III-b, për të cilat sipas 

përshkrimit të punës, në lidhje me kriterin arsimor kërkohet diplomë e nivelit “Master 

profesional”, në shkencat ekonomike ose juridike. Referuar dokumentacionit të përcjellë prej 

njësisë së menaxhimit të burimeve njerëzore të institucionit, rezulton se nëpunësi ********** 

zotëron diplomë DIND, lëshuar nga Universiteti Iliria, Fakulteti i Drejtësisë, dega Drejtësi.  

 

 **********, transferuar nga pozicioni “Inspektor i parë”, në Sektorin e Kontrollit 

Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në DRT Elbasan - kategoria e pagës III-b, në 

pozicionin “Specialist”, në Sektorin e Regjistrimit, në Drejtorinë e Shërbimit të 

Tatimpaguesve, në DRT Elbasan - kategoria e pagës IV-a. 

 

Me miratimin e strukturës së re rezulton se, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, në DRT Elbasan është 

riorganizuar me dy njësi organizative në nivel sektori, ku evidentohen gjithsej 14 pozicione me 

emërtesën “Inspektor i parë”, me kategori page III-b. Komisioni i Ristrukturimit, duke mos 
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paraqitur asnjë argument ligjor, në pozicionet e mësipërme ka propozuar transferimin e nëpunësve 

**********, ********** dhe **********, të cilët para momentit të ristrukturimit rezultojnë të 

kenë qenë të emëruar në pozicionin “Inspektor i dytë”, në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në 

Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në DRT Elbasan, me kategori page IV-a. 

 

Sipas përshkrimit të punës, rezulton se për pozicionin “Inspektor i parë”, me klasë page III-b, në 

lidhje me kriterin arsimor kërkohet diplomë e nivelit “Master profesional”, në shkencat ekonomike. 

Referuar dokumentacionit të përcjellë prej njësisë së menaxhimit të burimeve njerëzore të 

institucionit, rezulton se nëpunësi **********, zotëron diplomë DIND, lëshuar nga Universiteti 

“Aleksandër Xhuvani”, Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Dega Administrim Biznesi. 

Njëkohësisht duke vlerësuar eksperiencën në punë, rezulton se, nëpunësi **********, ka vjetërsi 

më të madhe (25 vjet), se nëpunëset ********** (13 vjet) dhe ********** (5 vjet), të cilat 

rezultojnë të jenë transferuar në pozicionin “Inspektor i parë”, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor.  

 

Nga sa më sipër, vlerësohet se, Komisioni i Ristrukturimit nuk ka qenë në pamundësi për të 

propozuar transferimin e nëpunësve **********, **********, **********, ********** dhe 

**********, në pozicione të nivelit ekzekutiv, me klasë page III-b. Për rrjedhojë, arrihet në 

konkluzionin se vendimi i Komisionit të Ristrukturimit është i paarsyetuar, pasi rezulton të mos 

jenë analizuar në mënyrë të plotë kriteret specifike të vendeve të lira apo të krijuara si pasojë e 

ristrukturimit, si dhe të dhënat e nëpunësve civilë të sipërpërmendur.  

 

 **********, transferuar nga pozicioni “Inspektor i parë”, në Sektorin e Kontrollit 

Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në DRT Tiranë - kategoria e pagës III-b, në 

pozicionin “Inspektor i dytë”, në Sektorin e Kontrollit në Vend, në Drejtorinë e Kontrollit 

Tatimor për Biznesin e Madh, në DRT Tiranë - kategoria e pagës IV-a; 

 **********, transferuar nga pozicioni “Inspektor i parë”, në Sektorin e Kontrollit 

Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në DRT Durrës - kategoria e pagës III-b, në 

pozicionin “Inspektor i dytë”, në Sektorin e Kontrollit në Vend, në Drejtorinë e Kontrollit 

Tatimor për Biznesin e Madh, në DRT Durrës - kategoria e pagës IV-a; 

 **********, transferuar nga pozicioni “Inspektor i parë”, në Sektorin e Kontrollit 

Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në DRT Gjirokastër - kategoria e pagës III-b, 

në pozicionin “Inspektor i dytë”, në Sektorin e Kontrollit në Vend, në Drejtorinë e 

Kontrollit Tatimor për Biznesin e Madh, në DRT Gjirokastër - kategoria e pagës IV-a; 

 **********, transferuar nga pozicioni “Specialist”, në Sektorin e Mbledhjes së 

Detyrimeve Tatimore të Papaguara, në DRT Gjirokastër - kategoria e pagës IV-a, në 

pozicionin “Specialist”, në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në DRT Gjirokastër - 

kategoria e pagës IV-b; 

 **********, transferuar nga pozicioni “Inspektor i dytë”, në Sektorin e Mbledhjes së 

Detyrimeve Tatimore të Papaguara, në DRT Sarandë - kategoria e pagës        IV-a, në 

pozicionin “Specialist”, Zyra e Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, në Sektorin e 

Shërbimit të Tatimpaguesve, në DRT Sarandë - kategoria e pagës IV-b; 
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Në lidhje me 5 punonjësit e mësipërm, duke analizuar ndryshimet strukturore dhe pozicionet  lira 

sipas strukturës së re, konstatohet se, Komisioni i Ristrukturimit ka qenë në pamundësi për të 

propozuar transferimin e këtyre nëpunësve në pozicione pune të nivelit ekzekutiv, me të njëjtën 

klasë page, brenda strukturës së drejtorive rajonale, në të cilën kanë qenë të emëruar këta nëpunës. 

Megjithatë, vlerësohet se, Komisioni i Ristrukturimit duhet të kishte arsyetuar dhe argumentuar 

vendimmarrjen e tij, në kushtet kur klasa e pagës përbën një nga elementët kryesorë të 

marrëdhënies në shërbimin civil.  

 

Gjatë trajtimit të këtyre rasteve, është marrë në konsideratë dhe interpretimi i shfaqur në vendimet 

gjyqësore të formës së prerë, në të cilat theksohet rëndësia e qëndrueshmërisë së marrëdhënies në 

shërbimin civil. Konkretisht, në këto vendime gjykatat kompetente kanë interpretuar se: 

 

“Ligjvënësi, nëpërmjet nenit 19, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe 

vendimit nr. 142, datë 12.03.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përshkrimin dhe klasifikimin 

e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, 

i ndryshuar, ka parashikuar një ndarje të detajuar të kategorisë së pozicionit të punës, në klasa 

dhe grupe, ku secili prej tyre ka një përshkrim, i cili i shërben organit administrativ, me cilësinë 

e punëdhënësit, për ndjekjen e procedurave të rekrutimit, lëvizjes paralele, ristrukturimit dhe 

riorganizimit.  

 

Kategoria ekzekutive ka ndarje të kategorisë në klasa dhe grupe, të cilat kanë ndryshime nga 

njëri tjetri, dhe në këtë kuptim, transferimi brenda kategorisë ekzekutive për shkak të 

ristrukturimit duhet të ruajë të njëjtën radhë, fillimisht brenda kategorisë ekzekutive dhe klasës 

ku nëpunësi bënte pjesë dhe në pamundësi për t’u transferuar në të njëjtën klasë, mund të 

propozohet transferimi në një klasë tjetër të kategorisë ekzekutive.  

 

Por këto transferime duhet të jenë gjithnjë të argumentuara, duke analizuar ndryshimet 

strukturore, pra riorganizimet që kanë prekur institucionin, përshkrimin e pozicioneve të 

punës, ekzistuese ose të rejat të krijuara rishtas, vlerësimin e pozicionit të punës, si dhe 

kualifikimin e nëpunësit civil dhe përshtatshmërinë e tij me këto pozicione”.  

 

Konkluzion: Nga sa më sipër, vlerësohet se, transferimi i përhershëm për kategorine e nëpunësve 

të analizuar më sipër, është kryer sipas përcaktimeve të nenit 50, të ligjit nr. 152/2013, “Për 

nëpunësin civil”, i ndryshuar, duke propozuar transferimin e tyre në pozicione pune brenda të 

njëjtës kategori, në kuptim të nenit 19 të ligjit në fjalë.  

 

Me qëllim zbatimin dhe respektimin e parimeve të administrimit të shërbimit civil, njësia 

përgjegjëse (DAP) duhet të unifikojë qëndrimin, duke vlerësuar dhe praktikën gjyqësore, në lidhje 

me transferimet e përhershme brenda të njëjtës kategori, pozicioni dhe klasë page.  

 

Njëkohësisht, nisur nga numri i lartë i vendimeve gjyqësore të formës së prerë, në përmbajtje të të 

cilave i njihet e drejta nëpunësit civil për t’u transferuar fillimisht në pozicione pune të së njëjtës 
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kategori dhe klasë page, kur kjo mundësi ekziston, Departamenti i Administratës Publike, duhet të 

marrë masa të menjëhershme për unifikimin e praktikës, me qëllim shmangien e detyrimeve 

monetare të panevojshme. 

 

Departamenti i Administratës Publike, në cilësinë e njësisë përgjegjëse duhet të tregojë kujdes në 

të ardhmen, duke orientuar, udhëzuar dhe trajnuar anëtarët e Komisionit të Ristrukturimit, me 

qëllim marrjen e një vendimi të arsyetuar, të argumentuar dhe të mbështetur në dokumentacionin 

shkresor të procedurës së ristrukturimit.  

 

5. Vendimmarrja e Departamentit të Administratës Publike për transferimin e 

përhershëm të nëpunësve civilë, në kuadër të ristrukturimit të Administratës 

Tatimore Qendrore. 

 

Në kuptim të kreut II, pika 20, të vendimit nr. 125, datë 17.02.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për 

transferimin e përkohshëm dhe të përhershëm të nëpunësve civilë”, njësia përgjegjëse, 

Departamenti i Administratës Publike, duhet të shprehet në lidhje me vendimmarrjen e Komisionit 

të Ristrukturimit, brenda 10 ditëve nga data e marrjes së propozimit.  

 

Pasi shqyrton aktet dhe nuk konstaton parregullsi, Departamenti i Administratës Publike, merr 

vendim për transferimin e nëpunësit civil, njofton nëpunësin civil për vendimin dhe merr mendimin 

e tij me shkrim, brenda 5 ditëve nga data e njoftimit.  

 

Nëse njësia përgjegjëse konstaton parregullsi ligjore të dukshme, të cilat kanë ndikuar direkt në 

vendimmarrjen e Komisionit të Ristrukturimit, i kthen këtij të fundit aktet për rishqyrtim. 

Komisioni i Ristrukturimit, sipas përcaktimeve të udhëzimit nr. 1, datë 01.03.2016, të 

Departamentit të Administratës Publike, duhet të shqyrtojë dhe të ridërgojë propozimet pranë 

njësisë përgjegjëse, brenda 5 ditëve nga kthimi i dokumentacionit.  

 

Rezulton se, në rastin konkret, pas shqyrtimit të propozimit të Komisionit të Ristrukturimit (vendim 

nr. 10945/1 prot., datë 01.07.2020), Departamenti i Administratës Publike, me aktin     nr. 2830/1 

prot., datë 15.07.2020, ka vendosur për transferimin e përhershëm të nëpunësve civilë të 

Administratës Tatimore Qendrore.  

 

Në përmbajtje të këtij akti, konstatohet se, Departamenti i Administratës Publike ka miratuar dhe 

vendosur transferimin e përhershëm për 659 nëpunës, nga 662 të trajtuar në vendimin e Komisionit 

të Ristrukturimit. Më tej, njësia përgjegjëse ka vijuar me nxjerrjen e vendimit individual të 

transferimit dhe njoftimin e vendimit nëpunësit civil.  

 

Rezulton se, për 2 punonjës, Departamenti i Administratës Publike, me aktin nr. 3915 prot., datë 

26.08.2020, “Mbi shqyrtimin e vendimit nr. 10945/1 prot., datë 01.07.2020, për propozimin e 

transferimit të përhershëm të nëpunësve civilë, në kuadër të ristrukturimit”, ka konstatuar se 



43 
 

transferimi i tyre vjen në kundërshtim me përcaktimet e nenit 50, të ligjit nr. 152/2013, “Për 

nëpunësin civil”, i ndryshuar. Konkretisht, bëhet fjalë për nëpunësit: 

- **********, transferuar nga pozicioni “Inspektor i parë”, në Sektorin e Kontrollit 

Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Shkodër -  

kategoria e pagës III-b, në pozicionin “Inspektor i parë”, në Sektorin e Kontrollit nga 

Zyra dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale 

Tatimore Shkodër - kategoria e pagës III-b. 

 

- **********, transferuar nga pozicioni “Inspektor i dytë”, në Sektorin e Menaxhimit dhe 

Analizës së Detyrimeve të Papaguara, në Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore 

të Papaguara, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Durrës - kategoria e pagës IV-a, në 

pozicionin “Inspektor i dytë”, në Sektorin e Zbatimit në Terren të Masave Shtrënguese, 

në Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, në Drejtorinë Rajonale 

Tatimore Durrës - kategoria e pagës IV-a.  

 

Në lidhje me këta punonjës, DAP ka konstatuar se Komisioni i Ristrukturimit nuk ka marrë në 

konsideratë kërkesat specifike të vendit të punës, në lidhje me kriterin arsimor dhe për këtë arsye, 

ka kërkuar rishqyrtimin e transferimit dhe dërgimin e propozimit, brenda 5 ditëve nga kthimi i 

dokumentacionit.  

 

Vlerësojmë se në rastin e punonjësve ********** dhe **********, njësia përgjegjëse ka vepruar 

në përputhje me përcaktimet e nenit 50, pika 3, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i 

ndryshuar, në të cilin përcaktohet se Komisioni i Ristrukturimit propozon transferimin e nëpunësit 

në një pozicion të lirë, në të cilin ai plotëson kërkesat specifike.  

 

Më tej, në përmbajtje të aktit nr. 2830/1 prot., datë 15.07.2020, të Departamentit të Administratës 

Publike, konstatohet se njësia përgjegjëse nuk është shprehur për transferimin e përhershëm të 

nëpunësit civil **********, për të cilin Komisioni i Ristrukturimit, nëpërmjet vendimit                     

nr. 10945/1 prot., datë 01.07.2020, ka propozuar transferimin e tij në pozicionin “Inspektor i dytë”, 

në Sektorin e Zbatimit në Terren të Masave Shtrënguese, në Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve 

Tatimore të Papaguara (Rajoni qendror), në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë - kategoria e 

pagës IV-a.  

 

Rezulton se, me vendimin penal nr. 178 regj, datë 02.07.2020, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Korçë, për nëpunësin **********, është vendosur masa e sigurimit personal me karakter ndalues 

“Pezullimin e ushtrimit të një detyre a shërbimi publik”. Në kuptim të nenit 53 dhe nenit 54, pika 

1/c, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, njësia e menaxhimit të burimeve 

njerëzore të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, me aktin nr. 12881/1 prot., datë 10.07.2020, 

ka vendosur pezullimin e këtij nëpunësi deri në marrjen e një vendimi të formës së prerë nga 

organet gjyqësore.  
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Konkluzion: Vlerësojmë se, njësia përgjegjëse ka vepruar në përputhje me përcaktimet e nenit 50, 

pika 3, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, duke rikthyer për shqyrtim 

transferimin e përhershëm të nëpunësve civilë ********** dhe **********, pasi rezulton se këta 

nëpunës nuk plotësojnë kërkesat specifike të pozicionit të punës në të cilin Komisioni i 

Ristrukturimit ka propozuar transferimin e tyre.  

 

Njëkohësisht, vlerësojmë se, njësia përgjegjëse ka vepruar drejt duke mos miratuar vendimin e 

transferimit të përhershëm për nëpunësin **********, i cili rezulton të jetë pezulluar nga shërbimi 

civil për shkak të dënimit nga gjykata me masë ndaluese pezullimin e ushtrimit të detyrës apo 

shërbimit publik.  

 

Në lidhje me vendimmarrjen për transferimin e 659 nëpunësve civilë, që materializohet në aktin 

nr. 2830/1 prot., datë 15.07.2020, për sa është parashtruar më sipër, Komisioneri vlerëson se në 

disa raste njësia përgjegjëse nuk ka kryer një hetim të mirëfilltë administrativ për shqyrtimin e 

ligjshmërisë së transferimeve të përhershme të propozuara nga Komisioni i Ristrukturimit, ç`ka 

gjen pasqyrim në veprimet administrative të mëtejshme të ndërmarra në kuadër të ristrukturimit të 

Administratës Tatimore Qendrore, të cilat do të analizohen në vijim të këtij raporti. 

 

IV. Rastet e refuzimit të transferimit të përhershëm dhe procedura administrative e 

ndjekur nga njësia përgjegjëse dhe Komisioni i Ristrukturimit për rishikimin e 

propozimit të transferimit të përhershëm. 

 

Në kuptim të kreut II, pika 21, të vendimit nr. 125, datë 17.02.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për 

transferimin e përkohshëm dhe të përhershëm të nëpunësve civilë”, nëpunësi civil ka të drejtë të 

refuzojë vendimin e transferimit dhe të dëgjohet nga njësia përgjegjëse, brenda 5 ditëve nga data e 

marrjes së njoftimit. Sipas kësaj dispozite, nëpunësi civil ka të drejtën të kundërshtojë vendimin e 

transferimit, për shkaqe të parashikuara në ligj, si:  

 

a) Gjendja shëndetësore e nëpunësit civil, provuar me vërtetim mjekësor; 

b) Vendi ku transferohet gjendjet më shumë se 45 kilometra nga vendbanimi i nëpunësit civil. 

 

Më tej, në zbatim të pikës 21, të udhëzimit nr. 1, datë 01.03.2016, të Departamentit të Administratës 

Publike, “Për krijimin, funksionimin dhe kompetencat e Komisionit të Ristrukturimit për shkak të 

mbylljes apo ristrukturimit”, njësia përgjegjëse (DAP) verifikon shkaqet e refuzimit të paraqitura 

nga nëpunësi civil dhe mund të revokojë vendimin, nëse vërteton njërin prej dy rasteve të cituara 

në dispozitën e mësipërme ligjore, duke i rikthyer aktet për rivlerësim Komisionit të Ristrukturimit.  

 

Komisioni i Ristrukturimit brenda 5 ditëve nga marrja e akteve për rivlerësim, duhet t’i propozojë 

njësisë përgjegjëse (DAP), transferimin e ankuesit në një pozicion pune të përshtatshëm për kushtet 

e gjendjes shëndetësore apo vendbanimit.  
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Nga dokumentacioni i administruar gjatë procesit të mbikëqyrjes, rezulton se, 78 nëpunës civil të 

Administratës Tatimore Qendrore kanë refuzuar vendimin e transferimit të njësisë përgjegjëse dhe 

kanë kërkuar rishikimin e transferimit të propozuar nga Komisioni i Ristrukturimit me vendimin 

nr. 10945/1 prot., datë 01.07.2020, duke përcjellë pranë Departamentit të Administratës Publike 

dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, arsyet e refuzimit dhe dokumentacionin shkresor.  

 

Duke analizuar dokumentacionin që materializon këtë procedurë, rezulton se, njësia përgjegjëse 

(DAP) dhe Komisioni i Ristrukturimit, kanë marrë në shqyrtim shkaqet e paraqitura nga nëpunësit 

civilë dhe në përfundim të këtij procesi konstatohet se është vendosur në këtë mënyrë:  

 

- Në 41 raste, njësia përgjegjëse nuk ka pranuar shkaqet e refuzimit të transferimit të 

përhershëm; 

- Në 33 raste, Komisioni i Ristrukturimit ka rishikuar propozimin e transferimit nëpërmjet 

vendimit nr. 10945/4 prot., datë 25.09.2020; 

- Në 1 rast, Komisioni i Ristrukturimit ka rishikuar propozimin e transferimit nëpërmjet 

vendimit nr. 10945/5 prot., datë 16.12.2020, (rasti i nëpunëses **********); 

- Në 1 rast, Komisioni i Ristrukturimit ka rishikuar propozimin e transferimit nëpërmjet 

vendimit nr. 10945/6 prot., datë 08.03.2021, (rasti i nëpunësit **********); 

- Në 1 rast, Komisioni i Ristrukturimit ka rishikuar propozimin e transferimit dhe ka 

vendosur lirimin nga shërbimi civil për shkak të ristrukturimit, nëpërmjet vendimit                 

nr. 24874 prot., datë 31.12.2020, (rasti i nëpunësit **********); 

- Në 1 rast, rezulton se njësia përgjegjëse ka kërkuar rishikimin e propozimit të transferimit, 

por Komisioni i Ristrukturimit nuk rezulton të ketë shqyrtuar mundësinë e transferimit të 

këtij nëpunësi, (rasti i nëpunësit **********).  

 

Në mënyrë të detajuar, procedura e ndjekur për shqyrtimin e shkaqeve të refuzimit të transferimit 

të përhershëm, në kuadër të ristrukturimit të Administratës Tatimore Qendrore, analizohet në 

mënyrë të detajuar, sa më poshtë: 

 

1. Rastet e shqyrtimit të shkaqeve të refuzimit të vendimit të transferimit nga njësia 

përgjegjëse, Departamenti i Administratës Publike.  

 

Referuar dokumentacionit shkresor të administruar, rezulton se, njësia përgjegjëse, pas shqyrtimit 

të shkaqeve të refuzimit të vendimit të transferimit dhe dokumentacionit të përcjellë, për 41 raste 

ka vendosur mospranimin e kërkesës së nëpunësit civil për rishikimin e propozimit të transferimit, 

duke i konsideruar ato si të pabazuara në ligj.  

 

Konkretisht, rezulton se: 

 

 Për 37 nëpunës civilë, njësia përgjegjëse ka argumentuar se transferimi i tyre është bërë 

brenda të njëjtit institucion, brenda të njëjtës kategori dhe klasë page dhe në një pozicion 

për të cilin këta nëpunës plotësojnë kriteret specifike sipas përshkrimit të punës. (Bëhet fjalë 
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për nëpunësit **********, **********, **********, **********, **********, 

**********, **********, **********, **********, **********, **********, 

**********, **********, **********, **********, **********, **********, 

**********, **********, **********, **********, **********, **********, 

**********, **********, **********, **********, **********, **********, 

**********, **********, **********, **********, **********, **********, 

********** dhe **********. 

 

Në përbërje të këtij grupi, evidentojmë 4 raste, për të cilat, vlerësojmë si në vijim: 

 

- në lidhje me punonjësit ********** dhe **********, të cilët rezultojnë të kenë qenë të 

emëruar në pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit Tatimor”, në Drejtorinë e 

Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë, vlerësojmë se njësia 

përgjegjëse duhet të kishte kthyer aktet pranë Komisionit të Ristrukturimit, me qëllim 

realizimin e vlerësimit me pikë sipas Metodologjisë së Vlerësimit dhe Sistemit të Pikëzimit. 

Kjo për faktin se, me miratimin e strukturës, Drejtoria e Kontrollit Tatimor është 

riorganizuar në dy drejtori, ku secila prej tyre përmban nga 2 pozicione “Përgjegjës 

Sektori” me funksione kontrolli, të cilat pas momentit të ristrukturimit rezultojnë të lira dhe 

për të cilat nëpunësit në fjalë i plotësojnë kriteret specifike të pozicionit të punës.  

 

- I njëjti problem konstatohet edhe në rastin e transferimit të përhershëm të nëpunësve 

********** dhe **********, të cilët kanë ushtruar detyrën në pozicionin e punës 

“Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit Tatimor”, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, 

respektivisht në DRT Durrës dhe DRT Korçë.  

 

Sa më sipër, referuar dokumentacionit të administruar, vlerësohet se njësia përgjegjëse ka vepruar 

drejtë duke refuzuar ankimin për 31 raste, në kushtet kur rezulton se këta nëpunës civilë janë 

transferuar në pozicione pune që i përkasin të njëjtës kategori dhe klasë page, me pozicionin e 

punës ku ata kanë qenë të emëruar para momentit të ristrukturimit. 

 

Ndërkohë, për 5 raste, konstatohet se: 

 

 Për 2 nëpunës civilë, njësia përgjegjëse ka parashtruar se këta nëpunës nuk kanë qenë 

subjekt i transferimit, pasi rezulton se pozicioni i punës ku ata ushtrojnë detyrën, nuk ka 

pësuar ndryshim në mënyrën e organizimit apo në numrin e pozicioneve.  

 

Në rastin konkret bëhet fjalë për nëpunësit ********** dhe **********, të cilët rezultojnë të jenë 

të emëruar në pozicionin “Specialist”, në Sektorin e Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, 

në Drejtorinë e Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Durrës. Me 

miratimin e strukturës së re, rezulton se pozicioni i punës nuk ka pësuar ndryshim në lidhje me 

emërtesën, klasën e pagës, marrëdhënien e varësisë apo shkurtim të pozicionit të punës 
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“Specialist” dhe si rrjedhim Komisioni i Ristrukturimit, me të drejtë nuk ka marrë në shqyrtim 

mundësinë e transferimit të tyre.  

 

 Për 3 nëpunës civilë, njësia përgjegjëse ka argumentuar, se transferimi i tyre është bërë në 

një pozicion tjetër të shërbimit civil të së njëjtës kategori (kategoria ekzekutive).  

 

Në rastin konkret bëhet fjalë për nëpunësit **********, ********** dhe **********, të cilët para 

momentit të ristrukturimit kane qenë të emëruar në pozicione pune me emërtesë “Inspektor i parë”, 

me kategori page III-b. Me miratimin e strukturës së re, rezulton se Komisioni i Ristrukturimit, ka 

propozuar transferimin e tyre në pozicione pune, të cilat klasifikohen si pozicione të nivelit 

ekzekutiv, por me kategori page IV-a. 

 

Në lidhje me transferimin e nëpunësve të mësipërm në pozicione pune me klasë page më të ulët, 

njësia përgjegjëse ka argumentuar se ky transferim është kryer në përputhje me përcaktimet e nenit 

50, pika 1, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, për shkak se pozicionet e 

punës me klasë page III-b, IV-a dhe IV-b, janë pozicione që i përkasin të njëjtës kategori 

(kategorisë ekzekutive).  

 

Referuar dokumentacionit të administruar, që materializon procedurën e ndjekur, vendimmarrjen 

dhe arsyetimin e Komisionit të Ristrukturimit dhe Departamentit të Administratës Publike, 

konstatohet se gjatë procedurës së ristrukturimit të Administratës Tatimore Qendrore është mbajtur 

një qëndrim jo i unifikuar në lidhje me transferimin e nëpunësve civilë në pozicione pune të 

kategorisë ekzekutive, por me klasë page të ndryshme. Për këtë arsye, njësia përgjegjëse duhet të 

marrë masa me qëllim unifikimin e praktikës në rastin konkret.  

 

2. Vendimi nr. 10945/4 prot., datë 25.09.2020, i Komisionit të Ristrukturimit të 

Administratës Tatimore Qendrore, për propozimin e transferimit të përhershëm të 

nëpunësve civilë në kuadër të ristrukturimit. 

 

Në vijim të vlerësimit të ligjshmërisë së procedurës së ristrukturimit, rezulton se, ankesat e 

paraqitura nga 33 nëpunës të tjerë, janë shqyrtuar direkt nga Komisioni i Ristrukturimit. Në lidhje 

me këtë moment procedural, rezulton se nuk ka asnjë akt administrativ nëpërmjet të cilit 

Departamenti i Administratës Publike t’i kërkojë Komisionit të Ristrukturimit rivlerësimin e 

propozimit të transferimit të përhershëm për këtë grup nëpunësish.   

 

Për sa është parashtruar më sipër, vërehet se, Departamenti i Administratës Publike ka kërkuar 

rishikimin e vendimit nr. 10945/1 prot., datë 01.07.2020, të Komisionit të Ristrukturimit, “Për 

propozimin e transferimit të përhershëm të nëpunësve civilë, në kuadër të ristrukturimit”, vetëm 

për nëpunësit ********** dhe **********, fakt që materializohet në shkresën nr. 3915 prot., datë 

26.08.2020.  
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Në këto kushte, me qëllim shqyrtimin e ankesave të paraqitura, rezulton se Komisioni i 

Ristrukturimit, me aktin nr. 16998 prot., datë 31.08.2020, “Vendim për zgjatjen e afatit të 

shqyrtimit nga Komisioni i Ristrukturimit”, ka vendosur zgjatjen një herë të vetme të afatit fillestar 

të shqyrtimit të mundësisë së transferimit të përhershëm të nëpunësve civilë, në kuadër të 

ristrukturimit. Në përmbajtje të këtij akti, vërehet se Komisioni i Ristrukturimit ka kërkuar zgjatjen 

e afatit të procedurës së shqyrtimit në zbatim të nenit 92, të ligjit nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave 

Administrative i Republikës së Shqipërisë”, duke parashtruar si shkaqe të justifikuara volumin e 

madh të ankesave të paraqitura, dokumentacionin voluminoz shoqërues, si dhe kompleksitetin e 

vetë procesit.  

 

Në përfundim, rezulton se Komisioni i Ristrukturimit ka finalizuar procesin e rishikimit me aktin 

nr. 10945/4 prot., datë 25.09.2020, “Vendim i Komisionit të Ristrukturimit të Administratës 

Tatimore Qendrore, për propozimin e transferimit të përhershëm të nëpunësve civilë, në kuadër të 

ristrukturimit”, i cili rezulton të shoqërohet dhe me aktin që materializon arsyetimin e Komisionit 

të Ristrukturimit.  

 

Në përmbajtje të këtij akti, vërehet se, Komisioni i Ristrukturimit, pas zhvillimit të seancave 

dëgjimore me secilin nëpunës, shqyrtimit të shkaqeve të refuzimit, fakteve të reja dhe 

dokumentacionit shkresor të administruar, ka vendosur t’i propozojë Departamentit të 

Administratës Publike, anulimin e akteve të transferimit për këta nëpunës, për shkaqe të cilat 

parashtrohen si më poshtë: 

 

 Për shkak të gjendjes shëndetësore. 

Rezulton se në 7 raste, nëpunësit kanë paraqitur dokumentacionin provues mjekësor, mbi bazën e 

të cilit Komisioni i Ristrukturimi ka vlerësuar pamundësinë e transferimit të tyre, në pozicionet e 

propozuara më parë me aktin nr. 10945/1 prot., datë 01.07.2020. Konkretisht bëhet fjalë për 

nëpunësit **********, **********, **********, **********, **********, ********** dhe 

**********. 

 

 Për shkak të transferimi 45 km larg vendbanimit të nëpunësit civil. 

Rezulton se në 10 raste, nëpunësit kanë paraqitur dokumentacionin shkresor në lidhje me 

vendbanimin e tyre, duke refuzuar transferimin e propozuar me vendimin nr. 10945/1 prot., 

datë01.07.2020. Komisioni i Ristrukturimit, pas vlerësimit të këtyre fakteve, ka propozuar 

anulimin e aktit të transferimit për nëpunësit dhe ka propozuar për nëpunësit **********, 

**********, **********, **********, **********, **********, **********, **********dhe 

**********, në pozicione të lira brenda strukturës së ATQ, ndërsa për nëpunësin **********, ka 

propozuar transferimin në pozicionin “Specialist”, në Sektorin e Monitorimit të Kompetencave 

Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, Prefekti i Qarkut Gjirokastër, kategoria e pagës IV-b. 
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 Për shkak të rivlerësimit me pikë bazuar në Metodologjinë e Vlerësimit dhe Sistemin e 

Pikëzimit, për 8 nëpunësit e Drejtorisë së Auditit të Brendshëm në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Tatimeve. 

 

Bëhet fjalë për nëpunësit **********, **********, **********, **********, **********, 

**********, ********** dhe **********, të cilët para momentit të ristrukturimit kanë qenë të 

emëruar në pozicionet “Inspektor i parë”, në Drejtorinë e Auditit të Brendshëm. 

 

Pas shqyrtimit të dosjeve individuale të nëpunësve të mësipërm, si dhe pas shqyrtimit të kritereve 

të pozicioneve të punës, Komisioni i Ristrukturimit ka arritur në konkluzionin se inspektorët me 

më shumë pikë, duhet të qëndrojnë në pozicionet e Drejtorisë së Auditit të Brendshëm (6 pozicione 

inspektor, sipas strukturës së re). Ndërsa për 2 nëpunësit ********** dhe **********, të cilët 

kanë rezultuar me më pak pikë, Komisioni ka shqyrtuar mundësinë e transferimit në pozicione të 

lira ose të reja të krijuara si pasojë e ristrukturimit.  

 

Njëkohësisht, rezulton se, për nëpunësen ********** (për të cilën Komisioni i Ristrukturimit me 

vendimin nr. 10945/1 prot., datë 01.07.2020, kishte propozuar transferimin e saj në pozicionin 

“Inspektor i parë”, në Drejtorinë e Auditit të Brendshëm, në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Tatimeve), pas rishikimit të propozimit ka vendosur transferimin e saj në pozicionin “Inspektor i 

parë”, në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në Drejtorin e Kontrollit Tatimor, në DPT, me kategori 

page III-b.  

 

 Për shkak të rivlerësimit me pikë bazuar në Metodologjinë e Vlerësimit dhe Sistemin e 

Pikëzimit. 

 

Bëhet fjalë për nëpunëset **********, ********** dhe **********, të cilat sipas strukturës së 

mëparshme kanë qenë të emëruara në pozicionet “Inspektor i dytë”, në Sektorin e Mbledhjes së 

Detyrimeve Tatimore të Papaguara, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Berat. Rezulton se me 

miratimin e strukturës së re, kjo njësi organizative është suprimuar dhe pozicionet e saj kanë kaluar 

pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore Fier. Pas shqyrtimit të dosjeve individuale të nëpunësve të 

mësipërm, si dhe pas shqyrtimit të kritereve të pozicioneve të punës, Komisioni i Ristrukturimit ka 

arritur në konkluzionin se, nëpunësja **********, e cila është vlerësuar me më shumë pikë, duhet 

të transferohet në pozicionin vakant “Inspektor i dytë”, në Sektorin e Analizës dhe Kontabilitetit 

të të Ardhurave, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Berat.  

 

Për nëpunësen **********, është propozuar transferimi në pozicionet e strukturës së Drejtorisë 

Rajonale Fier, ndërsa për nëpunësen **********, është vendosur transferimi jashtë strukturës së 

Administratës Tatimore Qendrore, konkretisht në pozicionin “Inspektor”, në Inspektoratin 

Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Dega Rajonale Berat - IV-b. 
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 Për shkak të mos plotësimit të kërkesavetë posaçme të pozicionit të punës, në lidhje me 

kriterin arsimor.  

 

Komisioni i Ristrukturimit, në vijim të aktit nr. 319 prot., datë 26.08.2020, të Departamentit të 

Administratës Publike, “Mbi rishqyrtimin e vendimit nr. 10945/1 prot., datë 01.07.2020, për 

propozimin e transferimit të përhershëm të nëpunësve civilë, në kuadër të ristrukturimit”, ka 

shqyrtuar mundësinë e sistemimit për nëpunësit civil ********** dhe **********, në ato 

pozicione pune ku rezulton se ata përmbushin kriterin arsimor (duke qenë se zotërojnë diplomë në 

degën “Agronomi e përgjithshme”).  

 

Referuar aktit nr. 10945/4, datë 25.09.2020, rezulton se Komisioni i Ristrukturimit ka rishqyrtuar 

propozimin edhe për nëpunësit **********, **********, **********, **********, 

**********, **********, **********, ********** dhe **********, të cilët e kanë ankimuar 

vendimin e transferimit. Duke analizuar propozimet e transferimit për këta nëpunës, grupi i punës 

konstaton: 

 

 Në rastin e nëpunësit **********, për të cilin është propozuar transferimi në pozicionin 

“Drejtor”, në Drejtorinë e Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Tatimeve - kategoria e pagës III-a, Komisioni i Ristrukturimit ka rregulluar paligjshmërinë 

e transferimit të propozuar me vendimin nr. 10945/1prot., datë 01.07.2020, nëpërmjet të 

cilit ky nëpunës ishte transferuar në një pozicion jo të së njëjtës kategori, me pozicionin ku 

ka qenë i emëruar para momentit të ristrukturimit.  

 

 Në rastin e nëpunësve **********, **********, ********** dhe **********, Komisioni 

i Ristrukturimit ka rregulluar paligjshmërinë e transferimit të propozuar me vendimin nr. 

10945/1 prot., datë 01.07.2020, në kushtet kur, me miratimin e strukturës së re, pozicioni i 

punës ku ata kanë qenë të emëruar nuk është suprimuar, nuk ka ndryshuar kriteret e 

posaçme të pozicionit të punës, por rezulton të jetë riorganizuar.  

 

 Në rastin e nëpunësve **********, **********, **********, ********** dhe 

**********, vlerësohet se rishikimi i propozimit për transferim nuk është bërë sipas 

shkaqeve të përcaktuara shprehimisht në kreun II, pika 21, të vendimit nr. 125, datë 

17.02.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për transferimin e përkohshëm dhe të përhershëm 

të nëpunësve civilë”.  

 

Duke analizuar dhe vlerësuar praktikën shkresore të refuzimit të vendimit të transferimit, rezulton 

që nëpunësit **********, **********, **********, ********** dhe ********** nuk kanë 

dorëzuar akte administrative që të vërtetojnë gjendjen e tyre shëndetësore apo distancën prej 45 km 

nga vendbanimi i tyre. Këta nëpunës e kanë kundërshtuar transferimin e përhershëm duke 

parashtruar si argument eksperiencën në punë, trajnimet e kryera gjatë periudhës së punës apo arsye 

ekonomike, personale dhe familjare, të cilat i janë pranuar nga Komisioni i Ristrukturimit dhe 

DAP.  
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Për sa më sipër, vlerësohet se edhe në këtë rast ka vend për unifikim praktike, gjatë procesit të 

trajtimit dhe shqyrtimit të shkaqeve të refuzimit të transferimit të përhershëm, nga Komisioni i 

Ristrukturimit dhe Departamenti i Administratës Publike, në kushtet kur vihet re se, rishikimi i 

propozimit të transferimit për disa nëpunës është kryer me të njëjtat argumenta, që për raste të tjera, 

kanë përbërë shkak për mospranimin e ankesës.  

 

Së fundmi, vërehet se Komisioni i Ristrukturimit, me vendimin nr. 10945/4, datë 25.09.2020, ka 

përfshirë në propozimin për transferim edhe dy nëpunës civilë në periudhë prove, të cilët rezultojnë 

të jenë emëruar nëpërmjet procedurës së konkurrimit, pas përfundimit të procedurës së 

ristrukturimit me aktin nr. 10945/1 prot., datë 01.07.2020. Konkretisht, bëhet fjalë për nëpunësit: 

 

 **********, emëruar nëpunës civilë në periudhë prove, në pozicionin “Inspektor i parë”, 

në Sektorin e Monitorimit të Marrëveshjeve, në Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve 

Tatimore të Papaguara, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - kategoria e pagës III-b, 

me aktin nr. 3298 prot., datë 27.07.2020, të DAP. 

 

 **********, emëruar nëpunës civilë në periudhë prove, në pozicionin “Specialist”, në 

Zyrën Juridike, në Drejtorinë e Funksioneve Mbështetëse, në Drejtorinë Rajonale Tatimore 

Shkodër - kategoria e pagës IV-a, me aktin nr. 3297 prot., datë 27.07.2020, të DAP.  

 

Në lidhje me dy nëpunëset e mësipërme, vlerësohet se Komisioni i Ristrukturimit ka vepruar në 

përputhje me përcaktimet e nenit 50, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, në 

kushtet kur, pozicionet e punës për të cilat këto nëpunëse ishin shpallur fituese, kanë pësuar 

ndryshim në riorganizim me miratimin e strukturës së re.  

 

Pas marrjes së aktit nr. 10945/4 prot., datë 25.09.2020, të Komisionit të Ristrukturimit, 

Departamenti i Administratës Publike ka vijuar procedurën me miratimin e transferimit të 

përhershëm për 36 nëpunës civilë, nëpërmjet aktit nr. 2830/755 prot., datë 07.10.2020, “Mbi 

transferimin e përhershëm të nëpunësve në kuadër të ristrukturimit të Administratës Tatimore 

Qendrore”.  

 

Më tej, njësia përgjegjëse ka njoftuar individualisht nëpunësit civilë mbi vendimin, nëpërmjet të 

cilit, në zbatim të nenit 113 e vijues të Kodit të Procedurave Administrative të Republikës së 

Shqipërisë, ka anuluar vendimin e mëparshëm të transferimit për secilin nëpunës. 

 

3. Vendimi nr. 10945/5 prot., datë 16.12.2020, i Komisionit të Ristrukturimit të 

Administratës Tatimore Qendrore, për propozimin e transferimit të përhershëm të 

nëpunësve civilë në kuadër të ristrukturimit 

 

Pas njoftimit të vendimeve individuale të transferimit, në zbatim të aktit nr. 2830/755 prot., datë 

07.10.2020, të Departamentit të Administratës Publike, “Mbi transferimin e përhershëm të 
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nëpunësve në kuadër të ristrukturimit të Administratës Tatimore Qendrore”, rezulton se 2 nëpunës 

civilë kanë kundërshtuar aktin e transferimit, konkretisht:  

 

 **********, transferuar me aktin nr. 2830/777 prot., datë 07.10.2020, të DAP, nga 

pozicioni “Inspektor i parë”, në Drejtorinë e Auditit të Brendshëm, në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Tatimeve - kategoria e pagës III-b, në pozicionin “Inspektor i parë” në 

Sektorin e Kontrollit nga Zyra dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor për 

Biznesin e Vogël, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë, kategoria e pagës III-b. Rezulton 

se, pas marrjes dijeni në datë 12.10.2020, ky nëpunës ka kërkuar rishikimin e transferimit 

të përhershëm me shkresën e datës 14.10.2020, duke argumentuar se Komisioni i 

Ristrukturimit ka gabuar në vlerësimin me pikë të nëpunësve civilë, të cilët kanë qenë të 

emëruar në pozicionet e Drejtorisë së Auditit të Brendshëm. 

 

 **********, transferuar me aktin nr. 2830/772 prot., datë 07.10.2020, të DAP, nga 

pozicioni “Inspektor i dytë”, në Sektorin e Analizës dhe Kontabilitetit të të Ardhurave, në 

DRT Berat - kategoria e pagës IV-a, në pozicionin “Inspektor i dytë”, në Sektorin e 

Procedurave Ligjore të Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve 

Tatimore të Papaguara (Rajoni Jugor), në Drejtorinë Rajonale Tatimore Fier - kategoria e 

pagës IV-a. Rezulton se kjo nëpunëse, ka refuzuar vendimin e transferimit, me arsyetimin 

se transferimi i saj është 45 km larg vendbanimit, duke bashkëlidhur vërtetimin nr. 32/1, 

datë 23.10.2020, lëshuar nga Njësia Administrative Nr. 5, Bashkia Tiranë. 

 

Njëkohësisht, në përmbajtje të këtij vendimi, konstatohet se Komisioni i Ristrukturimit ka rishikuar 

propozimin e transferimit për nëpunësen: 

 

 **********, e cila me aktin nr. 2830/26 prot., datë 15.07.2020, të DAP, është transferuar 

nga pozicioni “Përgjegjës Sektori”, në Sektorin e Marrëveshjeve dhe Eliminimit të 

Taksimit të Dyfishtë, Drejtoria e Marrëdhënieve dhe Koordinimit Ndërinstitucional, në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - kategoria e pagës III-a/1, në pozicionin “Përgjegjës 

Sektori”, në Sektorin e Përcaktimit të Standardeve për Procedurat Ligjore të Mbledhjes me 

Forcë, në Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Tatimeve - kategoria e pagës III-a/1. Rezulton se kjo nëpunëse ka marrë 

dijeni për aktin e transferimit në datën 22.07.2020 dhe brenda afatit 5 ditor ka kërkuar 

rishikimin e propozimit të transferimit (në vendimin nr. 10945/1 prot., datë 01.07.2020, të 

Komisionit të Ristrukturimit), nëpërmjet shkresës datë 27.07.2020, duke argumentuar se 

pozicioni ku ajo ka qenë e emëruar, nuk është suprimuar, por ka kaluar në një drejtori tjetër, 

me të njëjtat funksione. Nga dokumentacioni i administruar, rezulton se kërkesa e paraqitur 

nga kjo nëpunëse nuk është trajtuar në vendimin nr. 10945/4 prot., datë 25.09.2020, të 

Komisionit të Ristrukturimit. Në lidhje me këtë konstatim, njësia përgjegjëse, nëpërmjet    

e-mail të datës 25.06.2021, ka sqaruar se, rasti i nëpunëses ********** nuk është trajtuar 

në vendimmarrjen e parë të Komisionit të Ristrukturimit, për shkak të numrit të madh të 
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ankesave dhe kompleksitetit të tyre, si dhe për shkak të shtyrjes së afatit të shqyrtimit të 

ankesave prej Komisionit të Ristrukturimit me vendimin nr. 16998 prot., datë 26.08.2020. 

 

Konstatohet se, Komisioni i Ristrukturimit ka shqyrtuar ankesat e nëpunësve të mësipërm, në 

mungesë të një akti administrativ, nëpërmjet të cilit Departamenti i Administratës Publike të ketë 

kërkuar rikthimin e akteve për rivlerësim dhe rishikimin e aktit nr. 10945/4 prot., datë 25.09.2020, 

“Vendim i Komisionit të Ristrukturimit të Administratës Tatimore Qendrore, për propozimin e 

transferimit të përhershëm të nëpunësve civilë, në kuadër të ristrukturimit”. 

 

Pas administrimit dhe shqyrtimit të ankesave, Komisioni i Ristrukturimit, ka finalizuar procesin e 

rishikimit të transferimit të përhershëm me vendimin nr. 10945/5 prot., datë 16.12.2020, “Vendim 

i Komisionit të Ristrukturimit të Administratës Tatimore Qendrore, për propozimin e transferimit 

të përhershëm të nëpunësve civilë, në kuadër të ristrukturimit”, i cili rezulton të shoqërohet dhe 

me aktin që materializon arsyetimin e Komisionit të Ristrukturimit. 

 

Nga përmbajtja e këtyre akteve, konstatohet se, Komisioni i Ristrukturimit ka vendosur t’i 

propozojë njësisë përgjegjëse (DAP) anulimin e akteve të transferimit për **********, 

**********, ********** dhe **********, për arsyet dhe shkaqet të cilat parashtrohen si më 

poshtë:  

 

Në lidhje me nëpunësin **********, rezulton se, Komisioni i Ristrukturimit ka rishikuar 

vlerësimin me pikë bazuar në Metodologjinë e Vlerësimit dhe Sistemin e Pikëzimit për nëpunësit 

civilë të cilët kanë qenë të emëruar në pozicionet e “Drejtorisë së Auditit të Brendshëm”, para 

momentit të ristrukturimit. Pas shqyrtimit të dosjes individuale për çdo nëpunës, rezulton se 

nëpunësit **********, ********** dhe **********, janë vlerësuar me të njëjtat pikë në lidhje 

me arsimin, kualifikimet dhe përvojat përkatëse në shërbimin civil.  

 

Ndodhur në këto kushte Komisioni i Ristrukturimit ka vijuar me vlerësimin, krahasimin dhe 

përzgjedhjen e nëpunësve civilë, duke i dhënë prioritet nëpunësit që në mënyrë kumulative 

përmbush kriteret e përcaktuara në Metodologjinë e Vlerësimit dhe Sistemin e Pikëzimit, nga ku 

rezulton se nëpunësit ********** dhe **********, janë vlerësuar me më shumë pikë. Për këtë 

arsye, Komisioni i Ristrukturimit, ka arritur në konkluzionin se këta nëpunës duhet të qëndrojnë 

në pozicionet e Drejtorisë së Auditit të Brendshëm.  

 

Ndërsa, për nëpunësin **********, i cili rezulton të jetë nëpunësi me më pak pikë nga “Drejtoria 

e Auditit tëBrendshëm”, Komisioni i ristrukturimit ka propozuar transferimin e tij në pozicionin 

“Inspektor i parë”, në Sektorin e Kontrollit nga Zyra dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Kontrollit 

Tatimor për Biznesin e Madh, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë - kategoria e pagës III-b.  

 

Në lidhje me punonjësen **********, për shkak të vendbanimit, Komisioni i Ristrukturimit me të 

drejtë ka propozuar transferimin e saj në pozicionin “Inspektor i dytë”, në Sektorin e Procedurave 
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Ligjore të Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara 

(Rajoni Qendror), në DRT Tiranë - kategoria e pagës IV-a.  

 

Në lidhje me punonjësen **********, duke vlerësuar pretendimet e paraqitura praj saj, Komisioni 

i Ristrukturimit me të drejtë ka propozuar transferimin e saj në pozicionin “Përgjegjës Sektori”, 

në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë, në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Menaxhimit 

të Projekteve, në DPT - kategoria e pagës III-a/1, duke rregulluar paligjshmërinë e konstatuar në 

përmbajtje të këtij raporti (Kapitulli IV, pika 4.1, paragrafi “Së treti”). 

 

Në referencë të dokumentacionit të administruar gjatë procesit të mbikëqyrjes, rezulton se, nuk ka 

asnjë akt administrativ të Departamentit të Administratës Publike, nëpërmjet të cilës të jetë ushtruar 

detyrimi ligjor i përcaktuar në kreun II, në pikën 20, të vendimit nr. 125, datë 17.02.2016, të 

Këshillit të Ministrave, “Për transferimin e përhershëm dhe të përkohshëm të nëpunësve civilë”. 

Konkretisht nuk rezulton, që Departamenti i Administratës Publike të ketë verifikuar dhe miratuar 

propozimin e transferimit të Komisionit të Ristrukturimit, të shprehur me vendimin nr. 10945/5 

prot., datë 16.12.2020. Në lidhje me këtë akt është kërkuar informacion pranë njësisë përgjegjëse, 

e cila deri në momentin e përgatitjes së projektraportit rezulton të mos ketë dhënë asnjë sqarim.  

 

Megjithatë, rezulton se, njësia përgjegjëse ka njoftuar individualisht nëpunësit civilë mbi vendimin, 

nëpërmjet të cilit, në zbatim të nenit 113 e vijues të Kodit të Procedurave Administrative të 

Republikës së Shqipërisë, ka anuluar vendimin e mëparshëm të transferimit për secilin nëpunës. 

 

Rezulton se nga grupi i nëpunësve të mësipërm, nëpunësi **********, ka ushtruar ankim pranë 

njësisë përgjegjëse dhe Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, rast i cili do të trajtohet 

në vijim të këtij materiali (në kapitullin  VI, të raportit).  

 

4. Vendimi nr. 10945/6 prot., datë 08.03.2021, i Komisionit të Ristrukturimit të 

Administratës Tatimore Qendrore, për propozimin e transferimit të përhershëm të 

nëpunësve civilë në kuadër të ristrukturimit. 

 

Në përmbajtje të vendimit nr. 10945/6 prot., datë 08.03.2021, konstatohet se Komisioni i 

Ristrukturimit ka rishikuar propozimin për transferimin e përhershëm të nëpunësit civil 

**********. Nga dokumentacioni i administruar në rastin konkret rezulton se:  

 

Me vendimin nr. 10945/1 prot., datë 01.07.2020, Komisioni i Ristrukturimit ka propozuar 

transferimin e përhershëm të nëpunësit ********** nga pozicioni “Përgjegjës Sektori”, në 

Sektorin e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, në DRT Gjirokastër, kategoria e pagës 

III-b, në pozicionin “Përgjegjës Sektori”, në Sektorin e Zbatimit në Terren të Masave Shtrënguese, 

në Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara (Rajoni Jugor), kategoria e pagës 

III-b.  
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Rezulton se, njësia përgjegjëse ka miratuar propozimin e Komisionit të Ristrukturimit me aktin    

nr. 2830/1 prot., datë 15.07.2020, “Mbi transferimin e përhershëm të nëpunësve në kuadër të 

ristrukturimit të Administratës Tatimore Qendrore”. Konstatohet se, pas këtij momenti, njësia 

përgjegjëse nuk ka vijuar menjëherë me nxjerrjen e aktit individual të transferimit të këtij nëpunësi, 

pasi konstatohet se transferimi i përhershëm për këtë nëpunës është njoftuar me aktin                            

nr. 2830/752 prot., datë 08.09.2020. 

 

Në lidhje me vonesën e nxjerrjes së aktit të transferimit, gjatë përpunimit të të dhënave, njësia 

përgjegjëse ka informuar grupin e mbikëqyrjes nëpërmjet e-mail datë 25.06.2021, në përmbajtje të 

të cilit argumenton se: 

 

“Nisur nga fakti se, transferimi i nëpunësit ********** nga Gjirokastra në Fier përbënte një 

distancim nga vendbanimi i nëpunësit për më shumë se 45 km, DAP, nëpërmjet përfaqësuesit 

të tij në Komisionin e Ristrukturimit ka kërkuar rishikimin e këtij transferimi. Pavarësisht 

diskutimeve dhe takimeve të zhvilluara, Komisioni i Ristrukturimit nuk ra dakord për 

ndryshimin e vendimmarrjes së tij për sistemimin e këtij nëpunësi dhe DAP nxori aktin e 

transferimit, sipas propozimit të Komisionit më datë 08.09.2020”.  

 

Nga sa është parashtruar më sipër, vlerësohet se, ky pretendim nuk qëndron, pasi nga njësia 

përgjegjëse nuk është vënë në dispozicion asnjë akt administrativ që të materializojë të gjithë 

veprimet e mësipërme. Në kushtet kur ky dokumentacion mungon, vlerësohet se, njësia përgjegjëse 

ka vepruar tej afateve kohore të përcaktuara në ligjin nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i 

ndryshuar dhe vendimin nr. 125, datë 17.02.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për transferimin e 

përkohshëm dhe të përhershëm të nëpunësve civilë”.  

 

Në vijim rezulton se, nëpunësi **********, nëpërmjet shkresës datë 19.11.2020, drejtuar njësisë 

përgjegjëse (DAP), Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe Komisionerit për Mbikëqyrjen e 

Shërbimit Civil, ka kërkuar rishikimin e propozimit të transferimit të përhershëm, duke 

argumentuar se vendi ku është transferuar gjendet me shumë se 45 km nga vendbanimi i nëpunësit. 

Rezulton se ankuesi i ka bashkëlidhur ankimit kartelën shoqëruese të praktikës së marrjes dijeni, 

nga ku rezulton se akti i transferimi është protokolluar pranë DRT Gjirokastër në datën 21.09.2020. 

Në lidhje me pretendimin e nëpunësit, se ka marrë dijeni në datën 17.11.2020, vlerësohet se në 

kartelën shoqëruese të praktikës nuk evidentohet qartësisht ky moment procedural.  

 

Në lidhje me këtë problematikë, njësia përgjegjëse duhet të kishte kryer një hetim të mirëfilltë 

administrativ, në kushtet kur evidentohet një periudhë e gjatë kohore nga momenti i protokollimit 

të aktit të transferimit në DRT Gjirokastër, deri në marrjen dijeni nga nëpunësi **********.  

 

Më tej, Komisioni i Ristrukturimit ka finalizuar procedurën e shqyrtimit të ankesës së nëpunësit 

********** me aktin nr. 10945/6 prot., datë 08.03.2021, nëpërmjet të cilës ka propozuar 

transferimin e përhershëm të këtij nëpunësi nga pozicioni “Përgjegjës Sektori”,  në Sektorin e 

Zbatimit në Terren të Masave Shtrënguese, në Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të 
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Papaguara (Rajoni Jugor), në DRT Fier, kategoria e pagës III-b, në pozicionin “Përgjegjës i 

Sektorit të Analizës dhe Kontabilitetit të të Ardhurave”, në DRT Gjirokastër, kategoria e               

pagës III-b. 

 

Njësia përgjegjëse, me aktin nr. 2830/805, datë 12.03.2021, ka njoftuar individualisht nëpunësin 

mbi vendimin, nëpërmjet të cilit, në zbatim të nenit 113 e vijues të Kodit të Procedurave 

Administrative të Republikës së Shqipërisë, ka anuluar vendimin e mëparshëm të transferimit.  

 

Nga sa është parashtruar më sipër, vlerësohet se ankesa e paraqitur nga nëpunësi **********, është 

shqyrtuar tej afateve ligjore, pasi rezulton se Komisioni i Ristrukturimit ka shqyrtuar dhe propozuar 

transferimin e këtij nëpunësi pas 4 (katër) muajve nga momenti i depozitimit të ankesës.  

Referuar dokumentacionit të lartpërmendur, konstatohet sërish se, nuk ka asnjë akt administrativ, 

nëpërmjet të cilit Departamenti i Administratës Publike të ketë kërkuar për nëpunësin ********** 

rishikimin e propozimit të transferimit nga Komisioni i Ristrukturimit, i cili duhet të shprehet 

brenda 5 ditëve nga marrja e akteve për rivlerësim, referuar përcaktimeve të pikës 21, të udhëzimit 

nr. 1, datë 01.03.2016, të Departamentit të Administratës Publike.  

 

Lidhur me shqyrtimin e ankesës së paraqitur nga nëpunësi **********, njësia përgjegjëse ka 

informuar grupin e mbikëqyrjes (me e-mail datë 25.06.2021), se afatet për shqyrtimin e saj janë 

shtyrë për shkaqet si më poshtë:  

 

a- Shqyrtimi i ankimit administrativ lidhej më çështjen gjyqësore që nëpunësi kishte ngritur 

në gjykatë për anulimin e aktit të transferimit; 

b- Kompleksitetit të çështjes, pasi Komisioni duhet të shteronte të gjitha mundësitë për 

sistemimin e këtij nëpunësi, për të mos nxjerrë një vendim për lirimin e tij; 

c- Numrit të limituar të institucioneve të shërbimit civil në rrethin e Gjirokastrës, si dhe numrit 

të limituar të pozicioneve të lira.  

d- Procedurës së konkurrimit të shpallur nga njësia përgjegjëse me numër #3421, për 

plotësimin e pozicionit “Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit në Vend”, në Drejtorinë e 

Kontrollit Tatimor, në DRT Gjirokastër, ku nëpunësi ********** ishte kualifikuar si 

kandidatë për lëvizjen paralele.  

 

Në lidhje me pretendimet e mësipërme, çmohet se ato nuk qëndrojnë, pasi nuk janë të bazuara në 

ligjin për nëpunësin civil, në aktet nënligjore të dala në bazë dhe për zbatim të tij, si dhe në 

dokumentacionin që materializon procedurën e ristrukturimit. 

 

Së pari, në dispozitat e ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, nuk përcaktohet 

se ankimi i aktit të transferimit në organet gjyqësore, pezullon procesin e rishikimit të propozimit 

të transferimit nga Komisioni i Ristrukturimit (në të kundërt Komisioni nuk do të kishte rishikuar 

propozimin e transferimit për nëpunësit **********, ********** e të tjerë).  
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Së dyti, në lidhje me pretendimin për mosekzistencën e pozicioneve të lira, rezulton se pozicioni 

“Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit në Vend”, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë 

Rajonale Tatimore Gjirokastër, kategoria e pagës III-b, ka qenë pozicion i lirë si para momentit të 

ristrukturimit edhe në vijim. Për më tepër, rezulton se njësia përgjegjëse ka shpallur procedurën e 

konkurrimit me numër #3421, për plotësimin e këtij pozicioni, nga ku konstatohet se, njësia 

përgjegjëse ka kualifikuar nëpunësin ********** për procedurën e lëvizjes paralele.  

 

Për këto arsye, vlerësohet se Komisioni i Ristrukturimi ka pasur mundësinë e sistemimit të këtij 

nëpunësi brenda strukturës së DRT Gjirokastër, që me aktin nr. 10945/1 prot., datë 01.07.2020, por 

ka vijuar me transferimin e këtij nëpunësi në DRT Fier, duke mos paraqitur asnjë argument ligjor. 

 

Së treti, rezulton se gjykimi i mosmarrëveshjes administrative të transferimit në gjykatën 

kompetente ka përfunduar pas vendimmarrjes së Komisionit të Ristrukturimit dhe njësisë 

përgjegjëse. Konkretisht, rezulton se, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me 

vendimin nr. 1296, datë 28.04.2021, ka vendosur pushimin e gjykimit, për shkak se, nëpunësi ka 

hequr dorë nga gjykimi. Duke vlerësuar këto rrethana, rezulton se, nëpunësi ka hequr dorë nga 

gjykimi, vetëm pasi njësia përgjegjëse e ka rregulluar paligjshmërinë e transferimit të përhershëm.  

 

Nga ana tjetër, konstatohet se, nuk ka asnjë vendim të ndërmjetëm të Komisionit të Ristrukturimit, 

nëpërmjet të cilës të jetë pezulluar ose shtyrë afati i shqyrtimit të ankesës së nëpunësit **********.  

 

Konkluzion: Në referencë të dokumentacionit të administruar, vlerësohet se, duke rishikuar dhe 

propozuar transferimin e përhershëm të nëpunësit **********, në pozicionin “Përgjegjës i 

Sektorit të Analizës dhe Kontabilitetit të të Ardhurave”, në DRT Gjirokastër, kategoria e pagës     

III-b, Komisioni i Ristrukturimit ka vepruar në përputhje me kreun II, pika 21, shkronja b, të 

vendimit nr. 125, datë 17.02.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për transferimin e përkohshëm dhe 

të përhershëm të nëpunësve civilë”. 

 

Megjithatë, Departamenti i Administratës Publike, në të ardhmen duhet të tregojë kujdes për të 

orientuar dhe udhëzuar anëtarët e Komisionit të Ristrukturimit, në drejtim të respektimit të afateve 

ligjore në shqyrtimin e kërkesave për rishikimin e propozimit të transferimit, për të mos sjellë 

vonesa të pa justifikuaras në rivendosjen e të drejtës së nëpunësit civil, si dhe për të treguar një 

vëmëndje të popsaçme për dokumentimin e procedurës administrative, nëpërmjet përpilimit të 

akteve respektive.  

 

5. Rastet e lirimit nga shërbimi civil për shkak të ristrukturimit të Administratës 

Tatimore Qendrore (Vendimi nr. 24874/1 prot., datë 31.12.2020, i Komisionit të 

Ristrukturimit të Administratës Tatimore Qendrore). 

 

Ligji nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, në nenin 50, pika 6, përcakton se përfundimi 

i marrëdhënies në shërbimin civil, për shkak të ristrukturimit apo mbylljes së institucionit, nuk 
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lejohet, me përjashtim të rastit kur si pasojë e këtyre procedurave, ka shkurtim të numrit të 

përgjithshëm të nëpunësve civilë dhe transferimi, sipas pikës 2, të këtij neni është i pamundur.  

 

Sipas përcaktimeve ligjore, Komisioni i Ristrukturimit, pas konstatimit të pamundësisë së 

sistemimit të nëpunësve civilë, vendimin e përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil për 

shkak të mbylljes apo ristrukturimit të institucionit së bashku me relacionin arsyetues, ia dërgon 

njësisë së burimeve njerëzore të institucionit, e cila në zbatim të nenit 66, pika 1, shkronja a/1, 

deklaron lirimin nga shërbimi civil. 

 

Në zbatim të pikave 7 dhe 8, të nenit 50, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, 

nëpunësi civil, që lirohet nga shërbimi civil për shkak të ristrukturimit të institucionit, gëzon të 

drejtën e dëmshpërblimit në përputhje me vjetërsinë e tij në punë, si dhe deklarimin e mundësisë 

që i njihet nga ligji, që brenda një periudhe 2 (dy) vjeçare të konkurrojë nëpërmjet procedurës së 

lëvizjes paralele për pozicione të të njëjtës kategori dhe ngritjes në detyrë, për pozicione të lira, në 

një kategori më të lartë. 

 

Nga verifikimi i praktikës që materializon vendimmarrjen e Komisionit të Ristrukturimit, 

konstatohet se në 1 (një) rast, është vendosur përfundimi i marrëdhënies në shërbimin civil, për 

shkak të ristrukturimit të Administratës Tatimore Qendrore.  

 

Në rastin konkret, bëhet fjalë për nëpunësin **********, për të cilin Komisioni i Ristrukturimit, 

me vendimin nr. 10945/1 prot., datë 01.07.2020, ka propozuar transferimin e tij nga pozicioni 

“Inspektor i dytë”, në Sektorin e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, në DRT 

Gjirokastër, kategoria e pagës IV-a, në pozicionin “Inspektor i dytë”, në Sektorin e Procedurave 

Ligjore të Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara 

(Rajoni Jugor), në DRT Fier, kategoria e pagës IV-a.  

 

Me miratimin e strukturës së re, rezulton se Sektori i Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të 

Papaguara, në DRT Gjirokastër është suprimuar dhe funksionet e saj kanë kaluar pranë DRT Fier. 

Në këto kushte, njësia përgjegjëse me aktin nr. 2830/1 prot., datë 15.07.2020, ka miratuar 

propozimin e Komisionit të Ristrukturimit dhe në vijim ka njoftuar nëpunësin me aktin                       

nr. 2830/456 prot., datë 22.07.2020. 

 

Rezulton se nëpunësi **********, ka marrë dijeni për aktin e mësipërm në datë 30.07.2020 dhe 

brenda afatit 5 ditor, ka kërkuar rishikimin e propozimit të transferimit të përhershëm me shkresën 

datë 31.07.2020. Në përmbajtje të kësaj shkrese, rezulton se nëpunësi ka refuzuar transferimin e 

përhershëm, duke argumentuar se vendi ku është transferuar gjendet me shumë se 45 km nga 

vendbanimi i tij. 

 

Njëkohësisht, rezulton se, për zgjidhjen e mosmarrëveshjes, nëpunësi i është drejtuar Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, nëpërmjet të cilës ka kërkuar anulimin/shfuqizimin 

e aktit nr. 2830/456, datë 22.07.2020. Në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, gjykata me vendimin 
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nr. 423, datë 07.12.2020, ka vendosur rrëzimin e kërkesëpadisë. Në përmbajtje të vendimit gjykata 

ka vlerësuar se, transferimi brenda strukturës së DRT Gjirokastër ka qenë i pamundur dhe për 

pasojë me të drejtë për shkaqe objektive njësia përgjegjëse ka vendosur transferimin në të njëjtën 

kategori në institucionin DRT Fier, që ka marrë funksionet që kryente më parë nëpunësi.  

 

Më tej, rezulton se, Komisioni i Ristrukturimit ka shqyrtuar ankimin e nëpunësit ********** dhe 

me vendimin nr. 24874/1 prot., datë 31.12.2020, ka vendosur përfundimin e marrëdhënies në 

shërbimin civil, duke argumentuar pamundësinë e sistemimit të tij si në pozicione pune të lira të 

Administratës Tatimore, brenda distancës 45 km, edhe në pozicione të lira të së njëjtës kategori në 

institucione të tjera të shërbimit civil në rrethin e Gjirokastrës.  

 

Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, me vendimin 

nr. 35, datë 15.02.2021, ka vendosur lirimin nga shërbimi civil për nëpunësin **********. 

Konstatohet se në aktin e lirimit nga shërbimi civil, nëpunësit i është njohur e drejta e 

dëmshpërblimit në përputhje me vjetërsinë e punës, si dhe e drejta e përcaktuar në nenin 50, pika 

8, shkronja “a”, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, për të konkurruar si 

nëpunës civil për procedurat e lëvizjes paralele apo ngritjes në detyrë.  

 

Në lidhje me rastin e nëpunësit **********, Komisioneri vlerëson se vendimi i Komisionit të 

Ristrukturimit për përfundimin e marrëdhënies në shërbimin civil është marrë në përputhje me 

përcaktimet e nenit 50, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar.  

 

Megjithatë, referuar dokumentacionit të përmendur sa më sipër, vlerësojmë se, Komisioni i 

Ristrukturimit ka tejkaluar afatet ligjore në shqyrtimin e ankesës së paraqitur nga nëpunësi 

**********. Në lidhje me vonesën e shqyrtimit të ankesave, njësia përgjegjëse ka argumentuar se, 

Komisioni i Ristrukturimit me vendimin nr. 16998 prot., datë 31.08.2020, ka vendosur shtyrjen 

vetëm njëherë të afatit të shqyrtimit të ankesave. Pretendimi i njësisë përgjegjëse, rezulton të jetë 

trajtuar nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër, e cila në përmbajtje të vendimit 

parashtron  se:  

 

“Në vendimin nr. 16998 prot., datë 31.08.2020, për shtyrjen e afatit për shqyrtimin e ankimit, 

palët  e paditura nuk kanë përcaktuar saktësisht se kur nis dhe kur mbaron afati i shtyrë me 

vendimin e mësipërm, referuar nenit 92, pika 3, të Kodit të Procedurave Administrative, duke 

krijuar një pasiguri juridike lidhur me shqyrtimin e pretendimeve të paditësit”.  

 

Më tej, gjykata arsyeton se: “referuar nenit 140, pika 2 dhe nenit 92, pika 2, të Kodit të 

Procedurave Administrative, duke marrë parasysh se afati i zgjatur nuk mund të jetë më shumë se 

afati fillestar, ku në rastin konkret nuk mund të jetë më shumë se 30 ditë, gjykata vlerëson se ka 

përfunduar afati i shtyrë më datë 30.09.2020, ndërkohë që rezulton se deri në seancën gjyqësore 

të datës 13.10.2020, kur është marrë në shqyrtim kërkesa për nxjerrjen e çështjes jashtë 

juridiksionit, palët e paditura nuk kanë marrë akoma një vendim përfundimtar lidhur me mendimin 

për transferim, të paditësit **********. Pra kanë kaluar 13 ditë nga përfundimi i afatit shtesë”.  
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Në vijim të këtij konstatimi, grupi i punës vëren se Komisioni i Ristrukturimit ka përfunduar 

shqyrtimin e ankimit të nëpunësit ********** pas marrjes së vendimit nga gjykata. Duke ju 

referuar qëndrimeve të mbajtura nga njësia përgjegjëse, në lidhje me momentet procedurale të 

refuzimit të transferimit të përhershëm (të cilat gjejnë pasqyrim dhe në vendimin e gjykatës), 

theksojmë se:  

 

Ligji nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, nuk përcakton detyrimin e nëpunësit civil 

për të shteruar ankimin administrativ dhe më pas zgjidhjen e mosmarrëveshjes administrative të 

procedurës së ristrukturimit pranë organeve kompetente. Departamenti i Administratës Publike, 

shqyrton shkaqet e refuzimit, jo në cilësinë e organit më të lartë administrativ që ka për kompetencë 

shqyrtimin e ankimit administrativ (sipas përcaktimeve të Kodit të Procedurave Administrative), 

por në cilësinë e njësisë përgjegjëse, e cila ka detyrimin ligjor të verifikimit të ligjshmërisë së 

vendimmarrjes së Komisionit të Ristrukturimit në propozimin e transferimit, vetëm për rastet e 

përcaktuara në kreun II, pika 21, të vendimit nr. 125, datë 17.02.2016, të Këshillit të Ministrave.  

 

Në kushtet kur, në aktin e mësipërm nënligjor, përcaktohet e drejta e refuzimit të transferimit të 

përhershëm vetëm nëse vërtetohet ekzistenca e njërës prej dy kushteve ligjore, legjislatori, në nenin 

41, pika të 3, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, ka përcaktuar të drejtën e 

nëpunësit civil për t’u ankuar në gjykatën kompetente për mosmarrëveshjet administrative ndaj çdo 

veprimi ose mosveprimi që i cenon të drejtat dhe interesat e tij të ligjshme në marrëdhënien e 

shërbimit civil.  

 

Referuar ligjit nr. 49/2012, “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 

administrative”, i ndryshuar, afati i ankimit fillon nga momenti i njoftimit të aktit individual të 

transferimit, i cili përbën aktin nëpërmjet të cilës organi publik shpreh vullnetin e tij në ushtrim të 

funksionit të tij ndaj nëpunësit që transferohet dhe në të njëjtën kohë, ndryshon marrëdhënien 

juridike të shërbimit civil për nëpunësin konkret.  

 

Për më tepër, në kushtet kur, në procedurën e ristrukturimit të Administratës Tatimore Qendrore, 

janë konstatuar raste të tejkalimit të afateve ligjore të shqyrtimit të shkaqeve të refuzimit të 

paraqitura nga nëpunësit civil për transferimin e përhershëm (rastet e **********, **********, 

********** e të tjerë), dispozita e mësipërme shërben si një garanci ligjore për të garantuar të 

drejtën e nëpunësit për të kundërshtuar aktin administrativ në gjykatën kompetente, brenda afateve 

të përcaktuara në ligjin nr. 49/2012, “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 

administrative”, i ndryshuar.  

 

Njëkohësisht, Komisioneri, konstaton se Komisioni i Ristrukturimit dhe njësia përgjegjëse nuk 

kanë mbajtur një qëndrim të unifikuar, në rastin kur argumentohet tejkalimi i afateve të shqyrtimit 

të shkaqeve të refuzimit nga Komisioni i Ristrukturimit, për shkak të gjykimit të mosmarrëveshjes 

administrative në organet gjyqësore. Referuar dokumentacionit të administruar gjatë mbikëqyrjes, 

rezulton se, Komisioni i Ristrukturimit dhe njësia përgjegjëse kanë vijuar me verifikimin e 
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shkaqeve të refuzimit, pavarësisht ankimit të paraqitur nga nëpunësi civil në gjykatën kompetente, 

ku mund të përmendim rastin e nëpunësit **********, **********, ********** dhe të tjerë. 

 

Në lidhje me rastin e nëpunësit **********, sipas informacionit të përcjellë nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Tatimeve, rezulton se ky nëpunës ka apeluar vendimin e gjykatës së shkallës së 

pare dhe çështja ndodhet për gjykim pranë Gjykatës Administrative të Apelit. 

 

 

V. Përputhshmëria midis kritereve të posaçme të pozicionit të punës, me të dhënat e 

nëpunësve civilë të transferuar në këto pozicione.  

 

Në kuptim të nenit 50, pika 3, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe kreut 

II, pika 18, të vendimit nr. 125, datë 17.02.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për transferimin e 

përkohshëm dhe të përhershëm të nëpunësve civilë”, Komisioni i Ristrukturimit në propozimin e 

tij për transferimin e nëpunësve civilë për shkak të ristrukturimit të institucioni mbështetet në 

kriteret specifike të vendeve të lira apo të krijuara të reja si pasojë e ristrukturimit dhe të dhënat e 

nëpunësve civilë, vendet e të cilëve preken nga ristrukturimi.  

 

Me qëllim verifikimin e këtij aspekti ligjor, grupi i punës verifikoi nëse nëpunësit civil plotësonin 

kriteret specifike të pozicionit të punës, në lidhje me nivelin arsimor dhe përvojën në punë. Nga 

verifikimi i të dhënave të dërguara nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, nëpërmjet e-mail datë 

15.01.2021, grupi i punës konstaton se nëpunësit civil plotësojnë kriteret specifike të pozicionit të 

punës, në të cilin janë transferuar për shkak të ristrukturimit të Administratës Tatimore Qendrore 

(shih tabelën aneks që është pjesë përbërëse e këtij materiali, ku materializohen kriteret e 

verifikuara).  

 

VI. Rastet e ankimit të aktit të transferimit të përhershëm pranë Komisionerit për 

Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil 

 

Në kuadër të mbikëqyrjes, u shqyrtuan edhe rastet e nëpunësve civilë të Administratës Tatimore 

Qendrore, të cilët kanë kërkuar pranë Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil verifikimin 

e ligjshmërisë së procedurës së transferimit të përhershëm në kuadër të ristrukturimit të 

Administratës Tatimore Qendrore.  

 

Nga dokumentacioni i administruar gjatë procesit të mbikëqyrjes, rezulton se kanë paraqitur ankim 

nëpunësit si më poshtë:  

 

1. Nëpunësi ********** 

Rezulton se, nëpunësi **********, me shkresën nr. 669 pot., datë 27.08.2020, ka ankimuar pranë 

Komisionerit vendimin e transferimit të përhershëm, duke parashtruar si shkak ligjor gjendjen e tij 

shëndetësore, si dhe eksperiencën në punë dhe vlerësimin e marrë për detyrat e kryera për 

pozicionin në të cilin ka qenë i emëruar.  
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Nga dokumentacioni i administruar gjatë procesit të mbikëqyrjes, rezulton se, me vendimin             

nr. 10945/1 prot., datë 01.07.2020, Komisioni i Ristrukturimit ka propozuar transferimin e 

nëpunësit ********** nga pozicioni “Inspektor i dytë”, në Sektorin e Kontrollit Tatimor, në 

Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në DRT Tiranë, me kategori page IV-a, në pozicionin “Inspektor 

i dytë”, në Sektorin e Kontrollit nga Zyra dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në 

DRT Tiranë, me kategori page IV-a. Departamenti i Administratës Publike ka njoftuar nëpunësin 

civil me aktin nr. 2830/320 prot., datë 15.07.2020 dhe më tej, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 

me aktin nr. 16434/1 prot., datë 28.07.2020, ka vendosur fillimin e marrëdhënies financiare për 

këtë pozicion në datën 05.08.2020. 

 

Rezulton se nëpunësi ka ardhur në dijeni të vendimit të transferimit në datën 27.07.2020 dhe brenda 

afatit ligjor, nëpërmjet shkresës së datës 30.07.2020, ka kërkuar rishikimin e transferimit, për 

shkaqe shëndetësore, duke i bashkëlidhur dokumentin “Fletë dalje nga spitali”. Për këtë arsye, 

nëpërmjet rishikimit, nëpunësi ka kërkuar emërimin e tij në pozicionin “Inspektor i dytë”, në 

Sektorin e Kontrollit dhe Verifikimit në Vend, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në DRT Tiranë, 

kategoria e pagës IV-a. Pas marrjes në shqyrtim të ankesës, njësia përgjegjëse me shkresën              

nr. 2830/791, datë 07.10.2020, ka refuzuar kërkesën për rishikim, duke argumentuar se nëpunësi 

nuk ka paraqitur një vërtetim mjekësor sipas legjislacionit në fuqi, ku të provohet se gjendja 

shëndetësore e bën të pamundur transferimin në pozicionin “Inspektor i dytë”, në Sektorin e 

Kontrollit nga Zyra dhe Monitorimit.  

 

Për sa është parashtruar më sipër, referuar dhe ndryshimeve strukturore të Drejtorisë së Kontrollit 

Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë, çmohet se, Komisioni i Ristrukturimit dhe njësia 

përgjegjëse kanë vepruar në përputhje me përcaktimet e nenit 50, të ligjit nr. 152/2013, “Për 

nëpunësin civil”, i ndryshuar, duke propozuar transferimin e këtij nëpunësi në pozicionin 

“Inspektor i dytë”, në Sektorin e Kontrollit nga Zyra dhe Monitorimit.  

 

Transferimi i këtij punonjësi është kryer brenda të njëjtit institucion, në të njëjtën kategori pozicioni 

dhe në të njëjtën kategori page, për të cilën nëpunësi rezulton të plotësojë kriteret specifike të 

pozicionit të punës, si dhe në një pozicion pune me funksione të kontrollit tatimor, i ngjashëm me 

pozicionin e mëparshëm, ç`ka vërteton se nuk konstatohet shkelje e kërkesave ligjore në këtë rast, 

nga ana e organizmave të ngarkuar prej ligjit me administrimin e procesit të ristrukturimit.   

 

2. Nëpunësi ********** 

 

Rezulton se, nëpunësi **********, me shkresën nr. 647 prot., datë 23.07.2020 dhe shkresën         nr. 

647/1 prot., datë 24.07.2020, ka ankimuar pranë Komisionerit vendimin e transferimit të 

përhershëm për shkak të ristrukturimit, duke argumentuar se pozicioni i tij i punës me miratimin e 

strukturës së re nuk është suprimuar. Nga dokumentacioni i administruar gjatë procesit të 

mbikëqyrjes, rezulton se, me vendimin nr. 10945/1 prot., datë 01.07.2020, Komisioni i 

Ristrukturimit ka propozuar transferimin e këtij nëpunësi nga pozicioni “Specialist”, në Sektorin 

e Çështjeve Jotatimore, Drejtoria Ligjore dhe Teknike, në DPT, kategoria e pagës IV-a, në 
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pozicionin “Specialist”, në Sektorin e Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Shërbimeve të 

Brendshme, në DPT, kategoria e pagës IV-a.  

 

Departamenti i Administratës Publike ka njoftuar nëpunësin civil me aktin nr. 2830/320 prot., datë 

15.07.2020 dhe më tej, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve me aktin nr. 13680/1 prot., datë 

20.07.2020, ka vendosur fillimin e marrëdhënies financiare për këtë pozicion në datën 24.07.2020. 

 

Rezulton se nëpunësi ka ardhur në dijeni të vendimit të transferimit në datën 21.07.2020 dhe brenda 

afatit ligjor, nëpërmjet shkresës së datës 23.07.2020, ka kërkuar rishikimin e transferimit, duke 

parashtruar se pozicioni i tij i mëparshëm ekziston në strukturës e Drejtorisë Teknike dhe Ligjore, 

por ka kaluar në varësi të Sektorit të Çështjeve Ligjore.  

 

Rezulton se, Komisioni i Ristrukturimit me vendimin nr. 10945/4 prot., datë 25.09.2020, pas 

shqyrtimit të pretendimeve të paraqitura nga ky nëpunës, ka propozuar transferimin e tij në 

pozicionin “Specialist”, në Sektorin e Çështjeve Ligjore, në Drejtorinë Teknike dhe Ligjore, në 

DPT, me kategori page IV-a. Më tej, njësia përgjegjëse, me aktin nr. 2830/757 prot., datë 

07.10.2020, ka njoftuar nëpunësin në lidhje me këtë transferim.  

 

Referuar ndryshimeve strukturore të Administratës Tatimore Qendrore, konstatohet se me 

miratimin e strukturës së re, Drejtoria Ligjore dhe Teknike ka pësuar ndryshim jo vetëm në lidhje 

me emërtesën, por dhe në mënyrën e organizimit të njësive përbërëse të saj. Konstatohet se, Sektori 

i Çështjeve jo Tatimore, ku bënte pjesë nëpunësi është suprimuar dhe funksionet e tij i kanë kaluar 

Sektorit të Çështjeve Ligjore.  

 

Për sa më sipër, vlerësojmë, se Komisioni i Ristrukturimit e ka rregulluar gjendjen e paligjshmërisë, 

nëpërmjet rishikimit të propozimit të transferimit të përhershëm, për nëpunësin ********** dhe 

aktualisht nuk ka asnjë shkak për të vijuar procesi i hetimit administrativ. 

 

3. Nëpunësit ********** dhe ********** 

 

Rezulton se, pranë Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil kanë depozituar ankim 

nëpunësi ********** (me shkresën nr. 660 prot., datë 06.08.2020) dhe nëpunësi ********** (me 

shkresën nr. 656 prot., datë 03.08.2020). Në përmbajtje të këtyre ankesave, rezulton se, për të dy 

nëpunësit, Komisioni i Ristrukturimit ka propozuar transferimin e tyre nga pozicioni “Inspektor i 

parë”, në Drejtorinë e Auditit të Brendshëm, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, kategoria 

e pagës III-b, në pozicionin “Inspektor i parë”, Sektori i Kontrollit nga Zyra dhe Monitorimit, 

Drejtoria e Kontrollit Tatimor për Biznesin e Vogël, DRT Tiranë, me kategori page III-b.  

 

Nëpunësit ********** dhe **********, kanë ankimuar vendimin e transferimit, duke 

argumentuar se propozimi i Komisionit të Ristrukturimit me vendimin nr. 10945/1 prot., datë 

01.07.2020, nuk është bazuar në Metodologjinë e Vlerësimit dhe Sistemin e Pikëzimit.  



64 
 

Referuar dokumentacionit të administruar gjatë procesit të mbikëqyrjes dhe për sa është parashtruar 

në përmbajtje të këtij raporti, rezulton se, Komisioni i Ristrukturimit ka analizuar shkaqet e 

refuzimit të transferimit të paraqitur nga këta nëpunës dhe me vendimin nr. 10945/4 prot., datë 

25.09.2020, ka arritur në konkluzionin se nëpunësit ********** dhe ********** duhet të 

qëndrojnë në pozicionet e Drejtorisë së Auditit të Brendshëm, për shkak të vlerësimit me më shumë 

pikë.  

 

Për sa më sipër, vlerësojmë se, me veprimet e mësipërme administrative është rregulluar gjendja e 

paligjshmërisë për nëpunësit ********** dhe ********** dhe nuk ka shkaqe të arsyeshme për të 

vijuar më tej hetimi administrativ. 

 

4. Nëpunësi ********** 

 

Rezulton se, nëpunësi **********, me shkresën nr. 787 prot., datë 16.10.2020 dhe shkresën      nr. 

787/1 prot., datë 05.11.2020, ka ankimuar pranë Komisionerit, vendimin nr. 2830/777 prot., datë 

07.10.2020, të njësisë përgjegjëse “Transferim për shkak të ristrukturimit të institucionit”. Në 

përmbajtje të këtij informacioni, nëpunësi parashtron se Komisioni i Ristrukturimit me vendimin 

nr. 10945/4 prot., datë 25.09.2020, ka propozuar transferimin e tij nga pozicioni “Inspektor i parë”, 

në Sektorin e Auditimit Financiar dhe të Ardhurave, në Drejtorinë e Auditit të Brendshëm, në DPT, 

me kategori page III-b, në pozicionin “Inspektor i parë”, në Sektorin e Kontrollit nga Zyra dhe 

Monitorimit, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor për Biznesin e Vogël, në DRT Tiranë, me kategori 

page III-b.  

 

Nëpunësi **********, ka parashtruar se, me vendimin nr. 10945/4 prot., datë 25.09.2020, 

Komisioni i Ristrukturimit ka gabuar në vlerësimin me pikë sipas Metodologjisë së Vlerësimit dhe 

Sistemit të Pikëzimit, duke argumentuar se vlerësimi i tij me më pak pikë, se nëpunësit e tjerë të 

Drejtorisë së Auditit të Brendshëm, ka ardhur si rrjedhojë e mos vlerësimit të drejtë të 

dokumentacionit të dosjes së personelit.  

 

Rezulton se, Komisioni i Ristrukturimit ka kryer rivlerësimin me pikë, duke analizuar faktet dhe 

rrethanat e reja dhe në përfundim të këtij procesi, me vendimin nr. 10945/5 prot., datë 16.12.2020, 

ka propozuar transferimin e këtij nëpunësi në pozicionin “Inspektor i parë”, në Sektorin e 

Auditimit të Këshillimit, Sigurisë së Cilësisë, Planifikimit dhe Raportimit, në Drejtorinë e Auditit 

të Brendshëm, në DPT, me kategori page III-b. Në arsyetimin e këtij vendimi, rezulton se, nëpunësi 

********** është vlerësuar me më tepër pikë në krahasim me nëpunësin **********. Më tej, 

rezulton se, njësia përgjegjëse, me aktin nr. 6707/3 prot., datë 17.12.2020, ka njoftuar nëpunësin 

në lidhje me këtë transferim. 

 

Për sa më sipër, rezulton se, Komisioni i Ristrukturimit dhe njësia përgjegjëse e kanë rregulluar 

gjendjen e paligjshmërisë për nëpunësin ********** dhe nuk ka asnjë shkak të arsyeshëm për të 

vijuar më tej hetimin administrativ. 

5. Nëpunësi ********** 
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Rezulton se, nëpunësi **********, me shkresën nr. 57 prot., datë 14.01.2021, ka ankimuar pranë 

Komisionerit aktin nr. 6707/6 prot., datë 17.12.2020, të njësisë përgjegjëse, “Transferim për shkak 

të ristrukturimit”, i dalë na zbatim të vendimit nr. 10945/5 prot., datë 16.12.2020, të Komisionit të 

Ristrukturimit.  

 

Në përmbajtje të ankesës, nëpunësi ka kundërshtuar kriteret mbi bazën e të cilave Komisioni i 

Ristrukturimit ka bërë vlerësimin me pikë të dosjes së tij, në krahasim me dosjen e nëpunësve 

********** dhe **********, të cilët para momentit të ristrukturimit kanë qenë të emëruar në 

Drejtorinë e Auditit të Brendshëm, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.  

 

Rezulton se, njësia përgjegjëse, pas shqyrtimit të pretendimeve të paraqitura nga ky nëpunës, ka 

arritur në konkluzionin se vlerësimi i Komisionit të Ristrukturimit, është kryer në përputhje me 

Metodologjinë e Vlerësimit dhe Sistemin e Pikëzimit, të përcaktuar në udhëzimin nr. 1, datë 

01.03.2016, të Departamentit të Administratës Publike.  

 

Me shkresën nr. 6707/10 prot., datë 08.02.2021, “Kthim përgjigje” njësia përgjegjëse ka sqaruar 

se, Komisioni i Ristrukturimit fillimisht ka kryer vlerësimin e nëpunësve të mësipërm bazuar në 

arsimin dhe përvojën në pozicionin aktual, pozicione të ngjashme, si dhe në tërësi në shërbimin 

civil, në përfundim të të cilit nëpunësit **********, ********** dhe ********** janë vlerësuar 

me të njëjtat pikë.  

 

Më tej, në referencë të udhëzimit të sipërcituar, Komisioni i Ristrukturimit ka vijuar me vlerësimin 

e nëpunësve civile duke marrë në konsideratë: a) vlerësimet më të larta të rezultateve në punë në 

tre vitet e fundit; b) numrin e trajnimeve/kualifikimeve; c) nëse nëpunësi civil ka masë disiplinore 

në fuqi, si dhe d) vlerësimin më të mirë për testimin e fundit për përfitimin dhe përditësimin e 

njohurive shtesë, kur ky vlerësim është i mundur për të gjithë nëpunësit që vlerësohen.  

 

Në referencë të dokumentacionit të marrë në shqyrtim nga Komisioni i Ristrukturimit, është 

konstatuar se për 3 vitet e fundit nëpunësi ********** kishte 5 vlerësime “Mirë” dhe 1 vlerësim 

“Kënaqshëm”, ndërsa dy nëpunësit e tjerë kishin 6 vlerësime “Mirë”. Për këtë arsye, Komisioni i 

Ristrukturimit ka vlerësuar nëpunësin ********** me më pak pikë dhe në vijim ka propozuar 

transferimin e tij në pozicionin “Inspektor i parë”, në Sektorin e Kontrollit nga Zyra dhe 

Monitorimit, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor për Biznesin e madh, në DRT Tiranë, me kategori 

page III-b. 

 

Për sa është parashtruar më sipër, vlerësojmë se vendimmarrja e Komisionit të Ristrukturimi për 

nëpunësin **********, është marrë në përputhje me përcaktimet e udhëzimit nr. 1, datë 

01.03.2016, të Departamentit të Administratës Publike, “Për krijimin, funksionimin dhe 

kompetencat e Komisionit të Ristrukturimit për shkak të mbylljes apo ristrukturimit të 

institucionit”.  
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Në kushtet kur nuk konstatohen shkelje të kërkesave ligjore, vlerësojmë se hetimi administrativ 

është i plotë dhe nuk ka shkaqe të arsyeshme për të kryer veprime të mëtejshme hetimore. 

 

6. Nëpunësi ********** 

 

Rezulton se, nëpunësi **********, me shkresën nr. 657 prot., datë 03.08.2020, ka ankimuar pranë 

Komisionerit aktin nr. 2830/155 prot., datë 15.07.2020, të njësisë përgjegjëse, “Transferim për 

shkak të ristrukturimit”. Rezulton se për këtë nëpunës, Komisioni i Ristrukturimit me vendimin nr. 

10945/1 prot., datë 01.07.2020, ka propozuar transferimin e tij nga pozicioni “Përgjegjës Sektori”, 

në Qendrën e Thirrjeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, kategoria e pagës III-a/1, në 

pozicionin “Përgjegjës i Sektori të Analizës së Riskut”, në Drejtorinë e Analizës, Riskut dhe 

Kontabilitetit të të Ardhurave, në Drejtorinë e Tatimpaguesve të Mëdhenj, me kategori page III-b.  

 

Pas marrjes dijeni në lidhje me aktin e transferimit të përhershëm, rezulton se nëpunësi, brenda 

afatit ligjor ka refuzuar transferimin, duke argumentuar se pozicioni i mëparshëm nuk është 

suprimuar, pasi në strukturën e re ky pozicion parashikohet me emërtesën “Përgjegjës i Sektorit të 

Thirrjeve (Call Center)”. Njëkohësisht në përmbajtje të ankesës, nëpunësi pretendon se është 

transferuar në një pozicion me klasë page më të ulët se pozicioni i mëparshëm, duke prekur në këtë 

mënyrë një nga elementët kryesorë të marrëdhënies në shërbimin civil.  

 

Nga dokumentacioni i administruar gjatë procesit të mbikëqyrjes, rezulton se nëpunësi i është 

drejtuar me kërkesë padi Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, duke kërkuar anulimin e 

aktit të transferimit. Gjatë gjykimit të mosmarrëveshjes në gjykatë, rezulton se, Komisioni i 

Ristrukturimit ka shqyrtuar pretendimet e nëpunësit dhe me vendimin nr. 10945/4 prot., datë 

25.09.2020, ka propozuar transferimin e tij në pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të Thirrjeve (Call 

Center)”, në Drejtorinë e Shërbimit të Tatimpaguesve, në DPT, me kategori page III-a/1. Më tej, 

njësia përgjegjëse, me aktin nr. 2830/759 prot, datë 07.10.2020, ka miratuar transferimin në këtë 

pozicion, duke anuluar aktin nr. 2830/155 prot., datë 15.07.2020.  

 

Në kushtet e mësipërme, rezulton se nëpunësi ka pakësuar objektin e padisë, duke kërkuar ndaj 

Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve pagesën e diferencës së pagës që rrjedh nga transferimi (i 

ka ndryshuar kategoria e pagës nga III-a/1 në III-b), për periudhën 04.08.2020 deri në datën 

14.10.2020, e drejtë që i është pranuar me vendimin nr. 3248, datë 09.12.2020, të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë.  

 

Për sa më sipër, në kushtet kur rezulton se, Komisioni i Ristrukturimit dhe njësia përgjegjëse kanë 

rregulluar gjendjen e paligjshmërisë për nëpunësin **********, vlerësojmë se nuk ka shkak për 

vazhdimin e hetimit administrativ.  

 

7. Nëpunësja ********** 
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Rezulton se, nëpunësja **********, me shkresën nr. 666 prot., datë 17.08.2020, ka ankimuar pranë 

Komisionerit, aktin nr. 2830/165 prot., datë 23.07.2020, të DAP, “Transferim për shkak të 

ristrukturimit”. Sipas dokumentacionit të administruar, rezulton se, Komisioni i Ristrukturimit me 

vendimin nr. 10945/1 prot., datë 01.07.2020, ka propozuar transferimin e saj nga pozicioni 

“Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit Tatimor”, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në DRT Tiranë, 

me kategori page III-b, në pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të Procedurave Ligjore të Mbledhjes 

me Forcë”, në Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara (Rajoni Qendror), në 

DRT Tiranë, me kategori page III-b. 

 

Pas marrjes dijeni në lidhje me aktin e transferimit të përhershëm (nëpërmjet e-mail datë 

28.07.2020), rezulton se nëpunësja, brenda afatit ligjor ka refuzuar transferimin me shkresën datë 

30.07.2020, duke pretenduar se transferimi është i paligjshëm, pasi rezulton se me miratimin e 

strukturës së re pozicioni i mëparshëm nuk është suprimuar. 

 

Njësia përgjegjëse me shkresën nr. 3917 prot, datë 26.08.2020, ka refuzuar kërkesën për rishikim, 

duke argumentuar se nëpunësja është transferuar brenda të njëjtit institucion, brenda të njëjtës 

kategori pozicioni dhe klasë page, dhe në një pozicion në të cilin plotëson kriteret specifike të 

përshkrimit të punës.  

 

Për sa është parashtruar në përmbajtje të këtij materiali, konstatohet se, me miratimin e strukturës 

së re, Drejtoria e Kontrollit Tatimor rezulton të jetë organizuar me dy drejtori dhe të jetë shoqëruar 

me shkurtim të pozicionit të punës “Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit Tatimor”, nga 6 pozicione 

në 4 pozicione. Në lidhje me nëpunësit civil, të cilët kanë qenë të emëruar në këto pozicione, 

rezulton se Komisioni i Ristrukturimit nuk ka kryer vlerësimin me pikë, për të përcaktuar se cilët 

prej tyre duhet të qëndrojnë në 4 pozicionet “Përgjegjës Sektori”, me funksionet e kontrollit 

tatimor.  

 

Për më tepër, rezulton se, Komisioni i Ristrukturimit ka propozuar plotësimin e këtij pozicionit me 

nëpunësen **********, e cila para momentit të ristrukturimit ka qenë e emëruar në pozicionin 

“Përgjegjës i Sektorit të Menaxhimit dhe Analizës së Detyrimeve të Papaguara”, në Drejtorinë e 

Mbledhjes së Detyrimeve të Papaguara, në DRT Tiranë, pozicion i cili me miratimin e strukturës 

së re, është riorganizuar.  

 

Nga ana tjetër, konstatohet se, Komisioni i Ristrukturimit ka pasur mundësinë për të propozuar 

transferimin e nëpunëses ********** në pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit në Vend”, 

në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor për Biznesin e Madh, në të cilin rezulton të jetë komanduar 

nëpunësja **********, me detyrë “Inspektor i parë”, në Sektorin e Kontrollit në Vend.  

 

Nga sa më sipër, vlerësohet se, vendimmarrja e Komisionit të Ristrukturimit është një vendim i 

paarsyetuar, pasi rezulton se ky organ nuk ka shqyrtuar dhe vlerësuar pozicionet e reja të krijuara 

me miratimin e strukturës së re, funksionet dhe detyrat e pozicioneve sipas përshkrimit të punës, si 

dhe të dhënat e nëpunëses **********.  
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Rezulton se në këtë konkluzion ka arritur dhe Gjykata Administrative e Shkallës së Parë, e cila me 

vendimin nr. 2831, datë 09.11.2020, ka shfuqizuar aktin nr. 2830/165, datë 23.07.2020, të 

Departamentit të Administratës Publike, “Transferim për shkak të ristrukturimit të institucionit” 

dhe detyrimin e njësisë përgjegjëse për të transferuar nëpunësen ********** në pozicionin 

“Përgjegjës Sektori”, në një nga drejtoritë e kontrollit pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë. 

Në dispozitivin e vendimit, vërehet se, gjykata ka vendosur dhënien e vendimit me ekzekutim të 

përkohshëm. Mbi bazën e ankimit të paraqitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, çështja 

ndodhet për gjykim pranë Gjykatës Administrative të Apelit. 

 

Në këto rrethana, në projektraport është vlerësuar se, hetimi administrativ në lidhje me ankesën e 

nëpunëses **********, duhet të përfundojë, pasi, sipas përcaktimit të nenit 36, të Kodit të 

Procedurës Civile, në të cilin përcaktohet parimi themelor i mosshqyrtimit nga institucionet e tjera 

të çështjeve që po trajtohen ose janë duke u trajtuar nga sistemi gjyqësor, mosmarrëveshja 

administrative në rastin konkret, do të marrë zgjidhje përfundimtare nga gjykata. 

 

Megjithatë, nisur nga fakti që Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë ka vendosur 

pranimin e kërkesë padisë së nëpunëses ********** dhe dhënien e vendimit me ekzekutim të 

përkohshëm, grupi i punës vlerëson se Departamenti i Administratës Publike dhe Drejtoria e 

Përgjithshme e Tatimeve duhet të marrin masa për ekzekutimin e dispozitivit të vendimit, në 

përputhje me përcaktimet e nenit 66/1, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar.  

 

Ndërkohë, nisur nga observacionet e dërguara nga njësia përgjegjëse DAP (shkresa nr. 63/1 prot., 

datë 17.2.2022), si dhe aktet administrative bashkëlidhur, Komisioneri konstaton se, për 

përmirësimin e situatës ligjore, në këtë rast, njësia përgjegjëse DAP ka kryer veprimet 

administrative të nevojshme për rregullimin e momentit të konstatuar me parregullsi.  

 

Në mënyrë më të detajuar, duke specifikuar edhe aktet konkrete që kanë dalë për të rivendosur 

ligjshmërinë, konstatohet se: 

 

- Me aktin e emërimit nr. 6026/3 prot., dt. 1.2.2021, të njësisë përgjegjëse DAP, në zbatim të 

vendimit me ekzekutim të përkohshëm nr. 2831, dt. 9.11.2020, të Gjykatës Administrative 

të Shkallës së Parë Tiranë, **********, është emëruar nëpunës civil në pozicionin 

“Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit në Vend, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor për Biznesin 

e Madh”, në Drejtorinë Rajonale Tatimore, Tiranë, kategoria e pagës III-b. 

 

- Ky akt i është përcjellë për zbatim institucionit të mbikëqyrur i cili më pas ka nxjerrë aktin 

nr. 2203/1, dt. 19.2.2021, për fillimin e marrëdhënëive financiare të **********, duke 

përcaktuar se marrëdhëniet financiare me pozicionin e punës do të fillojnë me marrjen e 

detyrës. 
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8. Nëpunësja ********** 

 

Rezulton se, nëpunësja **********, me shkresën nr. 648 prot., datë 24.7.2020, ka ankimuar pranë 

Komisionerit, aktin nr. 2830/55 prot., datë 15.7.2020, të Departamentit të Administratës Publike, 

“Transferim për shkak të ristrukturimit të institucionit”. Komisioni i Ristrukturimit me vendimin 

nr. 10945/1 prot., datë 01.7.2020, ka propozuar transferimin e saj nga pozicioni “Inspektor i parë”, 

në Sektorin e Hartimit dhe Ndjekjes së Buxhetit, në Drejtorinë e Buxhetit dhe Financës, në DPT, 

kategoria e pagës III-b, në pozicionin “Specialist”, në Drejtorinë e Financës dhe Buxhetit, në DPT, 

kategoria e pagës III-b. 

 

Pas marrjes dijeni në lidhje me aktin e transferimit të përhershëm (në datën 21.7.2020), rezulton se 

nëpunësja, brenda afatit ligjor ka refuzuar transferimin me shkresën datë 30.7.2020, duke 

pretenduar se për këtë nëpunëse është propozuar transferimi në një pozicion të të njëjtës kategori, 

por me klasë page më të ulët se pozicioni i mëparshëm.  

 

Njësia përgjegjëse, me shkresën nr. 3922 prot., datë 24.8.2020, ka vendosur të mos pranojë 

kërkesën e kësaj nëpunësje, me arsyetimin se transferimi i saj është kryer në një pozicion tjetër të 

shërbimit civil, të të njëjtës kategori (niveli ekzekutiv), duke argumentuar se pozicionet me klasë 

page IV-b, IV-a dhe III-b, përfshihen në pozicionet e nivelit ekzekutiv. 

 

Duke mos qenë dakord me këtë vendim, rezulton se nëpunësja i është drejtuar me kërkesëpadi 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Pare, e cila me vendimin nr. 59, datë 19.1.2021, ka 

vendosur: “Shfuqizimin e aktit nr. 2830/55 prot., datë 15.7.2020, të Departamentit të Administratës 

Publike, “Transferim për shkak të ristrukturimit të institucionit” dhe detyrimin e palëve të paditura 

për të sistemuar nëpunësen në një pozicion tjetër të të njëjtës kategori dhe pagë me atë që ka pasur 

përpara daljes së vendimit të transferimit”. 

 

Mbi bazën e ankimit të paraqitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, çështja ndodhet për 

gjykim pranë Gjykatës Administrative të Apelit. 

 

Për sa më sipër, duke ju referuar përcaktimit të nenit 36, të Kodit të Procedurës Civile, në të cilën 

përcaktohet parimi themelor i mosshqyrtimit nga institucionet e tjera të çështjeve që po trajtohen 

ose janë trajtuar nga sistemi gjyqësor, vlerësohet se mosmarrëveshja administrative do të marrë 

zgjidhje përfundimtare nga gjykata dhe për këtë shkak hetimi administrativ në lidhje me ankesën 

e nëpunëses **********, duhet të përfundojë.  

 

 

 

 

9. Nëpunësi ********** 
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Rezulton se, nëpunësi **********, me shkresën nr. 643 prot., datë 21.7.2020, ka ankimuar pranë 

Komisionerit aktin nr. 2830/647 prot., datë 15.7.2020, të Departamentit të Administratës Publike, 

“Transferim për shkak të ristrukturimit të institucionit”. Komisioni i Ristrukturimit me vendimin 

nr. 10945/1 prot., datë 01.7.2020, ka propozuar transferimin e tij nga pozicioni “Drejtor  i Drejtorisë 

së Kontrollit Tatimor”, në DRT Fier, kategoria e pagës III-a/1, në pozicionin “Drejtor i Drejtorisë 

të Shërbimit të Tatimpaguesve”, në DRT Vlorë, me kategori page III-a/1.  

 

Nëpunësi, pas marrjes dijeni në lidhje me vendimin e transferimit të përhershëm, brenda afatit 5 

ditor ka refuzuar transferimin duke argumentuar se, me miratimin e strukturës së re, pozicioni i 

mëparshëm nuk është prekur si pasojë e ristrukturimit dhe nuk ka ndryshime, në lidhje me 

shkurtimin e pozicionit të punës apo në lidhje me kriteret specifike të tij. Njëkohësisht, në 

përmbajtje të këtij akti, nëpunësi ka parashtruar se transferimi në Drejtorinë Rajonale Tatimore 

Vlorë është i pamundur për shkak të gjendjes shëndetësore, duke e vërtetuar me raportin mjeko-

ligjor nr. 387 rregj., datë 04.6.2020.  

 

Njësia përgjegjëse, pas shqyrtimit të shkaqeve të refuzimit, me shkresën nr. 3924 prot., datë 

26.8.2020, ka vendosur anulimin e aktit nr. 2830/647 prot., datë 15.7.2020, për transferimin e 

nëpunësit ********** në pozicionin “Drejtor në Drejtorinë e Shërbimit të Tatimpaguesve”, në 

DRT Vlorë, duke kërkuar kthimin e propozimit për rishqyrtim Komisionit të Ristrukturimit.  

 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion nga subjektet e procesit të mbikëqyrjes, rezulton 

se Komisioni i Ristrukturimit nuk ka disponuar në lidhje me rishikimin e propozimit të transferimit 

për nëpunësin **********.  

 

Në zbatim të pikës 21, të udhëzimit nr. 1, datë 01.3.2016, të Departamentit të Administratës 

Publike, “Për krijimin, funksionimin dhe kompetencat e Komisionit të Ristrukturimit për shkak të 

mbylljes apo ristrukturimit të institucionit”, Komisioni i Ristrukturimit ka detyrimin ligjor t’i 

propozojë njësisë përgjegjëse transferimin e nëpunësit, brenda 5 ditëve nga marrja e akteve për 

rivlerësim.  

 

Konkluzion: Grupi i punës vlerëson se, Komisioni i Ristrukturimit ka vepruar në kundërshtim me 

dispozitat e ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe akteve nënligjore që 

rregullojnë procedurën e ristrukturimit, duke mos rishikuar propozimin e transferimit për 

nëpunësin **********.  

 

Me qëllim rregullimin e situatës së paligjshmërisë, njësia përgjegjëse duhet të drejtojë procesin 

duke i kërkuar Komisionit të Ristrukturimit të propozojë transferimin e përhershëm të nëpunësit 

civil në një pozicion të të njëjtës kategori, në strukturën e Drejtorisë Rajonale Fier. Më tej, pas 

marrjes së propozimit të transferimit, njësia përgjegjëse duhet të vijojë me nxjerrjen e aktit 

individual të transferimit, duke njoftuar nëpunësin civil në lidhje me këtë akt dhe duke kërkuar 

dhënien e mendimit me shkrim, brenda 5 ditëve nga data e marrjes dijeni. 
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Në lidhje me gjetjet e trajtuara në këtë pjesë të projektraportit, njësia përgjegjëse DAP në 

observacionet e dërguara me shkresën  nr. 63/1 prot., datë 17.2.2022, ka sqaruar se pas shqyrtimit 

të ankesës së paraqitur nga nëpunësi **********, Departamenti i Administratës Publike me 

shkresën nr. 3924 prot., dt. 26.8.2020, ka vendosur anulimin e aktit nr. 2830/647 prot., datë 

15.7.2020, për transferimin e nëpunësit **********, në pozicionin Drejtor në Drejtorinë e 

Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Vlorë. Anulimi i këtij akti nuk krijon 

pasoja në të ardhmen dhe duke qenë se pozicioni i nëpunësit nuk pësonte asnjë ndryshim për shkak 

të ristrukturimit, Komisioni i Ristrukturimit nuk e përfshiu në vendimin nr. 10945/4 prot.,                    

dt. 25.9.2020. 

 

Vlerësohet se, nisur nga fakti që nëpunësi si më sipër fillimisht është përfshirë në procedurat e 

ristrukturimit por më pas, në observacionet e dërguara njësia përgjegjëse sqaron se pozicioni i 

nëpunësit nuk pësonte asnjë ndryshim për shkak të ristrukturimit, tregon se në rastin konkret 

Komisioni i Ristrukturimit ka propozuar transferimin e nëpunësit, në kundërshtim me 

legjislacionin e shërbimit civil, pasi nuk ka kryer një analizë të hollësishme për ndryshimet që ka 

pësuar pozicioni ku ai ishte i emëruar. 

 

Sjellim në vëmendje të Komisionit të Ristrukturimit dhe njësisë përgjegjëse se, ristrukturimi i 

institucionit është një proces që kryhet në bazë të rregullave të mirpërcaktuara nga legjislacioni i 

shërbimit civil dhe shërben për riorganizimin e institucionit pas shkurtimit apo shtimit të vendeve 

të punës, por në asnjë rast, ai nuk mund të shërbejë si shkak për lëvizjen e pambështetur në ligj, të 

punonjësve.  

  

10. Nëpunësi ********** 

 

Rezulton se nëpunësi **********, me shkresën nr. 890 prot., datë 23.11.2020, ka ankimuar pranë 

Komisionerit, aktin nr. 2830/752 prot., datë 08.9.2020, të Departamentit të Administratës Publike, 

“Transferim për shkak të ristrukturimit të institucionit”. Rasti i këtij nëpunësi është trajtuar në 

Kapitullin IV, pika 4, të këtij raporti, në përmbajtje të të cilit janë përcaktuar veprimet që duhet të 

ndërmerren për zgjidhjen e rastit konkret.  

 

VII. Rastet e ankimit të aktit administrativ të transferimit të përhershëm pranë 

gjykatës administrative kompetente. 

 

Në nenin 41, pika 3, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, përcaktohet se 

nëpunësi civil ka të drejtën e ankimit në gjykatën kompetente për mosmarrëveshjet administrative 

ndaj çdo veprimi ose mosveprimi që i cenon të drejtat dhe interesat e tij të ligjshme në marrëdhënien 

e shërbimit civil. Referuar dokumentacionit të administruar gjatë procesit të mbikëqyrjes, rezulton 

se akti administrativ i transferimit të përhershëm është ankimuar pranë gjykatës, nga nëpunësit si 

më poshtë: 

 



72 
 

 **********, për të cilën Gjykata Administrative e Shkallës së Parë me vendimin e 

ndërmjetëm nr. 2918, datë 12.11.2020, ka vendosur mos pranimin e padisë administrative, 

duke argumentuar se kjo nëpunëse ka ankimuar vendimin e transferimit të përhershëm tej 

afateve ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 49/2012, “Për gjykatat administrative dhe 

gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar. Mbi bazën e ankimit të 

paraqitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, çështja ndodhet për gjykim pranë 

Gjykatës Administrative të Apelit. 

 

 **********, transferuar nga pozicioni “Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit Tatimor”, në 

Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në DRT Tiranë, me kategori page III-b, në pozicionin 

“Përgjegjës i Sektorit të Monitorimit, Analizës për Masat Shtrënguese”, në Drejtorinë e 

Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, në Drejtorinë e Tatimpaguesve të 

Mëdhenj, me kategori page III-b, me aktin nr. 2830/80 prot., datë 15.7.2020, të njësisë 

përgjegjëse.  

 

Rezulton se, ky nëpunës ka kërkuar anulimin e vendimit të transferimit të përhershëm pranë 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, e cila me vendimin nr. 3406, datë 18.12.2020, 

ka vendosur shfuqizimin e vendimit nr. 2830/80 prot., datë 15.7.2020 dhe detyrimin e palëve të 

paditura për të rikthyer nëpunësin në pozicionin e mëparshëm, përgjegjës të sektorit të kontrollit 

tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në DRT Tiranë - kategoria e pagës III-b. Mbi bazën e 

ankimit të paraqitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, çështja ndodhet për gjykim pranë 

Gjykatës Administrative të Apelit. 

 

 **********, transferuar nga pozicioni “Drejtor në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor”, në 

DRT Tiranë, kategoria e pagës III-a/1, në pozicionin “Drejtor në Drejtorinë e Analizës dhe 

Kontabilitetit të të Ardhurave”, në DRT Tiranë, kategoria e pags III-a/1, me aktin                  

nr. 2830/332 prot., datë 15.7.2020.  

 

Rezulton se, ky nëpunës ka kërkuar anulimin e vendimit të transferimit të përhershëm pranë 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, e cila me vendimin nr. 2691, datë 30.10.2020, 

ka vendosur shfuqizimin e vendimit nr. 2830/332 prot., datë 15.7.2020 dhe detyrimin e palëve të 

paditura për të rikthyer nëpunësin në pozicionin “Drejtor i Drejtorisë së Kontrollit Tatimor”. Mbi 

bazën e ankimit të paraqitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, çështja ndodhe për gjykim 

pranë Gjykatës Administrative të Apelit.  

 

Në kushtet kur gjykata ka vendosur dhënien e vendimit me ekzekutim të përkohshëm, grupi i punës 

vlerëson se, Departamenti i Administratës Publike dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve duhet 

të marrin masa për ekzekutimin e dispozitivit të vendimit gjyqësor, në përputhje me përcaktimet e 

nenit 66/1, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar.  

Ndërkohë, nisur nga observacionet e dërguara nga njësia përgjegjëse DAP (shkresa nr. 63/1 prot., 

datë 17.2.2022), si dhe aktet administrative bashkëlidhur, Komisioneri konstaton se, për 



73 
 

përmirësimin e situatës ligjore, në këtë rast, njësia përgjegjëse DAP ka kryer veprimet 

administrative të nevojshme për rregullimin e momentit të konstatuar me parregullsi.  

 

Në mënyrë më të detajuar, duke specifikuar edhe aktet konkrete që kanë dalë për të rivendosur 

ligjshmërinë, konstatohet se: 

 

- Me aktin e emërimit nr. 6441/1 prot., dt. 7.1.2021, të njësisë përgjegjëse DAP, në zbatim të 

vendimit me ekzekutim të përkohshëm nr. 2691, dt. 30.10.2020, të Gjykatës Administrative 

të Shkallës së Parë Tiranë, **********, është emëruar nëpunës civil në pozicionin 

“Drejtor në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor për Biznesin e Vogël”, në Drejtorinë Rajonale 

Tatimore, Tiranë, kategoria e pagës III-a/1. 

 

- Ky akt i është përcjellë për zbatim institucionit të mbikëqyrur me shkresën nr. 6441/2 prot, 

dt. 7.1.2021. Më tej, institucioni i kontrolluar ka nxjerrë aktin nr. 548/1, dt. 28.1.2021, për 

fillimin e marrëdhënëive financiare të **********, duke përcaktuar se marrëdhëniet 

financiare me pozicionin e punës do të fillojnë me marrjen e detyrës. 

 

3. **********, transferuar nga pozicioni “Drejtor në Qendrën e Thirrjeve”, në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Tatimeve - kategoria e pagës III-a, në pozicionin “Përgjegjës në Sektorin 

e Thirrjeve (Call Center)”, në Drejtorinë e Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Tatimeve (III-a/1). 

 

Nga dokumentacioni i administruar gjatë procesit të mbikëqyrjes, rezulton se nëpunësi i është 

drejtuar me kërkesë padi Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, duke kërkuar anulimin e 

aktit të transferimit. Gjatë gjykimit të mosmarrëveshjes në gjykatë, rezulton se, Komisioni i 

Ristrukturimit ka shqyrtuar shkaqet e refuzimit të transferimit të këtij nëpunësi dhe me vendimin 

nr. 10945/4 prot., datë 25.9.2020, ka propozuar transferimin e tij në pozicionin “Drejtor i 

Drejtorisë së Shërbimit të Tatimpaguesve”, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, me kategori 

page III-a. Më tej, njësia përgjegjëse, me aktin nr. 2830/758 prot, datë 07.10.2020, ka miratuar 

transferimin në këtë pozicion, duke anuluar aktin nr. 2830/17 prot., datë 15.7.2020.  

 

Në kushtet e mësipërme, rezulton se nëpunësi ka pakësuar objektin e padisë, duke kërkuar ndaj 

Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve pagesën e diferencës së pagës që rrjedh nga transferimi (i 

ka ndryshuar kategoria e pagës nga III-a në III-a/1), për periudhën 27.7.2020 deri në datën 

15.10.2020, e drejtë që i është pranuar me vendimin nr. 3270, datë 10.12.2020, të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë. Mbi bazën e ankimit të paraqitur nga Drejtoria e Përgjithshme 

e Tatimeve, çështja ndodhe për gjykim pranë Gjykatës Administrative të Apelit. 

 

 

VIII. Respektimi i afateve gjatë procedurës së ristrukturimit nga Komisioni i 

Ristrukturimi dhe Departamenti i Administratës Publike.  
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Një moment tjetër i mbikëqyrjes së procesit të ristrukturimit të institucionit të Administratës 

Tatimore Qendrore është verifikimi i afateve të përcaktuara në legjislacionin specifik që rregullon 

këtë aspekt të ligjit.  

 

Si rregull, njësia e burimeve njerëzore e institucionit, në momentin e miratimit të aktit të 

ristrukturimit apo mbylljes së institucionit, njofton individualisht nëpunësit për fillimin e 

procedurës së transferimit apo përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil për shkak të 

ristrukturimit apo mbylljes së institucionit. Efektet financiare për nëpunësit që do të transferohen 

apo do t’u përfundojë marrëdhënia e punësimit, fillojnë jo më shpejt se 1 (një) muaj nga momenti 

i njoftimit, (pika 15 e kreut II, të VKM nr. 125, datë 17.2.2016).  

 

Më tej, është parashikuar se, nëpunësi më i lartë civil i institucionin nën ristrukturim, jo më vonë 

se 2 ditë pas hyrjes në fuqi të aktit që ka miratuar ristrukturimin, i kërkon njësisë përgjegjëse (DAP), 

nxjerrjen e aktit për krijimin e Komisionit të Ristrukturimit. Më tej, njësia përgjegjëse (DAP), 

brenda 2 ditëve nga marrja e kërkesës krijon Komisionin e Ristrukturimit (sipas përcaktimeve të 

pikave 1, 1/1 e 2, të kreut II, të udhëzimit nr. 1, datë 1.3.2016, të Departamentit të Administratës 

Publike).  

 

Pasi krijohet nga njësia përgjegjëse, Komisioni i Ristrukturimit brenda 15 ditëve, nga momenti i 

krijimit të tij, i propozon njësisë përgjegjëse (DAP), vendimet mbi transferimin e nëpunësve civilë 

(sipas përcaktimeve të pikës 16, të kreut II, të udhëzimit nr. 1, datë 1.3.2016, të Departamentit të 

Administratës Publike).  

 

Në vazhdim, njësia përgjegjëse, brenda 10 ditëve, nga data e marrjes së propozimit për transferimin 

e nëpunësve civilë nga Komisioni i Ristrukturimit, vendos për miratimin e propozimeve në fjalë, 

ose kthimin e akteve Komisionit në rastet kur vërteton parregullsi ligjore, i cili e rishqyrton brenda 

5 ditëve  (sipas pikës 20, kreu II, të vendimit nr. 125, datë 17.2.2016, të Këshillit të Ministrave, si 

dhe pikës 18, të udhëzimi nr. 1, datë 1.3.2016, i DAP). 

 

Në këtë rast, aktet nënligjore kanë parashikuar edhe njoftimin e vendimit të transferimit nëpunësit 

civil që transferohet dhe marrjen e mendimit të tij me shkrim brenda 5 (pesë) ditëve nga marrja e 

njoftimit; të drejtën e nëpunësit që të refuzojë vendimin dhe të dëgjohet nga njësia përgjegjëse 

brenda 5 ditëve dhe pas kësaj rikthimin e akteve për rivlerësim Komisionit, i cili duhet të japë 

mendimin e tij brenda 5 ditëve (sipas pikës 20 e 21 të kreut II, të vendimit nr. 125, datë 17.2.2016, 

të Këshillit të Ministrave, si dhe pikës 19, 20 e 21 të udhëzimi nr. 1, datë 1.3.2016, i DAP). 

 

Në këto rrethana, nëse do të aplikoheshin të gjitha fazat e procesit të ristrukturimit, si dhe afatet 

procedurale të ankimit, dhe vonesat në marrjen e njoftimit nga subjektet e përcaktuara në aktet 

rregullative të përmendura më sipër, atëherë i gjithë ky proces parashikohet që të kryhet brenda një 

afati kohor që zgjat rreth 60 ditë kalendarike.   
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Referuar bazës ligjore si më sipër, rezulton se gjatë kryerjes së veprimeve administrative në kuadër 

të mbylljes apo ristrukturimit të institucionit, duhet të respektohen edhe afatet procedurale të 

parashikuara për këtë rast. Për sa është parashtruar në përmbajtje të këtij raporti, vlerësojmë se:  

 

Së pari: Afati i Komisionit të Ristrukturimi për propozimin e transferimit të nëpunësve civilë 

brenda 15 ditëve nga momenti i krijimit të tij, në rastin konkret nuk është respektuar, pasi rezulton 

të ketë qenë i kushtëzuar:  

 

a) nga procedura e miratimit të organigramës së Administratës Tatimore Qendrore, miratuar 

me urdhrin nr. 79, datë 27.03.2020, të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë; 

b) nga procedura e rivlerësimit të pagave për disa prej pozicioneve të Drejtorisë së 

Përgjithshme të Tatimeve, të cilat rezultojnë të jenë miratuar me vendimin nr. 428, datë 

03.06.2020, të Këshillit të Ministrave. Ky akt nënligjor ka hyrë në fuqi, me botimin në 

Fletoren Zyrtare nr. 105, datë 05.06.2020.  

 

Së dyti, vërejmë se, me vendimin nr. 16998 prot., datë 31.8.2020, Komisioni i Ristrukturimit ka 

vendosur shtyrjen e afatit fillestar të shqyrtimit, duke iu referuar përcaktimeve të nenit 92, të Kodit 

të Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë. Në përmbajtje të këtij vendimi, 

parashtrohet se, për shkak të volumit të madh të ankesave dhe kompleksitetit që ato paraqesin, 

njësia përgjegjëse ka vlerësuar kryerjen e veprime administrative shtesë nga ana e Komisionit të 

Ristrukturimit të Administratës Tatimore Qendrore, duke përfshirë këtu edhe trajtimin e ankesave.  

 

Në lidhje me këtë moment procedural, për sa është parashtruar në përmbajtje të këtij raporti, nuk 

rezulton asnjë akt administrativ, nëpërmjet të cilës Departamenti i Administratës Publike të ketë 

kërkuar ndaj Komisionit të Ristrukturimit rikthimin e akteve dhe rishikimin e propozimit të 

transferimit.  

 

Në ligjin për nëpunësin civil, nuk përcaktohet afati ligjor i shqyrtimit të shkaqeve të refuzimit të 

transferimit të përhershëm nga njësia përgjegjëse. Në mungesë të një përcaktimi të tillë, duke ju 

referuar nenit 140, të ligjit nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së 

Shqipërisë”, rezulton se procedura administrative e shqyrtimit të shkaqeve të refuzimit, përfundon 

brenda 30 ditëve, në rastet kur në ligjin e posaçëm nuk përcaktohen afate të tilla.  

 

Nga ana tjetër, duke ju referuar pikës 21, të udhëzimit nr. 1, datë 1.3.2016, të Departamentit të 

Administratës Publike, Komisioni i Ristrukturimit duhet të rishikojë propozimin e transferimit 

brenda 5 ditëve, nga data e kthimit të akteve nga njësia përgjegjëse.  

 

Në kushtet kur provohet se nuk ka asnjë akt administrativ të njësisë përgjegjëse, nëpërmjet të cilës 

të kërkohet rishikimi i propozimit nga Komisioni i Ristrukturimit, çmohet se jemi në pamundësi 

për të përcaktuar nëse janë respektuar afatet ligjore në lidhje me procedurën e shqyrtimit të 

shkaqeve të refuzimit dhe rishikimit të propozimit.  
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Duke ju referuar përmbajtjes së vendimit nr. 16998 prot., datë 31.8.2020, të Komisionit të  

Ristrukturimit për shtyrjen e afatit fillestar të shqyrtimit, konstatohet se është i paqartë definicioni 

në lidhje me afatin fillestar për të cilin kërkohet shtyrja një herë të vetme, konkretisht nëse kemi të 

bëjmë me: a) afatin 15 ditor të propozimit të transferimit të përhershëm apo b) afatin 5 ditor të 

rishikimit të propozimit nga data e marrjes së akteve të kthyera nga DAP. Nëse do të analizoheshin 

të dyja rastet, konstatohet se vendimi nr. 10945/4 prot., datë 25.9.2020, i Komisionit të 

Ristrukturimit është marrë tej afatit të shtyrë.  

 

Nga ana tjetër, vërejmë se, në afatin e shtyrë, nuk mund të përfshihet afati 30 ditor i njësisë 

përgjegjëse për shqyrtimin e shkaqeve të refuzimit të transferimit, pasi me vendimin                             

nr. 16998 prot., datë 31.08.2020, është disponuar në lidhje me afatet e Komisionit të Ristrukturimit, 

i cili përbën një organ administrativ më vete nga njësia përgjegjëse. Në vijim të këtij arsyetimi, 

njësia përgjegjëse duhet të kishte vijuar me nxjerrjen e aktit administrativ, nëpërmjet të cilit të 

kërkonte shtyrjen e afatit ligjor për procedurën e shqyrtimit dhe vlerësimit të shkaqeve të refuzimit 

të transferimit të përhershëm. 

 

Së treti, vërehet se, procedura e ndjekur për shqyrtimin e shkaqeve të refuzimit të paraqitura nga 

nëpunësit **********, (shqyrtuar me vendimin nr. 10945/5, datë 16.12.2020), **********, 

(shqyrtuar me vendimin nr. 10945/6, datë 8.3.2020) dhe **********, (shqyrtuar me vendimin nr. 

24874 prot., datë 31.12.2020), ka përfunduar tej afateve ligjore. Në lidhje me këto raste, vlerësojmë 

se, vendimi nr. 16998 prot., datë 31.8.2020, i Komisionit të Ristrukturimit nuk justifikon mos 

respektimin e afateve ligjore, në kushtet kur, në Kodin e Procedurave Administrative përcaktohet 

se afati mund të zgjatjet njëherë të vetme dhe jo pafundësisht.  

 

Së katërti, konstatohen raste kur vendimet e Komisionit të Ristrukturimit dhe aktet individuale të 

transferimit të përhershëm të individëve nuk janë komunikuar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të 

Tatimeve brenda afatit 30 ditor, të përcaktuar në Kodin e Procedurave Administrative, fakt që 

vërtetohet nga protokolli i këtij institucioni.  

 

Konkluzion: Për sa është parashtruar më sipër, arrihet në konkluzionin se procedura e transferimit 

të përhershëm në kuadër të ristrukturimit të Administratës Tatimore Qendrore nuk është realizuar 

brenda afateve ligjore, duke përmbyllur këtë proces me zvarritje, pasi rezulton që ai të ketë nisur 

në datën 12.02.2020 (me miratimin e strukturës së re me urdhrin nr. 33, datë 12.2.2020, të 

Kryeministrit) dhe ka përfunduar në datën 8.3.2021 (me vendimin nr. 10945/6 prot., datë 8.3.2021, 

të Komisionit të Ristrukturimit).  

 

Komisioneri vlerëson rrethanat specifike të këtij procesi me një numër të lartë të punonjësve që 

duhet të trajtohen gjatë këtij procesi, ndërkohë kërkon nga Departamenti i Administratës Publike, 

që në të ardhmen, të tregojë kujdes, duke orientuar dhe bashkëpunuar me Komisionin e 

Ristrukturimit dhe njësinë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucionit, me qëllim 

realizimin dhe përfundimin e të gjitha etapave të procedurës së ristrukturimit në përputhje me afatet 
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ligjore, me qëllim që të mos shkaktohen zvarritje të procesit dhe për pasojë edhe probleme me 

efikasitetin e burimeve njerëzore.  

 

IX. Roli dhe funksioni i njësisë përgjegjëse dhe i njësisë së menaxhimit të burimeve 

njerëzore në administrimin e shërbimit civil 

 

 Roli dhe funksioni i njësisë përgjegjëse (DAP) 

 

Në kuptim të nenit 4, shkronja “f”, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, 

Departamenti i Administratës Publike paraqitet në cilësinë e njësisë përgjegjëse për institucionet e 

administratës shtetërore. Më tej, në nenin 7, të po këtij ligji, përcaktohet se Departamenti i 

Administratës Publike, në cilësinë e njësisë përgjegjëse, mbikëqyr zbatimin e legjislacionit të 

shërbimit civil në institucionet e administratës shtetërore, duke përgatitur mendim për çdo projekt-

akt të propozuar nga institucionet e tjera që ka të bëjë me marrëdhëniet e punësimit në administratën 

publike, duke mbështetur dhe siguruar këshillimin e institucioneve në zbatim të këtij ligji, si dhe 

duke ushtruar çdo kompetencë të dhënë nga ky ligj.  

 

Gjatë procedurës së ristrukturimit, roli dhe kompetenca e njësisë përgjegjëse shfaqet në disa 

momente, të cilat renditen si më poshtë:  

 

- në cilësinë e anëtarit të Komisionit të Ristrukturimit, si organi kompetent që shqyrton 

mundësinë e transferimit të përhershëm të nëpunësve civilë në pozicionet e reja të krijuara; 

- në momentin e verifikimit të ligjshmërisë së vendimmarrjes së Komisionit të 

Ristrukturimit, duke kërkuar kthimin e akteve në rastet kur evidentohen shkelje të hapura 

ligjore, të cilat kanë ndikuar në këtë vendimmarrje ose duke miratuar transferimin e 

përhershëm të nëpunësit civil, nëpërmjet njoftimit të aktit individual; 

- në momentin e shqyrtimit të shkaqeve të refuzimit të transferimit të përhershëm, duke 

kërkuar rishikimin e propozimit të transferimit të përhershëm, në rast se vërtetohet 

ekzistenca e njërës prej kushteve të përcaktuara në legjislacionin e shërbimit civil.  

 

Nisur nga konstatimet e parashtruara në përmbajtje të këtij raporti, rezulton se, njësia përgjegjëse, 

duhet të kishte treguar më tepër kujdes në zbatimin e detyrimeve ligjore të përcaktuara në nenin 

50, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe aktet nënligjore që kanë dalë 

në zbatim të tij, në këto drejtime: 

 

Së pari, gjatë procesit të hartimit dhe miratimit të përshkrimeve të punës, duke realizuar 

procesin e verifikimit të ligjshmërisë së formularëve standard të përshkrimeve të punës, para 

vendimmarrjes së Komisionit të Ristrukturimit, me qëllim kryerjen e transferimit të përhershëm të 

nëpunësve civilë në pozicionet ku ata plotësojnë kriteret specifike të pozicionit të punës (rasti i 

përshkrimeve të punës për pozicionet e Drejtorisë së Proceseve të Biznesit). 

Së dyti, në vendimmarrjen e Komisionit të Ristrukturimit, ku njësia përgjegjëse, nëpërmjet 

përfaqësuesit të saj, duhet të kishte siguruar kryerjen e një procesi konform kërkesave ligjore, sipas 
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kushteve të përcaktuara në legjislacionin specifik, me qëllim marrjen e një vendimi të arsyetuar, të 

argumentuar, të bazuar në Metodologjinë e Vlerësimit dhe Sistemin e Pikëzimit, si dhe në referencë 

të ndryshimeve strukturore dhe të dhënave të nëpunësve civilë. 

 

Së treti, gjatë procesit të verifikimit të ligjshmërisë së vendimmarrjes së Komisionit të 

Ristrukturimit, ku njësia përgjegjëse duhet të kishte kryer një hetim me të plotë administrativ, me 

qëllim garantimin e të drejtave të nëpunësve civilë për t’u transferuar në pozicione pune të së njëjtës 

kategori si dhe në pozicionet e mëparshme, në rastet kur provohej ekzistenca e tyre në strukturën e 

re. 

 

Së katërti, gjatë procesit të shqyrtimit të shkaqeve të refuzimit të transferimit të përhershëm 

dhe rishikimit të propozimit nga Komisioni i Ristrukturimit, ku njësia përgjegjëse duhet të kishte 

siguruar kryerjen e këtij procesi brenda afateve ligjore dhe trajtimin në mënyrë të barabartë të 

nëpunësve civilë; 

 

Së pesti, në dokumentimin e procedurës së ristrukturimit të Administratës Tatimore Qendrore, 

duke materializuar çdo etapë dhe element procedural nëpërmjet përpilimit të akteve përkatëse 

administrative; 

 

Së gjashti, në unifikimin e praktikave ligjore të zbatuara gjatë procesit të ristrukturimit të 

institucionit, si në aspektin material, ashtu edhe procedural.  

 

 Roli dhe funksioni i njësisë së menaxhimit të burimeve njerëzore të Administratës 

Tatimore Qendrore 

 

Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucionit përbën mekanizmin që luan një rol të 

rëndësishëm në administrimin e shërbimit civil, rol i cili buron nga përcaktimet specifike të nenit 

10, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe vijon me kompetencat e 

përcaktuara shprehimisht gjatë zhvillimit të procedurave ligjore që parashikojnë dispozitat në vijim 

të këtij ligji.  

 

Njësia e burimeve njerëzore, gjatë ushtrimit të kompetencës për menaxhimin e nëpunësve civilë të 

institucionit, bashkërendon punët me njësitë e tjera pjesë e strukturës së institucionit me qëllim që 

të sigurohet zbatimi i parimeve të sanksionuara në ligjin e shërbimit civil dhe të respektohen 

procedurat ligjore për çdo institut të tij, në rastin konkret gjatë procedurës së transferimit të 

përhershëm të nëpunësve civilë për shkak të ristrukturimit të institucionit. 

 

Nisur nga konstatimet e parashtruara në përmbajtje të këtij raporti, rezulton se, njësia e menaxhimit 

të burimeve njerëzore, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, duhet të kishte treguar më 

tepër kujdes në zbatimin e detyrimeve ligjore të përcaktuara në ligjin  nr. 152/2013, “Për nëpunësin 

civil”, i ndryshuar, si dhe aktet nënligjore që kanë dalë në zbatim të tij, ku mund të përmendim 

mangësitë e konstatuara: 
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Së pari, gjatë procesit të hartimit dhe miratimit të përshkrimeve të punës për pozicionet e 

“Drejtorisë së Proceseve të Biznesit”, njësia e burimeve njerëzore duhet të kishte kërkuar dhe 

orientuar personat e ngarkuar nga ligji, për përfundimin e kësaj procedure brenda afateve ligjore 

dhe marrjen e masave në rastet e mospërmbushjes së detyrës prej tyre.  

 

Së dyti, gjatë njoftimit të akteve individuale të transferimit për nëpunësit e drejtorive rajonale, 

ku njësia e burimeve njerëzore duhet të kishte siguruar kryerjen e këtij njoftimi brenda afateve 

ligjore, marrjen e mendimit me shkrim dhe dërgimin e këtyre akteve pranë njësisë përgjegjëse.  

 

Së treti, në përditësimin dhe plotësimin e dosjeve të personelit me dokumentacionin e 

nevojshëm për vendimmarrjen e Komisionit të Ristrukturimit, ku njësia e burimeve njerëzore duhet 

të kishte kërkuar nga nëpunësit civilë përditësimin e të dhënave në lidhje me vendbanimin ose 

gjendjen e tyre shëndetësore, me qëllim shmangien e zvarritjes së procedurës së ristrukturimit. 

 

Konkluzion: Në përfundim, për të gjitha sa është argumentuar më sipër, vlerësohet se, njësia 

përgjegjëse së bashku me institucionin duhet të analizojë veprimtarinë e kryer nga njësia e 

burimeve njerëzore për të gjitha aspektet e burimeve njerëzore duke evidentuar problematikat e 

hasura dhe duke nxjerrë përgjegjësitë personale.   

 

Nga ana e njësisë përgjegjëse, kërkohet që të luajë rol aktiv dhe të aplikojë të gjitha mjetet 

procedurale që i njeh ligji nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, me qëllim që të 

sigurohet zbatimi korrekt i tij. 

 

Njëkohësisht, njësia përgjegjëse, duhet të garantojë trajtimin e barabartë të nëpunësve civilë, 

nëpërmjet përdorimit të praktikave të unifikuara, me qëllim respektimin e një prej parimeve 

themelore të shërbimit civil, atë të mosdiskriminimit.  

 

Ndërsa në lidhje me njësinë e menaxhimit të burimeve njerëzore të Administratës Tatimore 

Qendrore, kërkohet që në të ardhmen të garantojë ligjshmërinë e procedurave duke përdorur të 

gjitha mjetet ligjore që ligji i njeh në rast të mospërmbushjes së detyrimeve nga personat përgjegjës 

për një proces ligjor të caktuar, ashtu si është edhe ristrukturimi i institucionit. 

 

Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore në ATQ, duhet të rrisë dhe të forcojë bashkëpunimin 

me njësinë përgjegjëse, Departamentin e Administratës Publike dhe të dy institucionet të mos 

mjaftohen vetëm me aspektin e komunikimit shkresor midis tyre.  

 

* 

*          * 

 

Këto ishin rrethanat e konstatuar gjatë procesit të mbikëqyrjes tematike në institucionin e 

Administratës Tatimore Qendrore, në lidhje me veprimet administrative të kryera nga Komisioni i 
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Ristrukturimit, njësia përgjegjëse dhe subjektet e tjera të ngarkuara me ligj, në procesin e 

transferimit të përhershëm në kuadër të ristrukturimit të institucionit.  

 

Aktet administrative që dokumentojnë këtë proces sipas pikave të këtij raporti, janë materializuar 

në anekset si më poshtë:  

 

Aneksi nr. 1: “Aktet që materializojnë procesin e transferimit të përhershëm të nëpunësit 

civil në kuadër të ristrukturimit të Administratës Tatimore  Qendrore (i cili paraqitet më 

vete për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe për 14 drejtoritë e saj rajonale); 

 

Aneksi nr. 2: “Respektimi i kërkesave specifike sipas nenit 50, të ligjit nr. 152/2013, “Për 

nëpunësin civil”, i ndryshuar, për punonjësittë cilët janë transferuar në pozicione e reja, të 

krijuara me urdhrin nr. 33, datë 12.02.2020, të Kryeministrit”. 

 

Ankesi nr. 1 i bashkëlidhet raportit në formë të shkruar ndërsa aneksi nr. 2, për shkak të volumit, i 

bashkëlidhet raportit, në formatin elektronik, në CD.   
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