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Deklarimi elektronik i taksave 
 

Deklarimi elektronik i taksave (e-Filing) për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve   

Eshte nje projekt eshte financuar nga USAID dhe perbehet nga disa nen-sisteme. Ky projekt 
synon qe te gjitha deklarimet dhe pagesat e taksave te behen elektronikisht nepermjet portalit 
dhe te kontrollohen po elektronikisht nga DPT. Në kuadër të  rritjes së përdorimit të shërbimeve 
elektronike nga tatimpaguesit si mjet për lehtësimin e proçedurave të deklarimit dhe pagesës së 
tatimeve në përmbushjen vullnetare të detyrimeve tatimore, Qeveria Shqiptare ka krijuar 
legjislacionin mbështetës i cili e bën të detyrueshëm deklarimin e tatimeve në formë elektronike 
për të gjithë tatimpaguesit e rregjistruar për TVSH nga janari 2010 (sipas disa fazave te 
percaktuara). Sistemet qe permenden me poshte jane zhvilluar nga viti 2007 deri ne 2011 dhe 
disa prej tyre edhe ne 2012. Gjate gjithe kesaj kohe ka patur permiresime te ketyre sistemeve 
sipas kerkesave te DPT, si edhe kontrate mirembajtje per keto sisteme 

e-Filing 

Deklarimi elektronik (e-Filing) - Ky eshte portal ku secili tatimpagues hyn ne sistem me 
kredencialet e tij (username/password) ku mund te marre informacion dhe prej ketej mund te 
shkoje tek secili nensistem per veprime te tjera. 

Librat. Eshte nje modul elektronik brenda e-Filing per kapjen dhe perpunimin e librave te 
biznesit (Libri i Shitjeve dhe ai i Blerjeve). Ka nje grup raportesh te gatshme qe u lejojne 
perdoruesve te brendshem (inspektoreve) te DPT-se dhe Drejtorive Rajonale monitorimin e ketij 
procesi. 

TVSH. Tatimi mbi vlerën e shtuar është tatimi kryesor që aplikohet mbi konsumin e mallrave dhe 
shërbimeve. Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH) paguhet: 

•  Për të gjitha furnizimet e tatueshme të mallrave dhe shërbimeve të kryera kundrejt pagesës 
prej një personi të tatueshëm si pjesë e veprimtarisë së tij ekonomike në territorin e Republikës 
së Shqipërisë. 

•  Për të gjitha importet e mallrave në territorin e Republikës së Shqipërisë. 

Nepermjet deklarimit te TVSH mundesohet qe tatimpaguesi te plotesoje kete deklarate. 

Tatim Fitim. Tatim fitimi përfshin si Parapagesën mujore ashtu dhe Deklarimin vjetor. 

Objekt i tatimit mbi të ardhurat janë të ardhurat personale të individeve, fitimi i personave fizikë 
e juridikë, si dhe të ardhurat për të cilat tatimi mbahet në burim. Nepermjet sistemit behet e 
mundur deklarimi vjetor i tatim fitimit. 

Listepagesa. Ky sistem i mundeson te gjithe bizneseve te paraqesin listepagesat e tyre ne 
menyre elektronike. Eshte nje mjet që grumbullon, menaxhon dhe shpërndan informacionin në 
mënyrë elektronike, duke lehtësuar procesin e analizimit të të dhënave, identifikimin e 
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aspekteve negative si edhe lehtësimin e punës së bizneseve në lidhje me detyrimet e 
kontributet e sigurimeve shoqërore, shëndetësore, dhe tatimit mbi të ardhurat personale. 

Gjithashtu ky sistem ka si qëllim të forcojë koordinimin sa më të mirë të institucioneve 
shtetërore përgjegjëse për administrimin e këtyre taksave dhe të dhënave për sigurimet 
shoqërore dhe shëndetësore, për të rritur efikasitetin në mbledhjen dhe administrimin e tyre. 
Shkëmbimi elektronik ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Institutit të Sigurimeve 
Shoqërore dhe Institutit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor rrit efikasitetin për të identifikuar 
evazionin, punën në të zezë, si dhe lehteson administrimin e të dhënave nga institucionet 
përgjegjëse. Nga ana tjetër, ky sistem ka sjelle lehtësi për bizneset të cilet deklarojnë 
elektronikisht listëpagesën e punonjësve të tyre në një vend të vetëm, tek portali i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Tatimeve. 

(TAP & SIG). Ne momentin qe tatimpaguesi konfirmon listepagesen, automatikisht plotesohen 
formularet TAP & SIG per kete listepagese, te cilat jane te vlefshme per tu printuar. Kjo eshte nje 
ndihme per tatim paguesit pasi nuk ka nevoje qe t'i pergatise manualisht keto formulare. 

e-Payment (Pagesa Elektronike) 

Ky nensistem mundëson pagesën elektroniketë të gjithë deklaratave tatimore per të cilat 
mundesohet deklarimi nëpërmjet sistemit on-line të tatimeve të Drejtorisë se Përgjithshme të 
Tatimeve. 

Sistemi e-Payment i lejon tatimpaguesve kryerjen e pagesave ne menyre elektronike nga 
kompjuteri i subjektit nepermjet dy metodave kryesore: Direct Payment dhe E-Banking. 

 E-Payment: Nepermjet kesaj metode Tatimpaguesi zgjedh direkt Banken per pagese 
elektronike dhe llogarine bankare me ane te se ciles do kryejne pagesen pa u futur ne 
portalin e bankes. Tatimpaguesi do te vendose llogarine te cilen e ka autorizuar tek 
Banka per te kryer pagese elektronike per tatimet. Gjithashtu ai do vendose shumen qe 
do te paguaje dhe si rezultat do te marre mesazhin nga Banka, neqoftese urdher pagesa 
eshte pranuar apo jo. 

 E-Banking:  Me ane te kesaj metode Tatimpaguesit pasi te jene loguar me te dhenat e 
tyre ne sistem do te ridrejtohen ne nderfaqen e bankes se zgjedhur dhe qe aty do te 
kryejne pagesen elektronike. Nderkohe qe tek nderfaqja e tatimeve do te marre 
mesazhin nga banka, neqoftese urdher pagesa eshte pranuar apo jo.  Tatimpaguesit i 
vjen nje PIN me 4 shifra me mesazh ne telefon dhe ky kod duhet te vendoset tek faqja e 
bankes, ne menyre qe te identifikohet personi dhe te procedohet me pagesen. 

Libri elektronik i llogarive (e-Ledger). tregon aktualisht te gjitha transaksionet qe nje 
tatimpagues ka realizuar gjate nje periudhe kohore. Ai tregon te gjitha deklaratat tatimore dhe 
pagesat e kryera. Nepermjet gjenerimit te nje dokumenti word behet e mundur nxjerra e 
llogarise qe permban nje permbledhje dhe historikun e transaksioneve. 
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mTax. Ky nensistem eshte ne fazen e dizenjimit dhe zhvillimit. Ne kemi zhvilluar webservice qe 
mundesojne logimin e personave qe kane nje llogari tek sistemi e-Filing (dmth nje NIPT dhe nje 
Fjalekalim). Te dhenat qe ndodhen tek my_taxes ne portal do te hapen nga mobile. Ideja pra 
eshte qe gjithe portali e-filing do te jete i gjendshem ne forme vetem te lexueshme tek pajisjet 
mobile. 

T-CRM. Eshte nje sistem elektronik qe perdoret nga punonjesit e DPT-se (inspektore perpunimi, 
inspektore taksash etj.). Ky sistem lejon qe punonjesit e DPT te inspektojne dhe kontrollojne 
veprimet e kryera nga tatimpaguesit nepermjet portalit e-Filing. 

Ai u projektua dhe zhvillua per te akomoduar nevojat e Departamentit te Sherbimit per 
Tatimpaguesit. 

Deklarimi Personal 

Sistemi i Deklarimit te te Ardhurave Personale mundeson realizimin dhe shkarkimin e 
deklaratave individuale vjetore te te ardhurave ose deklarimin (dorezimin) e tyre, nepermjet 
portalit te tatimeve, duke plotesuar online formularin perkates ose duke shkarkuar dhe printuar 
kete formular per ta plotesuar manualisht. Ndërkohë sistemi do të kontrollojë deklaratat e 
dorëzuara që ato të jenë në përputhje me legjislacionin përkatës në fuqi duke ndihmuar 
individet në plotësimin e deklarates. 

Gjithashtu qëllimi i ketij sistemi eshte qe të forcojë administrimin e këtij tatimi për të rritur 
efikasitetin në mbledhjen dhe administrimin e tij. Nga ana tjetër, kjo sjell shume lehtësi për 
individet të cilet kane mundesine qe te shkarkojne ose te deklarojnë elektronikisht deklaraten 
individuale vjetore te te ardhurave, në një vend të vetëm, tek portali i Drejtorisë së Përgjithshme 
të Tatimeve. 

Sistemi komunikon me sistemin e Administrates tatimore për të marrë informacion mbi numrat 
e identifikimit te shtetasve te huaj. 

Sistemi gjithashtu komunikon edhe me Ministrinë e Brendshme për të marrë informacion mbi 
numrat dhe të dhënat e identifikimit të individeve. 

Sistemi DePa. është një shkurtim për Detyrimet e Papaguara dhe Deklaratat e Pa-dorëzuara 
eshte projektuar per te ndihmuar departamentet e Mbledhjes, Apelit dhe Perpunimit ne 
menaxhim dhe është kryesisht një mjet i menaxhimit të inventarit. Për t'iu dhënë tatimpaguesve 
mundësinë që të zgjidhin problemin e detyrimeve të papaguara dhe për t'i njoftuar ata se DPT 
është në dijeni të faktit se ata nuk e kanë zbatuar ligjin, sistemi iDePagjeneron letra për mos-
deklaruesit/ mos-paguesit tatimorë duke u kërkuar atyre të deklarojnë dhe paguajnë detyrimet. 
DePa gjithashtu prodhon letra të rasteve të cilat ia cakton Inspektorëve të Mbledhjes. 

Sistemi ia lehtëson punen Drejtorëve te Mbledhjes që të identifikojnë rastet me prioritete të 
larta, ti caktojnë ato inspektorëve të Mbledhjes, e të mbajë nën kontroll këto raste. Sistemi 
gjithashtu siguron raporte mbi nivelet e inventarit, aktivitetit, mbylljet dhe të ardhurat dhe lejon 
analizën e rasteve të hapura dhe të mbyllura. 
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DePa e siguron të gjithë informacionin nga Sistemi i Teknologjisë së Informacionit i DPT. 

Teknologjite e perdorura 

Te gjitha keto sisteme jane ndertuar rreth Sistemit te Integruar te Taksave (SIT), te perdorur nga 
DPT-ja dhe te gjitha Drejtorite Rajonale. Keto sisteme bazohet ne Oracle Forms 6.0 dhe Oracle 
DB 10g. 

Biztalk Server 

SOAP 

Specialistet tane kane projektuar nje pakete te sofistikuar Sinkronizuese e cila automatikisht dhe 
periodikisht merr dhe jep informacione ne SIT ne menyre qe te beje te mundur punen e te gjitha 
moduleve te permendur me lart. Perveç kesaj pakete sinkronizuese, e cila mund te konsiderohet 
nje sistem me vete, ne kemi zhvilluar edhe nje mjet raportimi per te ndihmuar nivelin 
menaxhues te DPT-se ne vendim-marrjet e perditshme. 

I gjithe sistemi njihet gjeresisht me emrin (e-Filing) nga DPT, megjithese ne vetvete permban te 
gjithe nen-sistemet e mesiperme. Ky sistem perdoret nga DPT, Drejtorite rajonale te taksave dhe 
mbi 30,000 taksapagues qe e perdorin ate çdo muaj. 

Burimi: http://www.ikubinfosoft.al/projekte/t%C3%AB-p%C3%ABrfunduara/deklarimi-elektronik-i-taksave.aspx  

http://www.ikubinfosoft.al/projekte/t%C3%AB-p%C3%ABrfunduara/deklarimi-elektronik-i-taksave.aspx

