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Ky është numri i parë i publikimit më të ri në fushën e fiskalitetit, por jo vetëm, përgatitur
nga Qendra ALTAX.

FiskaListi është krijuar  për të njoftuar rregullat ligjore dhe procedurat tatimore, fiskale dhe
më gjerë, si dhe për të publikuar Vendimet e gjyqësorit, Urdhërat dhe akte nënligjore
tatimore dhe doganore, Marrëveshjet Tatimore, Legjislacionin dhe vendimet e apelimit
tatimor, si dhe çështje të tjera tatimore të interesit të përgjithshëm.

Fiskalisti do të azhornojë lexuesin e saj me të rejat dhe diskutimet nga arena fiskale
shqiptare në Shqipëri dhe Kosovë.

Publikime të tjera që përfshihen janë të natyrës së analizës, ku shkrimet më të lexuara dhe
të komentuara të muajit do të paraqiten me shkurtime në këtë Buletin.
Statistikat fiskale dhe tregues të barrës fiskale dhe më shumë se këto statistika do të jenë
të përhershme te FiskaListi, me qëllim transparencën dhe analizën bazuar mbi to.

Ndërkohë, materiale që i përkasin Kosovës janë pjesë e një posti të veçantë për ata që
kërkojnë informacione specifike mbi zhvillimet tatimore dhe doganore në Kosovë. Ky
material jepet me përzgjedhjen që ka bërë në regjistrimin e tij kërkuesi i informacionit

Publikimi del një herë në muaj dhe mirëmbahet nga stafi i Qendrës ALTAX. Përmbajtja e
FiskaListit përmblidhet një herë në 4 muaj, e cila mund të shpërndahen (email) sipas
regjistrimeve apo kërkesave.

Është vizioni i ALTAX Center për të publikuar te FiskaListi gjithë problematikat e
rëndësishme të nevojshme për një transparencë në ndikimin e zbatimit uniform të
legjislacionit fiskal.
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Botim periodik fiskal dhe
ekonomik mujor përgatitur nga
ALTAX Center

Për tu regjistruar te Fiskalisti vizitoni
http://altax.al/al/regjistrohu

Ky publikim dhe publikimet e tjera
janë të disponueshme nëse vizitoni
http://altax.al/al/edukumi-nga-
altax/posta-juaj

Këtë muaj FiskaListi publikon

Nga Shqipëria prezantohet

paketa fiskale të përgatitur nga Ministria e
Financave dhe Ekonomisë së Shqipërisë
për zbatim në vitin 2018.

sqarime ligjore tatimore

publikime të sistemit gjyqësor

Nga Kosova prezantohen
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Paketa fiskale në Shqipëri 2018

Në Paketën Fiskale të vitit 2018
ndodhin këto ndryshime

përjashtimit nisin në momentin e fillimit të veprimtarisë ekonomike të strukturës akomoduese, por jo më vonë se 3 vjet nga
marrja e statusit special. Parashikimi është bërë me qëllim dhënien e incentives në momentin e fillimit të aktivitetit ekonomik,
atëherë kur ky aktivitet realizon fitim” përcaktohet në draft ligjin e kaluar në qeveri.
Për të gjithë ata që ushtojnë aktivitet në prodhim dhe zhvillim të programeve informatike tatim-fitimi do të jetë 5%.

Ligji i Akcizës
Në draftin e projektligjit “Për akcizat” është menduar që të ketë rritje të nivelit të taksës që aplikohet për një kategori të veçantë
cigaresh të njohur si cigarillo. Këto të fundit janë cigare të mbështjella me duhan apo të njohura rëndom si “puro” dhe që do
të taksohen më shtrenjtë në vitin 2018. Drafti parashikon rishikimin e nivelit të akcizës së cigareve, nga 5750 lekë/1000 copë
që ishte parashikuar në kalendar, në 5850 lekë/1000 copë.
Hiqet akciza e pijeve energjike. Heqja e akcizës nuk ka efekt në uljen e konsumit. Akciza e pijeve energjike prej vitit 2013 eshte
50 leke/liter.

Taksat kombëtare
Taksa për makinat e luksit
Në draft ligjin “Për taksat kombëtare” bëhet një ndryshim te neni për taksimin e makinave të luksit. Që të taksohet një automjet
për këtë arsye duhet të përmbushë një nga dy kriteret: ose të ketë cilindratën e barabartë/ mbi 3000 cm³ ose të ketë vlerën,
çmimin të barabartë/ mbi 5 milionë lekë.
Sipas DPTSHRR, janë rreth 909 autovetura të regjistruara aktualisht me kapacitet 6+1, të cilat u janë nënshtruar modifikimeve
për arsye të shmangies së kësaj takse. Për këtë qëllim propozohet me anë të këtij ligji, rritja e kapacitetit të vendeve nga 4+1
në 6+1.

Taksa e infrastrukturës
Për të gjithë ata që kanë statusin special taksa e infrastrukturës do të jetë zero ndërkohe që normalisht për këtë kategori
ndërtimi në Bashkinë e Tiranës ajo aplikohet në 4% të vlerës totale të projektit ndërsa në bashkitë e tjera nga 1-3%. I njëjti draft
i ligjit “Për taksat vendore” çon më tek lehtësimin e nisur nga qeveria për hotelet me 5 yje

Në Paketën Fiskale të vitit 2018 ndodhin këto ndryshime si më poshtë:

Ligji i TVSH
Ligji “Për tatimin mbi Vlerën e Shtuar” ka pësuar ndryshime në paketën 2018
ku propozohet së pari vendosja e një niveli TVSH-je prej 6 për qind për
furnizimin e shërbimeve që ofrohen në hotelet me 5 yje me status special.
Aktualisht ky nivel TVSH-je ofrohet vetëm për furnizimin e shërbimit të fjetjes
në gjithë strukturat akomoduese në vend. Por trajtimi i diferencuar do të bëhet
vetëm për ata me status special (bar-restorantet, saunat, pishinat, shelzonget
e këtyre hoteleve do të faturojnë shërbimin me 6% TVSH).
Drafti i hap rrugë ndryshimit që do të bëhet për futjen në regjim TVSH-je e
biznesit të vogël me një prag 2 milionë lekë qarkullim.

Ligji i Tatimit mbi të Ardhurat
Hotelet me pesë yje nuk do të paguajnë tatim-fitimi për një periudhë 10 vjeçare
nëse arrijnë që të përfitojnë statusin special. Përjashtimi nga tatim-fitimi,
aplikohet për një periudhë 10-vjeçare për ato struktura, të cilat përfitojnë
autorizimin nga Këshilli i Ministrave deri në dhjetor 2024. Efektet e
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Taksat vendore

Taksa e ndërtesës
Taksa fikse e ndërtesës nuk bënte diferencime, kurse me taksën e re, të gjitha shtresat nuk do të paguajnë
njësoj. E reja në paketën fiskale 2018 është ndryshimi i formulës së taksës së pronës ku është parashikuar
vendosja e takës së banesës sipas vlerës së objektit, pavarësisht zonës ku është ndërtuar.

Shkalla e taksës mbi ndërtesat, do të aplikohet si përqindje e bazës së taksës, në nivelin 0.05% për ndërtesën
ku taksapaguesi ka banimin e përhershëm, ose zakonisht banon dhe 0.2% për ndërtesën që përdoret, apo
shfrytëzohet për veprimtari ekonomike.
Në këtë taksim përfshihen edhe ndërtuesit që nuk kanë respektuar afatet për lejen që kanë marrë. Sipas
përcaktimit në draft kjo kategori do të paguajë 30 % e shkallës së taksës përkatëse për të gjithë sipërfaqen
ndërtimore për të cilën zhvilluesi është pajisur me leje ndërtimi dhe nuk ka arritur ta përfundojë atë sipas
afatit të përcaktuar në aktin e miratimit të kërkesës për leje ndërtimi.

Taksa e re e tabelës
Në draftin e qeverisë është bërë një ndarje më e detajuar e kategorive të tabelave. Në total janë katër ndarje
ku e para është “tabela për qëllime identifikimi, të trupëzuara, ose jo brenda territorit, ku zhvillohet
veprimtaria e biznesit dhe nuk përdoret për të reklamuar veprimtaritë e të tretëve (ku shënohet emri/ose
aktiviteti i biznesit)”.
Pikërisht këtu është edhe risia ku kjo kategori ka të paktën pesë nënndarje të tjera. Edhe me këtë skemë për
një tabelë deri në 2 metër² biznesi paguan zero taksë por rritje progresive të saj ka edhe rritje të çmimit. Nga
ana tjetër ka edhe një ndarje sipas llojit : e thjeshtë, e thjeshtë me ndriçim dhe elektronike.
Me kategorizimin e ri për një tabelë të thjeshtë (pa ndriçim) 2 m2 deri në 10 m2 taksa në Bashkinë Tiranë
dhe Durrës është 15 mijë lekë m². Për Bashkinë Shkodër dhe gjithë ato të renditura në kategorinë 2 taksa
vjetore është 10 mijë lekë m²/vit.

Përjashtimet doganore
Përveç një shkalle të reduktuar për tatim-
fitimin, zerohen tarifat doganore për importin
e mbi 60 produkteve me kode të veçanta
doganore që i përkasin fushës së teknologjisë
dhe inovacionit. Në listën e produkteve hyjnë,
mes të tjerave, pllaka për filmat
kinematografikë, kasat, makina që kryejnë më
shumë se dy funksione printimi, kopjimi,
transmetim fakti, anijet e hapësirës (përfshi
satelitët) dhe mjetet që lëshojnë anije në
hapësirë dhe mjetet suborbitale, si dhe
aeroplanët për stërvitje mësimore tokë dhe
pjesët e tyre.

Nga taksa e re mbi ndërtesën
përjashtohen:

- Komplekset turistike e
hoteliere me statusin e
certifikuar me 5 yje qëkonsiderohet si status special.

- 90 mijë familje ku përfshihenkryefamiljarët pensionistë,personat me ndihmëekonomike, invalidët dhepersonat me aftësi të dhe
- të gjithë ndërtesat

kulturore në mbrojtje të
përkohshme ose të
përhershme për kohën në tëcilën deklarohet mbrojtja, tëpërjashtohen nga taksa endërtesës.
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NJOHJA E INTERESAVE TË HUASË PËR
LLOGARITJEN E TATIMIT
Një shoqëri e krijuar sipas ligjit shqiptar operon në një aktivitet prodhimi. Ortak në biznes është një rezident i
huaj (qytetar italian), ku ai ka shumicën e aksioneve. Për nevoja pagesash shpenzime operative ai i ka dhënë
shoqërisë shqiptare, një hua private me një interes që kalon 2% mbi normën mesatare të përqindjes së interesit
të tregut. Kjo hua do të shlyhet për 8 vite. Ai ka dhe biznesin e tij në Itali.
Ortaku shqiptar ka përqindje aksionesh të pashlyera, të cilat nuk burojnë nga investime kapitali, por vetëm nga
pagesa si administrator, ku një pjesë në masën 60% të saj shkon për shlyerjen e vlerës së aksioneve deri në
plotësimin e kuotës 10%. Pra, ortaku shqiptar nuk ka investuar asgjë në momentin e themelimit të shoqërisë.
Ne rastin e prezantuar, interesimi lidhet me sqarimin fiskal për marrëdhënien e kreditimit midis individit
jorezident shqiptar dhe shoqërisë.

Në këtë kontekst lindin pyetjet:
- A njihet si shpenzim huaja e dhënë nga një rezident i huaj ?
- A duhet te njihet ajo kur është me kushte 2 % mbi interesat e tregut shqiptar te bankave te nivelit te dyte?

Sqarimi
Si referim paraprak ligjor na duhet t’i referohemi ligjit te tatimit mbi te ardhurat Nr.8438/1998. Sipas këtij ligji
gjithë ato shpenzime që kryhen për qëllime të biznesit, pra shpenzime që synojnë sigurimin dhe ruajtjen e të
ardhurave konsiderohen si shpenzime qe njihen nga fisku për qëllime te llogaritjes se fitimit tatimor.

Për të qenë të njohura shpenzimet duhet:
 Të jenë kryer në interes të drejtpërdrejtë të veprimtarisë ekonomike prej së cilës realizohen të ardhurat;
 Të jenë përballuar efektivisht dhe të jenë të mbështetur në dokumente justifikuese të njohura ligjërisht;
 Të pasqyrohen nëpërmjet një veprimi kontabël duke pakësuar aktivet neto;

Në këto kushte, huaja e dhënë nga rezidenti i huaj konsiderohet një shpenzim që njihet nga organet tatimore.

Përsa i përket kalimit të normave të interesit mbi 2% mbi ato të tregut, nëse keni parasysh me këtë interesat e
rifinancimit për bankat e nivelit të dytë, atëherë ne rastin kur interesat e paguara e tejkalojnë interesin e kredisë
të përcaktuar në Fletoren Zyrtare nga Banka e Shqipërisë nuk njihet si shpenzim për efekte fiskale.
Në asnjë rast, interesat e paguara për huanë, të cilat tejkalojnë normën mesatare të interesit 12 mujor të kredisë
për tregun bankar, sipas publikimit zyrtar të bankës së Shqipërisë, qofte kjo edhe për rastin kur kemi te bëjmë
me një hua private, jashtë sistemit financiar shqiptar nuk mundet të njihet si shpenzim i zbritshëm për qëllime
të llogaritjes së tatimit mbi fitimin.

Huaja e dhënë nga ortaku i shoqërisë nuk i nënshtrohet tatimit në burim, për sa kohë ajo ruan statusin juridik të
një huaje të rikthyeshme në kohën e përcaktuar në kontratën midis shoqërisë dhe individit.

Për interesat e përfituara nga individi jorezident shqiptar (ortaku italian), ato do ti nënshtrohen tatimit në burim
në masën 15% mbi shumën bruto të interesave, të mbajtura në burim nga shoqëria.
Në rast, se individi jorezident shqiptar ka zgjedhur si vend rezidence për deklarimin e të ardhurave individuale
Italinë, atëherë ai duke ndjekur hapat e përcaktuara në udhëzimin e ministrisë së Financave për shmangien e
tatimit të dyfishtë do të bëjë veprimet e nevojshme për të realizuar pagimin e tatimit individual në këtë shtet.
Në të kundërt, nëse nuk ka aplikuar për vendin e rezidencës, atëherë ai është subjekt i të drejtës për pagimin e
tatimit individual në organet tatimore shqiptare.

Ky tatim do të deklarohet dhe derdhet nga shoqëria, e cila ka marre huanë nga individi, sipas përcaktimeve të
ligjit të tatimit mbi të ardhurat (Nr.8438/1998).
Në lidhje me regjistrimin kontabël sipas standarteve kombëtare të kontabilitetit, interesat do të llogariten dhe
regjistrohen ashtu si ato ndodhin, por duke mos ndikuar ne rezultatin fiskal, por vetëm në rezultatin për qëllime
menaxheriale, pra rezultatin e aktivitetit.
Në këtë rast kemi një mospërputhje të standarteve të kontabilitetit me legjislacionin fiskal përsa i përket njohjes
së shpenzimeve të interesit të huasë.
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PËRMBLEDHJE NGA GJYKIME FISKALE

Duke lexuar si është marrë vendimi nga Gjykata e Lartë arrihet
të kuptohet se ku ka gabuar administrata në zbatim dhe ku
duhet që bizneset dhe individët të referohen në kërkesën e tyre
për të mbrojtur të drejtat e tyre në zbatim të ligjit.

PUBLIKIME TË VENDIMEVE PËR
TATIMET NGA SISTEMI GJYQËSOR

VENDIME GJYKATA E LARTË VOLUMI 1-
2015 - PROCEDURA TATIMORE

Vendimet e sistemit gjyqësor shqiptar për
çështjet fiskale është përmbledhja më e fundit
për ballafaqimin juridik të zbatimit të ligjit nga
administrata tatimore dhe doganore e përgatitur
me kujdes nga ALTAX Center.

Kjo përmbledhje është një prezantim i gjithë
çështjeve që bizneset dhe individët kanë
ankimuar në sistemin gjyqesor në lidhje me
pretendime për zbatim të gabuar të legjislacionit
nga administrata tatimore dhe doganore.

Përmbledhja përfshin çështje të viteve 2015-
2017 dhe është e ndarë në 8 volume duke filluar
me zbatimin e procedurave të ligjit bazë të
administratës TATIMORE, DOGANORE, TVSH,
TAKSA E TARIFA VENDORE. Brenda secilit volum
prezantohen çështje të kontrollit tatimor, të
mosdeklarimit të punonjësve, të tatimit mbi të
ardhurat, të dokumentimit të transaksioneve, si
dhe tematika të informalitetit.

Volumi 1 përshkruan situata në zbatim të
procedurave tatimore që kanë zbatuar ndaj
bizneseve tatimorët dhe çështjet që janë fituar
nga ankimuesit, por edhe nga tatimet

.
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Kosova – Lajme tatimore

3
Dorëzimi i raportit për
transaksionet e kontrolluara për
vitin 2016
Ministri i Financave më 20 Korrik 2017 ka nxjerrë
Udhëzimin Administrativ MF.-Nr. 02/2017 për
Transferim të Çmimit, i cili përcakton rregullat dhe
procedurat për administrimin dhe zbatimin e
transferimit të çmimeve në përputhje me dispozitat e
nenit 27 të Ligjit Nr. 05/L-029 për Tatimin mbi të
Ardhurat e Korporatave.
Dispozitat e këtij Udhëzimi Administrativ janë të
zbatueshme për transaksionet e kontrolluara në mes të
personave të lidhur, që janë subjekte të juridiksioneve
të ndryshme tatimore, andaj me qëllim të zbatimit të
ligjit dhe udhëzimit administrativ, Administrata
Tatimore e Kosovës, kërkon që të gjitha bizneset që kanë
obligim për raportim të transaksioneve të kontrolluara,
të dorëzojnë formularin “Njoftimi i transaksioneve
vjetore të kontrolluara”.
Raportimi të bëhet për transaksionet e kontrolluara të
vitit 2016.

Afati për dorëzimin e formularit është 30 Nëntor 2017.

Formulari duhet të dorëzohet në formë fizike në
Zyrën Qendrore/Divizioni për Transferim të Çmimit

Vlerësimi i vëllimit të ekonomisë joformale në Kosovë

Në prezantimin e raportit të hartuar nga Zyra e Bashkimit Europian rreth shtrirjes së në Kosovë, u deklarua se reformat
duhet të shtrihen edhe në gjyqësor, në mënyrë që të bëhet më shumë në konfiskimin e pasurive të fituara përmes
rrugëve të paligjshme.
“Luftimi i ekonomisë joformale është çështje me rëndësi për BE-në dhe është vështirë ta luftosh një armik pa e gjetur
shkakun, andaj jemi përkushtuar përmes raportit të gjejmë shkaktarët për luftimin e kësaj dukurie”, theksoi
përfaqësuesja speciale e BE-së. Ajo tha po ashtu se ka një zvogëlim të ekonomisë joformale në Kosovë dhe kjo është
për shkak të reformave të marra nga Ministria e Financave, gjegjësisht nga Dogana dhe ATK -ja.
Ministria e Financave dhe Agjencitë e saja tatim-mbledhëse kanë ndërmarrë dhe vazhdojnë të ndërmarrin veprime konkrete që
ndikojnë mjaft në formalizmin e aktiviteteve të biznesit “, tha ministri i Financave Bedri Hamza në takimin e sotëm të organizuar
nga Ministria e Financave dhe Zyra e BE-së në Kosovë, përmes projektit të financuar nga BE-ja “Mbështetja e mëtejme për
institucionet e Kosovës në luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe ekstremizmit të dhunshëm”, ku u prezantua
Vlerësimi i vëllimit të ekonomisë joformale në Kosovë.
Për ne formalizmi i bizneseve dhe aktiviteteve të tyre ka qenë dhe mbetet një nga prioritetet e agjendës sonë, dhe publikimi i këtij
raporti do të na shërbej mjaft në identifikimin dhe dizenjimin e veprimeve konkrete që ndikojnë direkt në zvogëlimin e
informalitetit. Niveli relativisht i lartë i ekonomisë joformale, është sfidë për financat publike në njërën anë dhe dëmton
konkurrencën e drejtë në treg, në anën tjetër. Për më shumë, punësimi jo-formal dhe shmangia sistematike nga pagesa e
kontributeve për të punësuarit, janë duke dëmtuar në masë të madhe interesat e punëtorëve, kur e dimë që niveli i papunësisë
është ende sfidë për ekonominë tonë, shtoi ministri Hamza.
Ai gjithashtu theksoi se “Ne do të punojmë në azhurnimin dhe modifikimin e Strategjisë Kombëtare për Parandalimin e Ekonomisë
Jo-formale, me qëllim të vendosjes së një mekanizmi më të mirë monitorues dhe implementues të masave për ngushtimin e hendekut
tatimor”.

Raporti i vlerësimit mbi shtrirjen e ekonomisë joformale në Kosovë ka për qëllim mbështetjen e mëtejshme të
institucioneve të Kosovës kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Raporti paraqet
një pasqyrë të gjendjes ekonomike të vendit dhe është i fokusuar në fushat e caktuara ku ka ngecje dhe nuk ka progres.
Sipas raportit, Marrëveshja e Stabilizim Asocimit, ka sjel lë efekte pozitive në rritjen e investimeve dhe konsumit, ndërsa
shërbimet e ndërtimit shihen si shtytës madhorë të rritjes.
Deficitet tregtare të Kosovës janë financuar nga investimet e huaja direkte dhe remitancave të larta nga diaspora (më
shumë se 600 milionë euro në vit) dhe njëherit llogariten si linjat më të mëdha financuese për bilancin e pagesave të
vendit me botën. Borxhi publik sipas raportit po ashtu është në trend pozitiv, duke mos e kaluar pragun e artë pozitiv
prej 45% për vendet në zhvillim. Shtjellimin e plotë e gjeni te http://altax.al/al/lajme/378-vleresimi-i-vellimit-te-
ekonomise-joformale-ne-kosove
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Të hyrat tatimore dhe doganore

Te hyrat tatimore Te hyrat doganore

Të hyrat e përgjithshme përgjatë
periudhës Janar-shtator të 2017
kanë shënuar rritje prej rreth 4%
që korrespondon me 46.5 milionë
euro më shumë krahasuar me vitin
paraprak.

Të hyrat nga Administrata
Tatimore e Kosovës kanë arritur
vlerën e 303.78 milion apo rreth
4% më shumë krahasuar me
periudhën e njëjtë të vitit
paraprak.

Të hyrat tatimore të mbledhura
nga doganat e Kosovës kanë arritur
vlerën prej 815.6 milionë euro apo
5.4% më shumë se në vitin
paraprak.

Të hyrat 9 mujore në Kosovë

Është mbajtur seminari i përbashkët mes Administratës Tatimore të
Kosovës dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve të Shqipërisë,
lidhur me Transferimin e Çmimit.

Qëllimi i këtij seminari ishte shkëmbimi i përvojave në fushën e
transferimit të çmimit, aspekti i bazës ligjore dhe i përgatitjes së
dokumentacionit të Transferimit të Çmimit.

Ky seminar është organizuar nga organizata PwCH, dega në Kosovë
dhe Shqipëri dhe përmes eksperteve vendor dhe ndërkombëtar të kësaj
fushe, janë prezantuar tematikat specifike dhe sfidat në këtë fushë.
Gjithashtu, janë prezantuar edhe përvojat e autoriteteve tatimore të
vendeve të rajonit, të cilat kanë qenë të dobishme në sqarimin e
mëtejmë të transferimit të çmimit.

Si pika kryesore të cilat u trajtuan gjatë seminarit ishin;
dokumentacioni i transferimit të çmimit, analiza funksionale, metodat
e transferimit të çmimit, zgjedhja e palës së testuar, si dhe analiza e
krahasueshmerisë.

Nevoja për të organizuar një seminar të tillë dhe për të zhvilluar bazën
ligjore lidhur me këtë fushë, ka lind me rritjen e rolit të kompanive
shumëkombëshe në tregtinë botërore, rritje kjo e cila konsiderohet
tejet e madhe në 25 vitet e fundit. Baza ligjore e Transferimit të Çmimit
në Kosovë konsiderohet se përmbush kërkesat e detajuara në Kodin e
Sjelljes të Bashkimit Evropian (BE). Gjithashtu, janë përfshirë edhe një
pjesë e madhe e praktikave nga raportet BEPS të OECD.

Administrata Tatimore e Kosovës dhe Drejtoria e Përgjithshme e
Tatimeve në Shqipëri kanë bashkëpunim të ngushtë në fusha tatimore
të ndryshme.
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Bloget më të lexuar të Nëntorit 2017

SA DUHET TË VLEJNË DREJTUESIT PUBLIKË DHE PRIVATË?
Drejtuesit duhet të maten me modelet e reja për administrimin e organizatës apo kompanisë qe drejtojnë.

Ata duhet të maten me të ardhmen. Por, përpara së gjithash menaxherët duhet të përfitojnë pagën që ata mendojnë se
meritojnë dhe pas kësaj duhet të merret produkti i kërkuar aq shumë nga tregu shqiptar.

Klikoni http://altax.al/al/blog-al/406-sa-duhet-te-vlejne-drejtuesit-publike-dhe-private

Bloget e tjera mund të lexohen duke klikuar te
http://altax.al/al/blog-al

INFORMALITETI DHE FINANCIMI I HAPUR MONETAR
Ndërkohë, kombinimi i politikave fiskale (financim nëpërmjet taksimit) me politikat e financimit te hapur monetar[1] për
të hequr barrat sociale dhe problemin e pronës (politike agresive monetare) do të ishin rekomandimi i duhur për
rigjallërimin e buxhetit dhe ndikimin në ekonomi dhe në të ardhurat për frymë.

Kjo politikë e kombinuar monetare dhe fiskale është në momente të vështira për buxhetin dhe ekonominë dhe natyrisht
që nuk mund të planifikohet për periudha më të gjata se afatmesme.

Klikoni http://altax.al/al/blog-al/398-informaliteti-dhe-financimi-i-hapur-monetar

RRITJA E PAGËS MINIMALE DHE ÇMIMET E KONSUMIT
Rritja e pagës minimale do të ndryshojë edhe standardin kombëtar të jetesës. Edhe pse në Shqipëri nuk ka një
minimum të standardit të jetesës (dhe kjo është një çështje tjetër), ne po flasim për standardin jo zyrtar të jetesës.

Gjithsesi, kontributi relativisht i vogël i rritjes reale të pagës minimale të sektorit formal tregon se pagat minimale
nuk mund të merren si element i fortë për rritjen e ekonomisë apo të investimeve.

Klikoni http://altax.al/al/blog-al/388-rritja-e-pages-minimale-dhe-cmimet-e-konsumit

SHËRBIMET PUBLIKE, VENDET NË ZHVILLIM DHE TVSH
Shumica e vendeve nuk zbatojnë TVSH mbi mallrat dhe shërbimet e ofruara nga institucionet e sektorit publik
(duke përfshirë edhe qeverinë). Arsyeja kryesore duket të jetë shqetësimi i shprehur në lidhje me çështjet sociale
dhe shpërndarjen.

Çuditërisht pak përpjekje janë bërë për të vlerësuar shtrembërimet dhe pajtueshmërinë, si dhe koston
administrative që mund të dali nga këto dispozita. Ndërsa aktivitetet jofitimprurëse dhe bamirëse janë rrallë
çështje kritike në zhvillimin e vendeve në tranzicion, këto vende gjithashtu janë shpesh të shqetësuar në lidhje me
pengesat në zhvillimin e mëtejshëm të këtyre sektorëve.

Klikoni http://altax.al/al/blog-al/375-sherbimet-publike-vendet-ne-zhvillim-dhe-tvsh
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