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R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë  

KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

 

 

Nr. 121/207Akti       Tiranë, më 13.01.2022 

 
 

VENDIM 

 

Nr. 58, Datë 23.12.2021 
 

 

Trupa e Vlerësimit  pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, e përbërë nga: 

 

• Mirela Ujkani Miti Kryesues 

• Arta Lleshi    Relator 

• Elton Muça  Anëtar 

 

asistuar nga anëtarë të Sekretariatit Teknik, Floris Muho dhe Esmir Rringa, më datë 23.12.2021, 

ora 09:30, në Tiranë, në Pallatin e Koncerteve (Ish-Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0, mori në 

shqyrtim në seancë dëgjimore çështjen që i përket: 

 

SUBJEKTI I VLERËSIMIT: Znj. Ferzilet Thoma Osmëni, me funksion në datën e 

hedhjes së shortit: Specialiste në Sektorin e Poligrafit, 

Drejtoria e Vlerësimit Kalimtar/Periodik, Drejtoria e 

Përgjithshme e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat, personel pa gradë. 

me funksion aktual: Specialiste në Sektorin e CSP-së, 

Drejtoria e Analizës dhe Kartotekës, Drejtoria e Përgjithshme 

e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, personel 

pa gradë. 

 

OBJEKTI:            Vlerësimi kalimtar i subjektit të vlerësimit  

 

BAZA LIGJORE: Ligji Nr.12/2018 "Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të 

Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar,  

 

Ligji Nr.70/2014 "Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme 

dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme" dhe aktet aktet 

nënligjore në zbatim, 

 

Ligji Nr.44/2015 "Kodi i Procedurave Administrative të 

Republikës së Shqipërisë", 
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TRUPA E VLERËSIMIT E KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT 

 

pasi dëgjoi gjetjet bazuar në arsyetimin ligjor si dhe rekomandimin e relatorit të çështjes, vlerësoi 

shpjegimet e subjektit të vlerësimit dhe analizoi provat shkresore të paraqitura në vijim të 

rezultateve të hetimit, pasi dëgjoi subjektin e vlerësimit Ferzilet Thoma Osmëni (Ismolli), që në 

seancë dëgjimore publike kërkoi konfirmimin në detyrë, pasi shqyrtoi dhe analizoi çështjen në 

tërësi duke u bazuar në të tri kriteret e vlerësimit, të pasurisë, të figurës dhe të vlerësimit të 

aftësive profesionale mbështetur në nenin 4, të ligjit nr.12/2018, i ndryshuar, 

 

V Ë R E N 

  

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES 

 

1. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit (më poshtë referuar Komisioni) është organi që kryen procesin 

e vlerësimit kalimtar të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit për 

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme, bazuar në ligjin nr.12/2018 "Për 

Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar (më 

poshtë referuar ligji nr.12/2018, i ndryshuar). 

 

2. Neni 6, pika 1 e ligjit nr.12/2018, i ndryshuar, përcakton fushën e ushtrimit të veprimtarisë së 

Komisionit, duke përcaktuar rrethin e subjekteve që i nënshtrohen procesit të vlerësimit kalimtar, 

në pozicionet ose me gradat e mëposhtme: 

1) drejtor dhe zëvendësdrejtor i përgjithshëm, drejtor departamenti, drejtor i drejtorisë 

qendrore, drejtor e zëvendësdrejtor vendor dhe shef komisariati, në Policinë e Shtetit; 

2) komandant, zëvendëskomandant dhe kolonel në Gardën e Republikës; 

3) punonjësit në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat. 

 

3. Punonjësja Ferzilet Thoma Osmëni është subjekt i vlerësimit kalimtar nga Komisioni për shkak 

të funksionit që ushtron në datën e hedhjes së shortit 16.11.2020, " Specialiste në Sektorin e 

Poligrafit, Drejtoria e Vlerësimit Kalimtar/Periodik, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit për 

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat ". 

 

4. Subjekti i vlerësimit Ferzilet Thoma Osmëni (më poshtë referuar Subjekti) iu nënshtrua 

procedurave të vlerësimit në përputhje me Rregulloren "Për procedurat e zhvillimit të shortit në 

Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit". Sipas shortit, Trupa e Vlerësimit përbëhet nga Mirela 

Ujkani (Miti)-Kryesues, Arta Lleshi-Relator dhe Elvira Dabërdaku -Anëtar.  

 

5. Trupa e Vlerësimit, në përputhje me ligjin 12/2018, i ndryshuar, si edhe në bazë të Rregullores së 

Komisionit, miratuar me Vendimin nr.17 datë 31.05.2019 "Për hapat procedurialë të unifikuar 

gjatë vlerësimit të subjekteve nga trupa e vlerësimit", me Vendimin nr.1, datë 11.12.2020, 

vendosi fillimin e hetimit administrativ për Subjektin Ferzilet Thoma Osmëni.  

 

6. Më datë 15.12.2020, nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar, Subjekti është njoftuar për nisjen 

e procesin të vlerësimit kalimtar dhe i është bërë e njohur përbërja e Trupës së Vlerësimit, duke i 

kërkuar të deklarojë nëse është në kushtet e konfliktit të interesit me anëtarët e Trupës dhe më 
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datë 21.12.20201 Subjekti ka dorëzuar "Deklaratë për Konfliktin e Interesit", ku deklaron se nuk 

ndodhet në kushtet e konfliktit të interesit me asnjë nga anëtarët e Trupës së Vlerësimit.  

 

7. Trupa e vlerësimit, pasi u njoh me Urdhrin nr.4 datë 24.03.2021, të Kryetares së Komisionit të 

Jashtëm të Vlerësimit "Për ndërprerjen e marrëdhënieve financiare për znj. E.D.", për arsye të 

plotësimit të moshës për pension, ka vijuar procedurat e zëvendësimit të anëtarit të Trupës, dhe 

me Vendimin nr.2 datë 31.08.2021 është vijuar zëvendësimi me anëtarin zëvendësues z.Elton 

Selfo Muça, i përcaktuar në shortin e datës 16.11.2020.  

 

8. Më datë 02.09.2021 Subjekti është njoftuar për zëvendësimin e anëtarit të Trupës së Vlerësimit 

dhe më datë 16.09.20212 ka dorëzuar "Deklaratë për Konfliktin e Interesit", duke u shprehur se 

nuk ndodhet në kushtet e konfliktit të interesit me anëtarin zëvendësues z.Elton Selfo Muça. 

 

9. Në zbatim të nenit 4, të ligjit 12/2018, i ndryshuar, vlerësimi kalimtar ka objekt:  

- vlerësimin e pasurisë;  

- kontrollin e figurës;  

- vlerësimin e aftësisë profesionale. 

 

10. Bazuar në nenet 34, 36, 37, 44, 48, 49 dhe 55 të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, Komisioni ka 

marrë në konsideratë të gjitha faktet dhe rrethanat e nevojshme për procesin e vlerësimit duke 

analizuar: 

- Deklaratën e pasurisë, figurës dhe vetëvlerësimit profesional si dhe dokumentacionin 

mbështetës dorëzuar nga Subjekti 

- Provat shkresore /dokumentacionin e administruar nga organet publike dhe jopublike 

- Deklarimet dhe përgjigjet e Subjektit të bëra me anë të komunikimit elektronik/shkresor  

- Shpjegimet me shkrim dhe dokumentacionin mbështetës paraqitur nga Subjekti gjatë procesit 

- Bashkëpunimin, gatishmërinë dhe sjelljen  e Subjektit gjatë procesit të vlerësimit. 

 

11. Hetimi administrativ përfshiu edhe personat e lidhur apo persona të tjerë të lidhur në zbatim të 

ligjit nr.9367, datë 07.04.2005 "Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e 

funksioneve publike", si dhe të ligjit nr.12/2018, i ndryshuar. 

 

12. Trupa e vlerësimit, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, dhe pasi krijoi bindjen se provat e 

administruara për kriterin e pasurisë, të kontrollit të figurës dhe të vlerësimit të aftësive 

profesionale, kishin nivelin e provueshmërisë, si dhe pasi konstatoi se janë marrë të gjitha hapat 

e nevojshme për përfundimin e hetimit kryesisht, me Vendimin nr.3 datë 10.12.2021, vendosi:  

 

- Mbylljen e hetimit kryesisht për Subjektin Ferzilet Thoma Osmëni; 

- Njoftimin e Subjektit nëpërmjet adresës elektronike zyrtare për: 

• Përfundimin e procedurave të hetimit kryesisht 

• Rezultatet e hetimit të pasqyruara në relacionin paraprak për të tre komponentët e 

vlerësimit e pasurisë, kontrollit të figurës dhe atij profesional 

• Të drejtën për të paraqitur prova ose shpjegime për të provuar të kundërtën e rezultateve 

të hetimit 

                                                           
1 Nr.***Prot, datë 16.12.2020 
2 Nr.***Prot, datë 16.09.2021 
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- Njoftimin e Subjektit për të drejtën për t’u njohur me dokumentacionin dhe me provat e 

administruara nga Komisioni, në përputhje me nenin 50, të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, 

nenet 35-40 dhe 45-47, të Kodit të Procedurës Administrative. 

 

13. Pas njohjes së Subjektit me relacionin paraprak, në funksion të procesit të rregullt ligjor, Trupa e 

Vlerësimit, në mbështetje të nenit 56 të ligjit nr.12/2018, i ndryshuar, vendosi të njoftojë 

Subjektin për mbajtjen e seancës dëgjimore në datën 23.12.2021, ora 09:30, në Pallatin e 

Koncerteve, salla B, kati 0, Tiranë. 

 

14. Në referim të dokumentacionit të administruar në dosje rezulton se Subjekti: 

 

- ka lidhur kontratë individuale pune në strukturat e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat (më poshtë referuar SHÇBA) më datë 20.03.2019.  

- shorti për vlerësimin kalimtar pranë Komisionit është zhvilluar më datë 16.11.2020. 

 

II. SEANCA DËGJIMORE 

 

15. Në përputhje me kërkesat e ligjit nr.12/2018, i ndryshuar, neni 56, si dhe ligjit nr.44/2015 "Kodi i 

Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë", seanca dëgjimore për Subjektin 

Ferzilet Thoma Osmëni u zhvillua në datën 23.12.2021, ora 09:30, në mjediset e Pallatit të 

Koncerteve (Ish-Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0. 

 

16. Subjekti u paraqit dhe u përfaqësua vetëm në seancë dëgjimore dhe në përfundim kërkoi 

konfirmimin në detyrë. 

 

17. Trupa e vlerësimit shpalli vendimin përfundimtar në përfundim të seancës dëgjimore më datë 

23.12.2021, në zbatim të ligjit nr.12/2018, i ndryshuar, neni 56/ 8. 

 

III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT 

 

18. Trupa e vlerësimit, në përputhje me nenin 49/1 të ligjit 12/2018, i ndryshuar, gjatë procesit të 

vlerësimit ka komunikuar me Subjektin me anë të komunikimit elektronik zyrtar, duke i bërë 

pyetje dhe kërkuar shpjegime me qëllim vlerësimin e të gjitha fakteve dhe rrethanave. 

 

19. Subjekti ka qenë bashkëpunues gjatë gjithë procesit të vlerësimit në përputhje me nenin 48, pika 

2 të ligjit nr.12/2018, i ndryshuar, si dhe ka sjellë prova dhe shpjegime kur janë nevojitur, ka 

qenë i përpiktë në respektimin e afateve dhe i gatshëm për bashkëpunim gjatë të gjithë fazave së 

hetimit administrativ. 

 

IV. VLERËSIMI KALIMTAR 

 

20. Trupa e vlerësimit ka realizuar procesin e hetimit administrativ bazuar në ligjin nr.12/2018, i 

ndryshuar, ligjin nr. 44/2015 "Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë", 

ligjin nr.9049, datë 10.04.2003 "Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve 

financiare të personave të zgjedhur dhe nëpunësve të caktuar publikë",  i ndryshuar,  ligjin 

nr.9367, datë 07.04.2005 "Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve 
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publike", i ndryshuar, ligjin nr.9917, datë 19.05.2008 "Për parandalimin e pastrimit të parave 

dhe financimit të terrorizmit", i ndryshuar, duke verifikuar dhe vlerësuar të gjitha faktet dhe 

rrethanat e nevojshme dhe konkretisht:  

 

- deklaratat e dorëzuara nga vetë Subjekti (Deklarata e Pasurisë, Deklarata për Kontrollin e 

Figurës dhe Formulari i Vetëvlerësimit Profesional); 

- provat shkresore/dokumente të administruara nga institucionet/organet publike dhe jo publike  

- provat dhe shpjegimet me shkrim të Subjektit, si edhe  

- ka marrë në konsideratë bashkëpunimin, gatishmërinë dhe sjelljen e punonjësit gjatë procesit 

të vlerësimit. 

 

21. Hetimi administrativ konsistoi në verifikimin e vërtetësisë së deklarimeve në lidhje me gjendjen 

pasurore të deklaruar, verifikimin e burimit/eve të krijimit të të ardhurave dhe shpenzimeve të 

deklaruara si edhe në mjaftueshmërinë e mbulimit të pasurisë nga burimet të ligjshme financiare, 

evidentimin e ndonjë fshehjeje të mundshme të pasurive në pronësi apo në përdorim, evidentimin 

e ekzistencës së mundshme të deklarimit të rremë apo mosdeklarimit si edhe evidentimin e 

rasteve të konfliktit të interesit, vërtetësinë e deklarimeve për kontrollin e figurës, si edhe për 

vlerësimin e aftësive profesionale të Subjektit. 

 

V. VLERËSIMI I PASURISË 

 

22. Në bazë të nenit 32, pika 1, e ligjit nr.12/2018, i ndyshuar, punonjësi deklaron çdo pasuri, të 

luajtshme apo të paluajtshme, të fituar, poseduar, përdorur apo tjetërsuar që nga data e fillimit të 

marrëdhënies së punës në institucionin përkatës, pavarësisht datës së emërimit në pozicionin 

dhe/ose gradën që mban, deri në ditën e plotësimit të formularit të deklarimit të pasurisë. 

 

23. Hetimi administrativ konsistoi në verifikimin e vërtetësisë së deklarimit të pasurisë nga Subjekti 

dhe personat e lidhur sipas përbërjes së certifikatës në momentin e fillimit të marrëdhënies së 

punës në SHÇBA, verifikimin e burimit/eve të krijimit të të ardhurave dhe shpenzimeve të 

deklaruara, si dhe mbulimin e pasurisë së krijuar me burime financiare të ligjshme, duke kërkuar 

dhe vlerësuar të dhëna pranë organeve publike dhe jo publike në Republikën e Shqipërisë. 

 

24. Për burimin e krijimit të pasurisë së deklaruar, bazuar në dokumentacionin e administruar, 

Komisioni përgatiti tabelën e rezultatit financiar bazuar në pasqyrën "Të ardhura-Shpenzime" për 

Subjektin, e paraqitur në Aneks nr.1 të këtij vendimi. 

 

25. Metodologjia e përdorur në përgatitjen e analizës financiare bazohet në evidentimin e të 

ardhurave të ligjshme që kanë shërbyer për krijimin e pasurisë/ve dhe të konfirmuara nga organet 

publike dhe jo publike, si Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT), Instituti i Sigurimeve 

Shoqërore (ISSH), bankat e nivelit të dytë, etj., si dhe dokumentacioni ligjor i depozituar nga 

Subjekti, sipas parimit të njohjes në momentin "arkëtim-pagesa", ndërsa shpenzimet e konsumit 

për familje janë përllogaritur sipas të dhënat nga Instituti i Statistikave (INSTAT). Për çdo 

transaksion të kryer në monedhë të huaj është proceduar me këmbimin në monedhën Lek në 

datën e kryerjes së transaksionit, ose nënshkrimit të aktit noterial, referuar kursit të këmbimit në 

faqen zyrtare të Bankës së Shqipërisë.  
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A. DEKLARIMI I PASURISË NGA SUBJEKTI 

 

26. Në Deklaratën Nr.Indeksi ***/2019, Subjekti ka deklaruar: 

 

Pasuria Nr.1 

Automjet në pronësi, targa AA***NN, tipi Peugeot  

Burimi i krijimit:   blerë me të ardhurat nga paga 

Vlera:    2.500 Euro 

Pjesa takuese:   100 % 

 

26.1. Për këtë pasuri Subjekti i ka bashkëlidhur deklaratës: 

- Faturë tatimore shitje nr.***, datë 21.02.2016, shitës *** shpk, vlera me TVSH 120.000 lekë 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni 

 

26.2. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor3 (DPSHTRR) konfirmon se 

Subjekti ka të regjistruar mjetin me targa AA***NN, duke i bashkëlidhur praktikës 

dokumentacionin respektiv të regjistrimit4.  

 

26.3. Raiffeisen Bank5 konfirmon ndër të tjera se Ferzilet Thoma Osmëni ka llogari me nr.***. 

Nga lëvizjet në llogarinë e znj.Osmëni konfirmohen veprimet e pagesave të kryera më datë: 

04.03.2016, si vijon: 

- Likujdim fature për blerje makine *** shpk *** vlera -120.080 lekë. 

- Kalim për likujdim detyrimi blerje makine A.M.K. vlera -184.621 lekë. 

 

26.4. Në Pyetësor shtesë datë 08.06.2021 Subjektit i janë kërkuar sqarime në lidhje me 

mospërputhjet mes faturës tatimore të shitblerjes dhe vlerës së blerjes sipas deklarimit dhe sipas 

pagesave të kryera dhe në përgjigjen me shkrim6 ka argumentuar: 

"...Automjeti tip Peugeot është blerë në vitin 2016 pranë shoqërisë *** me nipt *** me ortak të 

vetëm z.A.K. Në kohën kur është blerë automjeti është rënë dakord që pagesat të kryheshin në dy 

këste. Përkatësisht janë kryer pagesa: 1. Në llogarinë bankare të *** është është transferuar 

vlera 120.079,05 lekë me përshkrimin "Likujdim fature për blerje makine". 2. Në llogarinë 

bankare të z.A.K. që është njëkohësisht dhe ortaku i vetëm i shoqërisë *** është transferuar 

vlera 184.620,50 ALL (njëqind e tetëdhjetë e katër mijë e gjashtë qind e njëzet, pesë) me 

përshkrimin "Kalim për likujdim detyrimi blerje makine". Totali i shumës së transferuar është 

304.700 ALL (treqind e katër mijë e shtatëqind) e cila korespondon me shumën e deklaruar në 

formular. Në momentin e deklarimit disponoja vetëm faturën në vlerën 120.000 lekë. 

Bashkëngjitur po ju dërgoj kopje të dy transfertave të kryera, statement i llogarisë bankare ku 

pasqyrohen këto lëvizje dhe Ekstrakti i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit ***..." 

 

                                                           
3 Nr.***Prot, datë 29.12.2020-Nr.***Prot, datë 25.01.2021(Nr.***Prot, datë 17.02.2021) 
4 Leje qarkullimi rrugor B.Osmëni, Ferzilet Ismolli, nr.serial ***, datë 17.11.2016, Certifikatë e kontrollit teknik, 

datë 17.11.2016,  Certifikatë e pronësisë së mjetit B.Osmëni/Ferzilet Ismolli, ***, datë 25.02.2016,  Kontratë 

shitblerje mes palëve ***shpk dhe B.Osmëni dhe Ferzilet Ismolli, çmimi 120.000 lekë,  Faturë tatimore shitje vlera 

me TVSH 120.000 lekë, shitës ***shpk dhe blerës subjekti e bashkëshorti, datë 21.02.2016, etj. 
5 Nr.***Prot, datë 29.12.2020-Nr.***Prot, datë 26.02.2021(Nr.***Prot, datë 02.03.2021) 
6 Nr.***Prot, datë 17.06.2021 
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26.5. Nisur nga sa më sipër, Komisioni konstaton se nga transfertat bankare rezulton e provuar se 

pagesa totale për blerjen e automjetit është në vlerën 304,700 lekë ose 2.500 euro sipas 

deklarimit. Komisioni konstaton gjithashtu se ka mospërputhje mes vlerës së blerjes në 

kontratë/faturë (120,000 lekë) dhe vlerës totale të kryer me transaksion bankar 304,700 lekë, si 

dhe fraksionim të pagesës, një pjesë në llogarinë bankare të subjektit tregtar (120.080 lekë) dhe 

një pjesë në llogarinë personale të ortakut të vetëm të subjektit tregtar ***shpk. (184.621 lekë), 

ç’ka bie ndesh kërkesat e ligjit nr.9920, datë 19.5.2008 "Për procedurat tatimore në Republikën 

e Shqipërisë", i ndryshuar, në fuqi në momentin e kryerjes së transaksionit. 

 

26.6. Lidhur me konstatimet e mësipërme, Subjekti ka dhënë shpjegimet e mëposhtme në seancën 

dëgjimore të datës 23.12.2021.... 

"(...) Në lidhje me pagesat e bëra për shlyerjen e detyrimeve financiare kompanisë për blerjen e 

automjetit tip Peugeot, të realizuar në dy këste, një nëpërmjet faturës tatimore dhe kalimit në 

llogarinë bankare të llogarisë së subjektit, dhe një nëpërmjet kalimit të vlerës së mbetur në 

llogarinë bankare të administratorit dhe ortakut të vetëm të kësaj kompanie është kryer nga ana 

ime si një veprim i palës blerëse, duke respektuar kërkesat e palës shitëse, pa ndonjë arsye 

personale në mes, detyrimi im i vetëm kontraktor ndaj kompanisë përfaqësuar nga ortaku i vetëm 

i kësaj kompanie/shoqërie  ka qënë të shlyej detyrimin financiar duke siguruar  shumën totale të 

çmimit të blerjes që mund të përfitoja automjetin. (...) absolutisht unë nuk kam pasur asnjë 

qëllim që të fsheh të ardhura, në mënyrë absolute nuk kam dashur të bëj këtë veprim (...) kisha 

bërë të gjitha procedurat, në moment të fundit kam kryer këtë pagesë, më mirëkuptoni, në asnjë 

moment nuk kam dashur të bëj fshehje të këtij veprimi, absolutisht (...) rasti im ishte një person 

fizik dhe Auto *** është një shoqëri dhe në këtë rast luante rolin e agjentit tatimor (...)"   

 

26.7. Lidhur me sa më sipër, në referim të ligjit nr.9920, datë 19.5.2008 "Për procedurat tatimore 

në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, në fuqi në momentin e kryerjes së transaksionit, (...) 

Udhëzimit nr.24, datë 02.09.2008 "Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë", pika 

59.1.27, Subjekti ka kryer transaksionin e pagesës totale nëpërmjet llogarive bankare. 

 

Në lidhje me burimin e krijimit të pasurisë 

 

26.8. Me qëllim verifikimin e ligjshmërisë së burimit të krijimit të të ardhurave nga paga që kanë 

shërbyer për blerjen e pasurisë së llojit automjet në vitin 2016, Komisioni administroi 

dokumentacionin shkresor nga bankat e nivelit të dytë, organet tatimore dhe ato të kontributeve 

të sigurimeve shoqërore, si dhe i ka kërkuar shpjegime rast pas rasti Subjektit, nga ku rezultuan 

të dhënat e pasqyruara me detaje në seksionin e deklarimit të të ardhurave. 

 

26.9. Në përgatitjen e analizës financiare janë marrë konsideratë të ardhurat nga paga të cilat janë 

arkëtuar në rrugë bankare duke filluar nga viti 2011. Të ardhurat e bashkëshortit të Subjektit janë 

                                                           
7..Për të verifikuar nëse ndarja në shumë fatura e një transaksioni është bërë me qëllim shmangien e pagesave 

nëpërmjet llogarive bankare dhe për të përcaktuar rastet e fraksionizmit apo ndarjes se një fature e cila normalisht 

duhet të konsiderohet si një e vetme, administrata tatimore analizon me kujdes formën e transaksionit të kryer dhe 

mundësinë që ai të jetë fraksionuar me qëllim shmangien e pagesave nëpërmjet llogarive likuiduese bankare, duke 

marrë në konsideratë faktorë ... 
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përfshirë analizë duke filluar nga viti 2015, periudhë kur kanë filluar bashkëjetesën8 në banesën e 

deklaruar si adresë vendbanimi. Shpenzimet e konsumit janë përllogaritur sipas INSTAT.  

 

26.10. Nga vlerësimi i dokumentacionit të administruar rezulton se Subjekti paraqet një situatë 

financiare me mundësi të ligjshme dhe të mjaftueshme kursimi, detajuar në tabelën 

përmbledhëse të analizës financiare si vijon: 

 

Përshkrimi Vlera/Lekë 

Të ardhura 5.699.770     

Shpenzime 3.277.343     

Shpenzime për blerje automjeti 304.700     

Rezultati financiar 2.117.727     

 

26.11. Komisioni, pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara gjatë hetimit, arrin në 

përfundimin se deklarimi i Subjektit për pasurinë e llojit "Automjet" me targa AA***, përputhet 

me dokumentacionin e administruar. Subjekti ka kryer deklarim të saktë dhe ka rezultuar me 

burim të ligjshëm të të ardhurave për krijimin e pasurisë, në përputhje me ligjin 12/2018 i 

ndryshuar.  

 

27. Në Deklaratën Nr.Indeksi ***/2019, Subjekti ka deklaruar: 

 

Pasuria Nr.2 

Depozitë në Raiffeisen Bank në vlerën 300.025 All dhe në fondin Raiffeisen Invest në vlerën 

116.424 ALL  

Burimi i krijimit:  Kursimet nga të ardhurat nga paga 

Vlera:   416.449 lekë 

Pjesa takuese:   100 % 

 

27.1. Për këtë pasuri Subjekti i ka bashkëlidhur deklaratës dokumentacionin e mëposhtëm: 

- Gjendja e llogarisë Raiffeisen Prestigj 

- Informacion mbi të dhënat e depozitës Raiffeisen bank 

- Nxjerrje llogarie Raiffeisen bank 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni 

 

27.2. Raiffeisen Bank9 konfirmon ndër të tjera se: i) Ferzilet Thoma Osmëni ka llogari me nr***, 

me gjendje 590,018.26 lekë dhe llogari *** me gjendje 8,002.06 lekë. ii) B.F.Osmëni ka qënë 

klient i bankës dhe ka patur një llogari e cila aktualisht është i mbyllur (transaksioni i fundit në 

vitin 2015). 

 

27.3. Nga analiza e lëvizjeve në llogarinë depozitë rezulton se është krijuar datë 22.02.2018 në 

vlerën 300.000 lekë. Gjendja e llogarisë datë 22.02.2019 është në vlerën 300.026 lekë. 

 

                                                           
8 Sipas deklarimit të Subjektit Nr.***Prot, datë 28.09.2021 
9 Nr.***Prot, datë 29.12.2020-Nr.***Prot, datë 26.02.2021 (Nr.***Prot, datë 02.03.2021) 
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27.4. Nga analiza e lëvizjeve në këtë llogari konstatohet gjithashtu veprime për blerje të kuotave 

me vlerë totale 360.000 lekë10. 

 

27.5. Raiffeisen Invest11 konfirmon ndër të tjera se Subjekti ka patur një marrëdhënie juridike me 

duke investuar në Fondin Prestigj. Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet përputhje me të 

dhënat e deklaruara.  

  

Në lidhje me burimin e krijimit të pasurisë  

 

27.6. Me qëllim verifikimin e ligjshmërisë së burimit të krijimit të të ardhurave nga paga që kanë 

shërbyer për krijimin e pasurisë më sipër, Komisioni administroi dokumentacionin shkresor nga 

bankat e nivelit të dytë, nga organet tatimore dhe ato të sigurimeve shoqërore. 

 

27.7. Nga vlerësimi i dokumentacionit të administruar, Subjekti paraqet një situatë financiare me 

mundësi të ligjshme dhe të mjaftueshme kursimi në progresiv në vlerën 1.391.356 lekë për 

blerjen e kuotave fillestare në vitin 2013 dhe në vlerën progresive 2.691.039 lekë për krijimin e 

depozitës në vitin 2018. 

 

27.8. Komisioni, pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara, arrin në përfundimin se 

deklarimi i Subjektit për pasurinë e llojit "Depozitë" dhe "Investim në Raiffeisen Invest" 

përputhet me dokumentacionin e administruar. Subjekti ka kryer deklarim të saktë dhe ka 

rezultuar me burim të ligjshëm të të ardhurave, në përputhje me ligjin 12/2018 i ndryshuar.  

 

28. Në përgjigje të Pyetësor shtesë datë 08.06.2021, Subjekti ka deklaruar12  

 

Pasuria Nr.3 

Apartament me sipërfaqe 73m², Nr.***, e ndodhur në Yzberisht Tiranë 

Vlera:   7.350.000 lekë 

Pjesa takuese:   50 % me bashkëshortin 

Burimi i krijimit:  kësti i parë: 1.590.000 lekë / cash 

     kësti i dytë: 5.760.000 lekë / kredi Raiffeisen Bank 

 

28.1. Për këtë pasuri Subjekti i ka bashkëlidhur sqarimeve: 

- Kontratë shitje pasurie të paluajtshme Nr.Rep.*** Nr.Kol.***, datë 27.03.2021, notere A.X., 

Tiranë, shitës R.O dhe F. O., blerës Besar dhe Ferzilet Osmëni, çmimi 7.350.000 lekë 

- Kartelë pasurie e paluajtshme, kodi unik ***, ZK ***, Apartament, nr.pasurisë ***, sipërfaqe 

totale 73m², B. dhe Ferzilet Osmëni bashkëpronarë në ½ pjesë. 

- Certifikatë regjistrimi prone F.O. 

- Kontratë Huaje Bankare (kontratë huaje dhe hipoteke bankare) Nr.rep.***, Nr.kol.***, datë 

13.04.2021, Notere D.A.Gj., Tiranë. Kredimarrës/Hipotekues Ferzilet dhe B.Osmëni, vlera 

5.760.000 lekë. Qëllimi: përdorimi për blerje shtëpie me kosto të ulët sipas programit të 

subvencionimit të interesave të kredive... 

                                                           
10 datë 14.11.2013 (200.000 lekë); datë 20.12.2013 (30.000 lekë); datë 14.01.2014 (70.000 lekë); datë 13.11.2015 

(30.000 lekë); datë 28.12.2015 (30.000 lekë) 
11 Nr.***Prot, datë 29.12.2020-Nr.***Prot, datë 18.01.2021(Nr.***Prot, datë 12.02.2021) 
12 Nr.***Prot, datë 17.06.2021 
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- Deklaratë Noteriale Nr.Rep.***, nr.kol.***, datë 27.03.2021, notere S.A.X., Tiranë me 

deklarues Ferzilet dhe B. Osmëni dhe F.O. e R.O. përfaqësuar me prokurë nga A.O.për 

shlyerjen në cash të këstit të parë të vlerës së apartamentit në shumën 1.590.000 lekë. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni 

 

28.2. Agjencia Shtetërore e Kadastrës (ASHK)13 konfirmon pasurinë Nr.***, ZK**, Vol.***, 

Faqe ***, e llojit apartament në DV ASHK Rurale 2, në emër të Ferzilet dhe B.Osmëni, në 

bashkëpronësi në 1/2 pjesë. 

 

28.3. DVASHK Rurale 214 konfirmon pasurinë më sipër duke vënë në dispozicion Kartelën e 

Pasurisë së Paluajtshme me kodin Unik ***, në të cilën referohet : Akti i Fitimit të Pronësisë: 

Kontratë Shitje Nr.***, datë 27.03.2021, me kufizimet e pronësisë të llojit: Hipotekë ligjore së 

kredisë së dhënë nga institucionet bankare/Kontratë/Deklaratë noteriale për vendosje hipoteke 

Nr.***, datë 13.04.2021 pranë Raiffeisen Bank sh.a. 

 

28.4. Notere S.X.15 konfirmon:  

- Deklaratë Noteriale Nr.Rep.***, Nr.Kol.***, datë 23.04.2021, me palë R.O, F.O, B. dhe 

Ferzilet Osmëni për heqjen e barrës hipotekore të apartamentit të shitur sipas kontratës me 

kusht, me një këst të shlyer cash (1.590.000 lekë) dhe pjesa tjetër do kalojë në llogari të 

pronarëve pas kalimit në llogarinë e noterit.  

- Kontratë shitje e pasurisë së paluajtshme me kusht Nr.***Rep, Nr.***Kol, datë 27.03.2021, me 

palë shitës R.O. dhe F.O., blerës: B. dhe Ferzilet Osmëni, objekti: Apartamenti me të dhënat e 

mësipërme, vlera: 7.350.000 lekë, kësti i parë 1.590.000 lekë i shlyer sipas deklaratës noteriale 

Nr.***Kol, dhe Nr.***Rep, datë 27.03.2021, kësti i dytë 5.760.000 lekë do të likujdohet me 

kredi të Raiffeisen Bank,  

- Deklaratë Noteriale nr.***Rep, Nr.***Kol, datë 27.03.2021, me palë: Deklarues R.O. dhe F.O. 

dhe B. e Ferzilet Osmëni...meqënëse jemi në marrëdhënie familjare deklarojmë se kemi 

likujduar cash këstin e parë me vlerë 1.590.000 lekë për blerjen e apartamentit (me të dhënat e 

mësipërme). 

 

28.5. Notere D.A.Gj.16 konfirmon Kontratë Huaje Bankare Nr.***Rep, Nr.***Kol, datë 

13.04.2021, me palë Kredidhënës/Përfitues: Raiffeisen Bank sh.a., Kredimarrës/Hipotekues 

znj.Osmëni, bashkëkredimarrës z.Osmëni, objekti: Kredia në shumën 5.760.000 lekë për blerje 

shtëpie me kosto të ulët sipas programit të subvencionimit të interesave të kredive në përputhje 

me kushtet e marrëveshjes së nënshkruar midis Ministrisë së Financave dhe Bankës. Afati 240 

muaj. 

 

                                                           
13 Vërtetim për lëshim vërtetimesh (negativ/pozitiv për të gjithë territorin) nënshkruar elektronikisht nga Drejtori i 

Përgjithshëm i ASHK më datë 29.07.2021 
14 Kartelë e Pasurisë së Paluajtshme, nënshkruar elektronikisht nga Drejtori A.Ç., datë 18.10.2021. 
15 Nr.***Prot, datë 12.08.2021- (Nr.***Prot, datë 07.09.2021) 
16 Nr.***Prot, datë 12.08.2021- Nr. Prot, datë 18.08.2021 (Nr.***Prot, datë 20.08.2021) 
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28.6. Në Pyetësor shtesë, datë 08.06.2021, Subjekti i është kërkuar të paraqesë dokumentacion 

ligjor për të provuar statusin e qëndrimit në banesën e deklaruar si adresë banimi (Rr.***, 

Pall.***., shk.***, Ap.***.) Në përgjigjen me shkrim17, Subjekti argumenton:  

"...Apartamenti i ndodhur në Rr.***, Pall.***, Shk.***, Ap.*** ka qënë në pronësi të F.O dhe 

R.O., prindërit e bashkëshortit tim B. Osmëni. Tek ky apartament kemi jetuar pa pagesë qiraje. 

Bashkëngjitur kontratë sipërmarrje e blerjes së apartamentit dhe Certifikatat e pronësisë. 

Aktualisht kjo pronë është në pronësinë e Ferzilet Osmëni dhe Besar Osmëni ..." 

 

28.7. Në përgjigje18 të Pyetësorit shtesë, datë 22.09.2021, lidhur me periudhën se kur ka filluar të 

banojë de facto në këtë apartament dhe nëse ka kryer shpenzime të tjera veç atyre korrente (ujë, 

energji elektrike, internet, etj) Subjekti saktëson:  

"...Unë dhe bashkëshorti im kemi filluar të jetojmë në këtë apartament në vitin 2015. (...)...Në 

këtë apartament kemi bërë regullime dhe punime në vitin 2015, për ta kthyer atë ambjent në të 

banuar. Për shkak të kohës së gjatë të kaluar, nuk administrojmë fatura. Për deklarimin e 

mësipërm disponoj vetëm një preventiv punimesh të cilën e ka përpiluar bashkëshorti im Besar 

Osmëni, me profesion inxhinier ndërtimi. Bashkalidhur do të gjeni: 1- Preventivin e punimeve në 

vitin 2015, fletë 1(një); 2- Certifikatë martesë, fletë 1(një)." 

 

28.8. Nga vlerësimi i dokumentacionit bashkëlidhur rezulton: i) Certifikata e martesës përputhet 

me dokumentacionin zyrtar nga DPGJC në numër akti, datë dhe ndryshim të mbiemrit pas 

martese; ii) Preventiv punimesh për investime në apartament në vlerë totale 1.174.550 lekë, 

reflektuar si shpenzime/investime në pasqyrën financiare.  

 

28.9. Në Pyetësor shtesë, datë 12.10.2021, Subjektit i janë kërkuar sqarime në lidhje me periudhën 

e shlyerjes së këstit të parë cash me vlerë 1.590.000 lekë, sipas Deklaratës Noteriale nr.***Rep, 

Nr.***Kol, datë 27.03.2021, me palë Deklarues: R.O., F.O. dhe Besar e Ferzilet Osmëni, për 

blerje apartamenti, dhe në përgjigje19, sqaron:  

"...Në apartamentin e blerë nga R.O. dhe F.O. kemi filluar të jetojmë që në vitin 2015. Për ta 

kthyer të banueshëm këtë apartament, ne kemi bërë punime të domosdoshme, të cilat janë 

pasqyruar në preventivin e dërguar në datë 27/09/2021. Punimet e domosdoshme janë punimet e 

rifiniturës të cilat nuk ishin përfunduar, shtrimin e dyshemese, dyer, dritare, instalimet elektrike 

dhe hidraulike, vlera e të cilave është 594.550 ALL. Kjo vlerë investimi nga ana jonë, duke qënë 

se është një vlerë e shtuar në apratament, është zbritur në detyrimin total (vlera e likujduar 

cash). Diferenca e vlerës së mbetur nga shuma 1.590.000, është likujduar me këste në periudha 

të ndryshme, gjatë vitit 2019 dhe 2020, nga kursimet tona dhe shitja e automjeteve (kontratat e të 

cilave janë vënë në dispozicion në datën 17/06/2021) ..." 

 

Në lidhje me burimin e krijimit të pasurisë 

 

28.10. Raiffeisen Bank20 konfirmon të gjithë dokumentacionin më sipër sa i përket kredisë, 

kreditimin  dhe debitimin e shumës në llogarinë e noteres A.X.. 

 

                                                           
17 Nr.***Prot, datë 17.06.2021 
18 Nr.***Prot, datë 28.09.2021 
19 Nr.***Prot, datë 18.10.2021 
20 Nr.***Prot, datë 12.08.2021- Nr.***Prot, datë 20.08.2021 (Nr.***Prot, datë 24.08.2021) 
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28.11. Bashkia Tiranë21 konfirmon se znj.Ferzilet Thoma Osmëni është shpallur fituese e 

strukturës së apartamentit 2+1 në vlerë 6.239.590 me Vendim të Këshillit Bashkiak Tiranë 

nr.173 datë 21.12.2020 "Për miratimin e familjeve që përfitojnë nga programi social 

‘Subvencionimi i interesave të kredisë’ i financuar me fondet e buxhetit të shtetit të shtetit për 

vitin 2020" dhe bashkëlidhur të gjithë dokumentacionin në aplikim22. 

 

28.12. Nga vlerësimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion nga Bashkia Tiranë konfirmohet se 

Subjekti ka përfituar nga programi i banesave me kosto të ulët (BKU) në zbatim të ligjit 

nr.22/2018 "Për strehimin Social", neni 47 "Subvencionimi i interesave të kredive"  dhe neni 48 

"Përfituesit nga programi i banesave me kosto të ulët".   

 

28.13. Me qëllim verifikimin e ligjshmërisë së burimit të krijimit të të ardhurave nga paga që kanë 

shërbyer për krijimin e pasurisë më sipër, Komisioni administroi dokumentacionin shkresor nga 

bankat e nivelit të dytë, nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Instituti i Sigurimeve 

Shoqërore, pasqyruar me detaje në seksionin e deklarimit të të ardhurave. 
 

28.14. Raiffeisen Bank23 konfirmon gjithashtu lëvizjet e mëposhtme në llogarinë e znj.Osmëni: i) 

Disbursim kredie në vlerën 1.040.000 lekë, datë: 19.11.2015; ii) Kalim për punime, vlera -

1.000.000 lekë tek shtetasja E.TH.K, datë 01.12.2015. 
 

28.15. Komisioni kreu analizën e mundësive financiare të Subjektit dhe bashkëshortit të saj për të 

shlyer këstin i parë, duke marrë në konsideratë vetëm të ardhurat nga burime të ligjshme krijimi 

si paga, të ardhurat nga kredi, etj. dhe në përfundim konstaton se Subjekti paraqet një situatë 

financiare me mundësi të ligjshme dhe të mjaftueshme kursimi për kryerjen e investimit fillestar 

dhe të blerjes së apartamentit, detajuar në tabelën përmbledhëse financiare si vijon:  
 

Përshkrimi 
Periudha / Vlera - Lekë 

2015 janar-mars 2021 

Të ardhurat progresive deri në periudhën      2.141.358                2.022.049     

Të ardhurat e periudhës      2.619.919                6.171.165     

Shpenzimet         648.701                   586.798     

Kryerje e investimit në apartament    1.590.000                               -       

Blerja e apartamentit 0            5.760.000     

Rezultati financiar (Kursimi) 2.522.576                      1.846.416     

 

                                                           
21 Nr.***Prot, datë 12.08.2021-Nr.***Prot, datë 26.08.2021 (Nr.***Prot, datë 30.08.2021) 
22 Kërkesë Nr.Prot.***, datë 15.07.2020, Vërtetim banor i lagjes, Certifikatë personale elektronike nr.*** nr.datë 

10.07.2020 (Ferzilet Osmëni), Certifikatë personale elektronike nr.*** nr.datë 26.06.2020 (B.Osmëni), Vërtetime 

ASHK Tirana veri Nr.***Prot, datë 26.06.2020 për  B. dhe Ferzilet Osmëni, Vërtetim ASHK Kolonjë Nr.***Prot, 

datë 29.06.2020, Ferzilet Osmëni, Vërtetim ASHK Vlorë Nr.***Prot, datë 08.07.2020, B.smëni, Certifikatë 

familjare elektronike nr.***, datë 26.06.2020, Tiranë, përbërja 4 anëtarë, Vërtetim page SHÇBA, Ferizlet Osmëni, 

Vërtetim page IDK Konstruksion shpk datë 25.06.2020, B.Osmëni, Vërtetim DRT Tiranë për kontributet e 

sigurimeve shoqërore/ SHÇBA/ Ferzilet Osmëni, Vërtetim DRT Tiranë për kontributet e sigurimeve shoqërore/IDK 

Konstruksion/B.Osmëni, Vërtetime DRT Tiranë, datë 14.07.220 B.Osmëni  dhe Ferzilet Osmëni, Aneksi 2 Kërkesa 

për të përfituar nga programet e strehimit social, Shkresë përcjellëse dërgim formulari strehimi. 
23 Nr.***Prot, datë 29.12.2020-Nr.***Prot, datë 26.02.2021(Nr.***Prot, datë 02.03.2021) 
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B. DEKLARIMI I TË ARDHURAVE  
 

29. Në Deklaratën Nr.Indeksi ***/2019, Subjekti ka deklaruar të ardhura gjithsej si vijon: 
 

Përshkrimi Vlera Monedha 

Paga neto mujore që do përfitoj sipas pozicionit të punës të filluar 

në dt.20.03.2019 pranë SHÇBA, Specialiste në Drejtorinë e 

Verifikimit të Pastërtisë së Figurës dhe Monitorimit të Brendshëm 

68.000 lekë 

 

29.1. Për të ardhurat Subjekti nuk i ka bashkëlidhur deklaratës dokumentacion shoqërues. 
 

Hetimi i kryer nga Komisioni  
 

29.2. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve24 konfirmon ndër të tjera se Subjekti nuk rezulton të 

ketë patur aktivitet tregtar të regjistruar në emrin e saj, nuk është subjekt deklarimi individual 

dhe përcjell të dhëna në lidhje nga punësimi sipas ekstraktit historik të punonjësit. Nga analiza e 

dokumentacionit rezulton se znj.Osmëni figuron e punësuar pranë subjekteve tatimpaguese: 

- A***për periudhën janar 2012-shkurt 2019,  

- E*** për periudhën gusht 2015-janar 2019,  

- Qendra *** për periudhën shkurt-gusht 2016,  

- SHÇBA, prill 2019 e në vijim  

 

29.3. Instituti i Sigurimeve Shoqërore25 konfirmon sa më sipër në lidhje me punësimin dhe 

kontributet e sigurimeve të derdhura. 

 

29.4. Raiffeisen Bank26 konfirmon ndër të tjera se Ferzilet Thoma Osmëni ka llogari me nr.***, 

me kreditim total page 2013-mars 2021 në vlerën 5.088.536 lekë, pasqyruar sipas periudhave 

respektive në tabelën përmbledhëse të analizës financiare.  

 

29.5. Banka Kombëtare Tregtare27 konfirmon llogari page nr.***, në emër të Subjektit me gjendje 

0, me total kreditim page për vitin 2016 në vlerën: 179.133 lekë, pasqyruar në tabelën e analizës 

financiare. 

 

29.6. Tirana Bank28 konfirmon llogari në lekë në emër të Ferzilet Thoma Ismolli nr.***, aktive 

për periudhën 2010-2016, me të dhëna për total kreditim page 2011-2015 në vlerën 3,650,000 

lekë, pasqyruar sipas periudhave në tabelën përmbledhëse të analizës financiare.  

 

29.7. Credins Bank29 konfirmon llogari page në emër të bashkëshortit të Subjektit prej vitit 2008 

me kreditim page për periudhën 2008-2020, reflektuar në tabelën e analizës financiare.  

 

                                                           
24 Nr.***Prot, datë 29.12.2020-Nr.***Prot, datë 26.01.2021(Nr.***Prot, datë 15.02.2021) 
25 Nr.***Prot, datë 29.12.2020-Nr.***Prot, datë 22.01.2021(Nr.***Prot, datë 11.02.2021) 
26 Nr.***Prot, datë 29.12.2020-Nr.***Prot, datë 26.02.2021(Nr.***Prot, datë 02.03.2021) 
27 Nr.***Prot, datë 29.12.2020-Nr.***Prot, datë 26.01.2021(Nr.***Prot, datë 16.02.2021) 
28 Nr.***Prot, datë 21.10.2021 (Nr.***Prot, datë 22.10.201) 
29 Nr.***Prot, datë 29.12.2020-Nr.***Prot, datë 03.02.2021(Nr.***Prot, datë 16.02.2021) 
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C. DEKLARIMI I DETYRIMEVE FINANCIARE 

 

30. Në Deklaratën Nr.Indeksi ***/2019, Subjekti ka deklaruar gjithsej detyrime si vijon: 

 

Përshkrimi Shuma e detyrimit të mbetur  

Kredi tek Raiffeisen Bank ne vlerën totale 1.040.000 ALL, 

data e fillimit janar 2016, data e maturimit 19 nëntor 2019, 

vlera e mbetur 217.783, interesi 2.120 ALL, kësti mujor 

28.429 ALL 

217.783 ALL  

 

30.1. Për deklarimin më sipër Subjekti i ka bashkëlidhur deklaratës:  

- Gjendja e llogarisë Raiffeisen Prestigj;  

- Informacion mbi të dhënat e depozitës Raiffeisen bank;  

- Nxjerrje llogarie Raiffeisen 

 

30.2. Raiffeisen Bank30 konfirmon se Ferzilet Thoma Osmëni ka patur një kredi në shumën 

1,040,000 lekë, të marrë 19.11.2015 dhe mbyllur 19.11.2019. Nga analiza e lëvizjeve në llogari 

rezulton se kredia është disbursuar më datë 19.11.2015 në vlerën 1,040,000 lekë me afat deri më 

19.11.2019 dhe rezulton e shlyer. 

 

30.3. Nga vlerësimi i dokumentacionit të administruar Komisioni konstaton deklarim të saktë të 

gjendjes së detyrimeve financiare nga ana e Subjektit në momentin e dorëzimit të deklaratës, në 

zbatim të ligjit nr.12/2018, i ndryshuar. 

 

Ç. DEKLARIMI I SHPENZIMEVE  

 

31. Në Deklaratën Nr.Indeksi ***/2019, Subjekti ka deklaruar në rubrikën respektive të Deklaratës 

shpenzime sipas parashikimeve në nenin 33 të ligjit nr.12/2018, i ndryshuar. 

 

31.1. Për shpenzimet Subjekti i ka bashkëlidhur deklaratës librezë pagesash për energjinë 

elektrike në emër të F.Osmëni. 

 

31.2. Në përgjigje të Pyetësor shtesë datë 08.06.2021, lidhur me statusin e qëndrimit në 

vendbanimin e deklaruar, Subjekti sqaron31: "...Apartamenti i ndodhur në Rr.***, Pall.***, 

Shk.***, Ap.*** ka qënë në pronësi të F.O dhe R.O, prindërit e bashkëshortit tim Besar Osmëni. 

Tek ky apartament kemi jetuar pa pagesë qiraje. Bashkëngjitur kontratë sipërmarrje e blerjes së 

apartamentit dhe Certifikatat e pronësisë. Aktualisht kjo pronë është në pronësinë e Ferzilet 

Osmëni dhe Besar Osmëni ..." 

 

31.3. OSHEE32 nuk konfirmon kontratë furnizimi me energji elektrike në emër të Subjektit dhe 

bashkëshortit të saj. 

 

                                                           
30 Nr.***Prot, datë 29.12.2020-Nr.***Prot, datë 26.02.2021(Nr.***Prot, datë 02.03.2021) 
31 Nr.***Prot, datë 17.06.2021 
32 Nr.***Prot, datë 29.12.2020-Nr.***Prot, datë 25.01.2021(Nr.***Prot, datë 16.02.2021) 
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31.4. UKT33 nuk konfirmon kontratë furnizimi me ujë në emër të Subjektit dhe bashkëshortit. I 

pyetur në lidhje me shpenzimet për konsumin e ujit në përgjigjen me shkrim34 Subjekti 

sqaron:"...Në deklarimin e e shpenzimeve nuk kam deklaruar shpenzime për konsumimin e ujit 

pasi nuk disponoj një kontratë të tillë me Ujësjellës-Kanalizime Tiranë sh.a. Pallati në të cilin 

banoj dhe firma ndërtuese e këtij pallati akoma nuk kan finalizuar marrëdhënient e tyre me një 

kontratë të tillë. Bashkëlidhur Vërtetim nga UKT sh.a. nr.***Prot, datë 17.06.202135..." 

 

31.5. Vodafone36 referon numrat e telefonit celularë që i korrespondojnë Subjektit dhe 

bashkëshortit dhe konsumin respektiv. 

  

31.6. Drejtoria Përgjithshme e Policisë së Shtetit37 referon të dhënat nga sistemi TIMS për lëvizjet 

jashtë territorit të Republikës për Subjektin dhe bashkëshortin e saj. 

 

31.7. Nga vlerësimi i dokumentacionit të administruar për shpenzimet Komisioni konstaton 

përputhje e të dhënave për shpenzimet sipas deklarimit nga ana e Subjektit në momentin e 

dorëzimit të deklaratës, në zbatim të ligjit nr.12/2018, i ndryshuar. 

 

D. DEKLARIMI I PASURISË NGA PERSONI I LIDHUR / BASHKËSHORTI 

 

32. Në Deklaratën Nr.Indeksi ***/2019, Bashkëshorti i Subjektit z.B.Osmëni ka deklaruar: 

 

Pasuria Nr.4 

Automjet i blerë më datë 18.09.2018 (Tip Audi A4, targa e blerjes DA***KJ)    

Burimi i krijimit:  Të ardhura nga pagat ndër vite dhe kursime 

Vlera:    5.000 Euro 

Pjesa takuese:   100 % 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni 

 

32.1. Për këtë pasuri Subjekti i ka bashkëlidhur deklaratës: 

- Kontratë shitblerje automjeti Nr.***Rep, Nr.***Kol, datë 18.09.2018, shitës:E.G., blerës: 

B.Osmëni, vlera:5,000 euro  ose  633,200 lekë (sipas kursit BSH), likujduar jashtë zyrës. 

 

32.2. DPSHTRR38 konfirmon se bashkëshorti i Subjektit, z.B.Osmëni ka patur të regjistruar në 

emrin e tij ndër të tjera edhe mjetin me targa, AA***UZ, duke përcjellë bashkëlidhur 

dokumentacionin respektiv të regjistrimit39. 

                                                           
33 Nr.***Prot, datë 29.12.2020-Nr.***Prot, datë 28.01.2021(Nr.***Prot, datë 12.02.2021) 
34 Nr.***Prot, datë 17.06.2021, 
35 Vërtetim UKT sh.a. nr.***Prot, datë 17.06.2021, sipas të cilit pallati furnizohet me ujë pusi. 
36 Nr.***Prot, datë 29.12.2020-Nr.***Prot, datë 28.04.2021(Nr.***Prot, datë 30.04.2021) 
37 Nr.***Prot, datë 29.12.2020-Nr.***Prot, datë 06.04.2021(Nr.***Prot, datë 09.04.2021) 
38 Nr.***Prot, datë 29.12.2020-Nr.***Prot, datë 25.01.2021(Nr.***Prot, datë 17.02.2021) 
39 Leje qarkullimi rrugor, nr.serial ***, datë 03.07.2020, K.S.S., automjeti me targa AA***UZ, ardhur nga targa 

DA***KJ, Certifikatë e pronësisë së Mjetit ***, Besar Fatos Osmëni, datë 19.09.2018, Kontratë shitblerje automjeti 

Nr.***Rep, Nr.***Kol, datë 18.09.2018, notere S.T., shitës E. G., blerës Besar Osmëni, vlera: 5,000 euro, e 

likujduar tërësisht jashtë zyrës, Kontratë shitblerje automjeti Nr.***Rep, Nr.***Kol, datë 29.06.2020, notere S.T., 

shitës B.Osmëni, blerës K.S., vlera: 600,000 lekë. 
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32.3. Në Pyetësor shtesë datë 08.06.2021, Subjekti është pyetur nëse ka krijuar pasuri të 

paluajtshme, të luajtshme, likuiditete, etj. nga periudha e deklarimit deri në momentin e 

plotësimit të këtij pyetësori dhe në përgjigjen me shkrim40, sqaron: "...Me kontratën nr.***, datë 

29.06.2020 është bërë shitja e automjetit tip Audi me targa AA***UZ. Vlera e shitjes 600.000 

lekë (gjashtëqind mijë) bashkëlidhur kontrata e shitjes...".  

 

32.4. Notere S.T.41 konfirmon veprimet noteriale: i) Kontratë shitblerje automjeti Nr.***Rep, 

Nr.***Kol, datë 18.09.2018, Audi A4, shitës E.G., Blerës: B.Osmëni, vlera 5.000 euro, likujduar 

jashtë zyrës. ii) Kontratë shitblerje automjeti Nr.***Rep, Nr.***Kol, datë 29.06.2020, Audi A4, 

Shitës: B.Osmëni, Blerës: K.S., vlera 600.000 lekë, likujduar jashtë zyrës. 

 

32.5. Nga vlerësimi i dokumentacionit më sipër rezulton që automjeti të jetë shitur pas dorëzimit 

të deklaratës së pasurisë nga Subjekti dhe personi i lidhur. 

 

32.6. Komisioni konstaton se nuk konfirmohet transaksion bankar për shlyerjen e pagesës për 

shitblerjen e automjetit, as në blerje as në shitje, për rrjedhojë mosrespektim i legjislacionit 

tatimor në fuqi në momentin e konfirmimit të pagesave me aktet noteriale, respektivisht ligji 

nr.9920, datë 19.05.2008 "Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar42. 

 

32.7. Subjektit ka dhënë shpjegime në lidhje me veprimet me para në dorë gjatë seancës 

dëgjimore të datës 23.12.2021, duke argumentuar: .... 

"...Në lidhje me konstatimet për pasurinë nr.4 automjeti tip Audi A 4 dhe pasuria nr.5 automjeti 

tip Volksvagen Passat (...) mungesa e njohurive të bashkëshortit tim mbi legjislacionin tatimor 

në Republikën e Shqipërisë, si dhe mosqënia ndonjëherë subjekt deklarimi ka diktuar kryerjen e 

veprimeve të përsëritura, por absolutisht nuk ka pasur në asnjë moment qëllimin e fshehjes ose të 

shmangies nga detyrimet që kam patur nga detyrimet ligjore që rregullojnë fushën tatimore në 

Republikën e Shqipërisë. Gjithashtu në bisedat e mia më bashkëshortin më është bërë më dije se 

në asnjë moment gjithashtu as noteri nuk i ka bërë me dije që duhej të bënte kalimin nëpërmjet 

sistemit bankar. Kërkoj mirëkuptimin tuaj që këto veprime të mirëkuptohen dhe të mos 

konsiderohen si penalitete..." 

 

Në lidhje me burimin e krijimit 

 

32.8. Për të vlerësuar ligjshmërinë e burimit të të ardhurave që shërbyen për krijimin e pasurisë 

më sipër, Komisioni administroi dokumentacionin nga bankat e nivelit të dytë Raiffeisen Bank 

dhe Credins Bank, të cilat konfirmojnë ndër të tjera të ardhurat nga paga për periudhën deri 

18.09.2018 për Subjektin dhe bashkëshortin e saj. 

 

                                                           
40 Nr.***Prot, datë 17.06.2021 
41 Nr.***Prot, datë 14.06.2021(Nr.***Prot, datë 19.07.2021) 
42Neni 59/1..."Pagesat me para në dorë", i cili parashikon: 1. Tatimpaguesit, persona fizikë apo juridikë, tregtarë, 

nuk mund të kryejnë ndërmjet tyre transaksione shitjeje ose blerjeje me para në dorë, kur vlera e transaksionit është 

më e madhe se 150 000 lekë. Neni 3/g, "Përkufizime", përcakton g) "Tatimpagues" është personi apo individi, i cili 

detyrohet nga ligji të paguajë tatime, taksa ose kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, si dhe agjenti i 

mbajtjes së tatimit në burim... 
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32.9. Në përfundim, Komisioni konstaton se për krijimin e pasurisë automjet tip Audi A4, në vitin 

2018, Subjekti i vlerësimit dhe bashkëshorti rezultojnë me mundësi financiare të ligjshme 

kursimi në vlerën progresive 2.691.039 lekë. 

 

32.10. Komisioni, pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara, arrin në përfundimin se 

deklarimi i bashkëshortit të Subjektit për pasurinë e llojit "Automjet tip Audi A4" përputhet me 

dokumentacionin e administruar, është i saktë dhe ka rezultuar me burim të ligjshëm të të 

ardhurave, në përputhje me ligjin 12/2018 i ndryshuar.  

 

33. Në Deklaratën Nr.Indeksi ***/2019, Bashkëshorti i Subjektit ka deklaruar: 

 

Pasuria Nr.5 

Automjet i blerë më datë 30.01.2017  (Tip Volkswagen Passat, targa AA***MN) 

Burimi i krijimit:  Të ardhura nga pagat ndër vite dhe kursime 

Vlera:   4.000 euro 

Pjesa takuese:   100 % 

Shënim:  Automjeti nuk është në përdorim pasi ka difekt dhe është në servis 2 muaj 

pasi është blerë 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni  

 

33.1. Për këtë pasuri Subjekti i ka bashkëlidhur deklaratës: 

- Kontratë shitblerje automjeti Nr.***Rep, Nr.***Kol, datë 30.01.2017, notere G. B., me palë 

shitës: F.M., blerës: B.Osmëni, vlera: 4.000 euro43, likujduar jashtë zyrës.... 

 

33.2. DPSHTRR44 konfirmon se z.B. Osmëni ka patur të regjistruar, ndër të tjera, edhe mjetin me 

targa AA***MN, duke i bashkëlidhur praktikës dokumentacionin respektiv45  

 

33.3. Në Pyetësor shtesë datë 08.06.2021, Subjekti është pyetur nëse ka krijuar pasuri të 

paluajtshme, të luajtshme, likuiditetet, etj. nga periudha e deklarimit deri në momentin e 

plotësimit të këtij pyetësori, dhe në përgjigjen Nr.121/149Prot, datë 17.06.2021, sqaron: ...Në 

vitin 2019 është bërë shitja e automjetit tip Volkswagen Passat me targa AA***MN. Vlera e 

shitjes 3000 euro (tre mijë) bashkëlidhur kontrata e shitjes....  

 

33.4. Notere G.B.46 konfirmon Kontratë shitblerje automjeti Nr.***Rep, Nr.***Kol, datë 

30.01.2017, Shitës: F.M., Blerës: B. Osmëni, vlera 4.000 euro, ...likujduar jashtë zyrës. 

 

                                                           
43 ose  545,720  lekë sipas kursit të këmbimit datë 30.01.2017= 136.43 lekë 
44 Nr.***Prot, datë 29.12.2020-Nr.***Prot, datë 25.01.2021(Nr.***Prot, datë 17.02.2021) 
45 Leje Qarkullimi ***: blerësi Besar Fatos Osmëni, Formular Aplikimi DPSHTRR Durrës, Leje Qarkullimit Rrugor 

dhe të dhënat lidhur me të, datë 01.08.2019, nr.***, Certifikatë e kontrollit teknik, datë 01.08.2019, Certifikatë e 

pronësisë së mjetit Besar Fatos Osmëni, ***, datë 23.08.2017, Policë sigurimi nr.***, datë 27.12.2018, Besar 

Osmëni, Kontratë shitblerje automjeti Nr.***Rep, Nr.***Kol, datë 30.01.2017, notere G.B., shitës F.M., blerës 

Besar Osmëni, vlera: 4.000 euro, likujduar jashtë zyrës noteriale, Kontratë shitblerje automjeti Nr.***Rep, 

Nr.***Kol., datë 24.07.2019, noter S.T., shitës Besar Osmëni, blerës Rr.Ç., vlera 3.000 euro45, e shlyer jashtë zyrës. 
46 Email datë 29.09.2021(Nr.***Prot, datë 29.09.2021) 
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33.5. Notere S.T.47 konfirmon Kontratë shitblerje automjeti Nr.***Rep, Nr.***Kol, datë 

24.07.2019, Shitës: Besar Osmëni, Blerës: Rr.Ç., vlera 3.000 euro, ...likujduar jashtë zyrës. 

 

33.6. Nga vlerësimi i dokumentacionit më sipër rezulton që automjeti të jetë shitur pas dorëzimit 

të deklaratës së pasurisë. 

 

33.7. Komisioni konstaton se nuk konfirmohet transaksion bankar për shlyerjen e pagesës për 

shitblerjen e automjetit, as në blerje as në shitje, për rrjedhojë mosrespektim i legjislacionit 

tatimor në fuqi në momentin e konfirmimit të pagesave me aktet noteriale, respektivisht ligji 

Nr.9920, datë 19.05.2008 "Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar48. 

 

33.8. Gjatë seancës dëgjimore të datës 23.12.2021, në lidhje me veprimet me para në dorë, 

Subjekti ka dhënë të njëjtat shpjegime si për pasurinë nr.4 (pika 32.7), ndërsa për shpenzimet e 

mundshme në servis të automjetit Subjekti ka shtuar: 

"...Më lejoni të shtoj edhe diçka tjetër në lidhje me pasurinë nr.5, automjet tip Volkswagen 

passat, të ciline  kam deklaruar se ndodhet në servis ... automjeti është blerë në vlerën 4000 euro 

dhe është shitur në vlerën 3000 euro. Automjeti ka qëndruar për një kohë realtivisht të gjatë në 

servis dhe është shitur në gjendjen që ishte dhe nuk i është bërë asnjë servis...personi që e ka 

blerë i janë shpjeguar të gjitha problemet që kishte automjeti dhe prandaj ka marrë vlerë më të 

vogël..." 

 

Në lidhje me burimin e krijimit 

 

33.9. Për të vlerësuar ligjshmërinë e burimit të të ardhurave që shërbyen për krijimin e pasurisë 

më sipër, Komisioni administroi dokumentacionin nga bankat e nivelit të dytë Raiffeisen Bank 

dhe Credins Bank, të cilat konfirmojnë ndër të tjera të ardhurat nga paga për periudhën deri 

31.01.2017 për Subjektin dhe bashkëshortin e saj. 

 

33.10. Komisioni, pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara, arrin në përfundimin se 

deklarimi i bashkëshortit të Subjektit për pasurinë e llojit "Automjet tip Volkswagen Passat" 

përputhet me dokumentacionin e administruar, është i saktë dhe ka rezultuar me burim të 

ligjshëm të të ardhurave, në përputhje me ligjin 12/2018 i ndryshuar.  

 

E.DEKLARIMI I I TË ARDHURAVE NGA PERSONI I LIDHUR / BASHKËSHORTI 

 

34. Në Deklaratën Nr.Indeksi ***/2019, Bashkëshorti i Subjektit ka deklaruar të ardhura si vijon: 

 

Përshkrimi Vlera Monedha 

Paga neto e përfituar nga pozicioni i punës pranë IDK Konstruksion 90.000 lekë 

 

                                                           
47 Nr.***Prot, datë 14.06.2021(Nr.***Prot, datë 19.07.2021) 
48Neni 59/1..."Pagesat me para në dorë", i cili parashikon: 1. Tatimpaguesit, persona fizikë apo juridikë, tregtarë, 

nuk mund të kryejnë ndërmjet tyre transaksione shitjeje ose blerjeje me para në dorë, kur vlera e transaksionit është 

më e madhe se 150 000 lekë. Neni 3/g, "Përkufizime", përcakton g) "Tatimpagues" është personi apo individi, i cili 

detyrohet nga ligji të paguajë tatime, taksa ose kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, si dhe agjenti i 

mbajtjes së tatimit në burim... 
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34.1. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve49 konfirmon ndër të tjera se z.Osmëni figuron i 

punësuar pranë subjekteve tatimpaguese: 

 ***, për periudhën 05-10/2013 

 ***, për periudhën 07/2014-06/2015 

 ***, për periudhën 03-04/2018 

 ***, për periudhën 05-08/2018 

 ***, për periudhën 12/2017-06/2018 

 *** Konstruksion, për periudhën 06/2015-12/2020 dhe në vijim.  

 

34.2. Instituti i Sigurimeve Shoqërore50 konfirmon sa më sipër për punësimin dhe kontributet e 

sigurimeve të derdhura. 

 

34.3. Banka OTP51 konfirmon llogarri rrjedhëse për individë në emër të bashkëshortit të subjektit 

me kreditim total page për vitin 2013 në vlerën 166.155 lekë. 

 

34.4. Credins Bank52 konfirmon llogari page në emër të bashkëshortit të Subjektit prej vitit 2008 

me kreditim total page në vlerën 6.061.932 lekë për periudhën 2008-2020.  

 

34.5. Komisioni, pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara, arrin në përfundimin se 

deklarimi i të ardhurave nga bashkëshorti i Subjektit përputhet me dokumentacionin e 

administruar, është i saktë në zbatim të ligjit 12/2018 i ndryshuar.  

 

Përfundime të hetimit administrativ për procesin e vlerësimit të pasurisë 

 

35. Nga vlerësimi në tërësi i dokumentacionit të administruar, Subjekti paraqet situatën e mëposhtme 

të rezultatit financiar: 

 

Përshkrimi 

Periudha / Vlera - Lekë 

2011-18.03.2019 

(Para fillimit) 

2011-16.11.2019 

(Hedhja e shortit) 

2011-03.2021 

(Total) 

Të ardhura total    11.672.177 14.842.123     20.953.677 

Shpenzime total    10.048.501               13.970.020     20.429.084 

Rezultati financiar (Kursimi) 2.329.350                      1.993.926     1.846.416 

 

36. Komisioni, pasi ka kryer një hetim të thelluar të kontrollit të pasurisë për subjektin e vlerësimit 

Ferzilet Thoma Osmëni (Ismolli), duke analizuar dhe verifikuar të dhënat e deklaruara si dhe të 

dhënat e administruara nga institucionet publike dhe jo publike, në përfundim të veprimeve 

verifikuese të kryera, në përputhje me ligjin nr.12/2018, i ndryshuar, konkludon se deklarimi i 

pasurisë është i saktë, në përputhje me ligjin, me burime të ligjshme financiare dhe se punonjësi 

nuk gjendet në situatë konflikti interesi; 

 

                                                           
49 Nr.***Prot, datë 29.12.2020-Nr.***Prot, datë 26.01.2021(Nr.***Prot, datë 15.02.2021) 
50 Nr.***Prot, datë 29.12.2020-Nr.***Prot, datë 22.01.2021(Nr.***Prot, datë 11.02.2021) 
51 Nr.***Prot, datë 29.12.2020-Nr.***Prot, datë 21.01.2021(Nr.***Prot, datë 11.02.2021) 
52 Nr.***Prot, datë 29.12.2020-Nr.***Prot, datë 03.02.2021(Nr.***Prot, datë 16.02.2021) 
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VI. KONTROLLI I FIGURËS 

 

37. Në zbatim të ligjit nr.12/2018, i ndryshuar, neni 35, objekti i kontrollit të figurës është verifikimi 

i deklarimeve të punonjësit dhe i të dhënave të tjera, me qëllim verifikimin e vërtetësisë dhe 

besueshmërisë së deklarimeve, si dhe identifikimi i atyre që janë të përfshirë apo kanë kontakte 

të papërshtatshme me personat e përfshirë në veprimtari kriminale. 

 

38. Procedura e vlerësimit për kontrollin e figurës është bazuar në nenet 36-37 e vijues të ligjit 

nr.12/2018, i ndryshuar, duke marrë në analizë të dhënat e deklaruara nga Subjekti në deklaratën 

për kontrollin e figurës (shtojca 2), të dhënat e administruara nga institucionet dhe agjencitë 

ligjzbatuese në Republikën e Shqipërisë, si dhe verifikimin e informacioneve të ardhura nga 

publiku në lidhje me aktivitetin apo veprimtarinë e punonjësit apo të personave të lidhur. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni  

 

39. Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile53 konfirmon gjeneralitetet e Subjektit. 

 

40. Institucione ligjzbatuese54 referojnë se pas verifikimeve të kryera për znj. Ferzilet Thoma 

Osmëni (Ismolli) nuk disponohen të dhëna, nuk administrohen informacione ose materiale mbi 

përfshirjen e saj në aktivitet të kundërligjshëm. Gjithashtu në ngarkim të kësaj punonjëseje nuk 

administrohen ankesa nga publiku ose materiale të tjera të cilat mund të shërbejnë për vlerësimin 

e pastërtisë së figurës, nuk firguron e evidencuar për veprimtari kriminale, . 

 

41. Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK)55 referon se Subjekti është pajisur 

me Certifikatë të Sigurimit të Personelit (CSP) të nivelit "Tepër Sekret", e vlefshme deri më 

6.6.2024. 

 

42. Ministria e Drejtësisë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve56 referon se Subjekti rezulton i 

padënuar nga gjykatat peale shqiptare. 

 

43. Prokuroria Përgjithshme57 referon informacionet nga Prokuroritë e rretheve sipas të cilave në 

ngarkim të Subjektit nuk rezultojnë hetime apo procedime penale të nisura, urdhra ndalimi, masa 

sigurie, etj. 

 

44. Drejtoria Përgjithshme e Policisë së Shtetit58 referon të dhënat nga sistemi TIMS për Subjektin 

dhe bashkëshortin e saj, që përputhen me deklarimin për udhëtime jashtë vendit tre vitet e fundit. 

 

                                                           
53 Nr.***Prot, datë 29.12.2020-Nr.***Prot, datë 18.02.2021(Nr.***Prot, datë 22.02.2021) 
54Nr.***Prot, datë 29.12.2020-Nr.***Prot, datë 02.02.2021(Nr.***Prot, datë 14.02.2021); Nr.***Prot, datë 

29.12.2020-Nr.***Prot, datë 11.02.2021(Nr.***Prot, datë 16.02.2021); Nr.***Prot, datë 29.12.2020-Nr.***Prot, 

datë 22.01.2021 (Nr.***Prot, datë 26.01.2021); Nr.***Prot, datë 29.12.2020-Nr.***Prot, datë 05.02.2021 

(Nr.***Prot, datë 16.01.2021) 
55 Nr.***Prot, datë 29.12.2020-Nr.***Prot, datë 05.02.2021(Nr.***Prot, datë 16.01.2021) 
56 Nr.***Prot, datë 29.12.2020-Nr.***Prot, datë 20.01.2021(Nr.***Prot, datë 21.01.2021) 
57 Nr.***Prot, datë 29.12.2020-Nr.***Prot, datë 06.04.2021(Nr.***Prot, datë 09.04.2021) 
58 Nr.***Prot, datë 29.12.2020-Nr.***Prot, datë 06.04.2021(Nr.***Prot, datë 09.04.2021) 
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45. Avokati i Popullit59 konfirmon se nuk rezulton të ketë patur ankesa të trajtuara apo hetime 

administrative të nisura kryesisht ku të jetë përfshirë Subjekti. 

 

46. Në lidhje me ankesa nga publiku, në Komision nuk rezulton të ketë patur denoncime me postë 

elektronike në ngarkim të Subjektit. 

 

47. Komisioni administroi Raport vlerësimi psikologu60 ku rezulton në konkluzione se Subjekti: 

 

 paraqet funksionim shumë të mirë ditor dhe tipare të një personaliteti të qëndrueshëm, të cilat 

bëjnë të mundur aktualisht arritje të kënaqshme në të gjitha fushat e jetës, 

 nuk shfaq probleme të shëndetit mendor apo probleme më të lehta emocionale, të cilat mund 

të ndikojnë dhe dëmotojnëfunksionimin e përdithëm të saj, 

 shfaq aftësi shumë të mira në marrëdhënëiet personale dhen dërpersonale aftësi të mira 

resiliente dhe aaftësi të mira për të menxhuar emiconet 

 nuk konstatohet problematika të shëndetit mendor. 

 

Përfundime të hetimit për kontrollin e figurës 

 

48. Komisioni, pasi ka kryer një hetim të thelluar për kriterin e kontrollit të figurës duke analizuar 

dhe verifikuar të dhënat e deklaruara nga Subjekti; të dhënat e administruara nga institucionet 

publike dhe jo publike, në përfundim të veprimeve verifikuese të kryera, në përputhje me ligjin 

nr.12/2018, i ndryshuar, arrin në konkluzionin se Subjekti Ferzilet Thoma Osmëni (Ismolli): 

 

 ka plotësuar formularin e deklarimit për kontrollin e figurës në mënyrë të saktë dhe me 

vërtetësi; 

 nuk ka informacione në deklarimin e tij ose nga institucionet përgjegjëse të përcaktuara në ligj 

që tregojnë se ka kontakte të papërshtashme me persona të përfshirë në veprimtari kriminale; 

 është i përshtatshëm për vazhdimin e detyrës 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Nr.***Prot, datë 19.01.2021-Nr.***Prot, datë 11.02.2021 
60 Nr.***Prot, datë 26.10.2021 
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VII. VLERËSIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE 

 

49. Në zbatim të neneve 43 dhe 46, të ligjit nr.12/2018, i ndryshuar, objekti i vlerësimit të aftësive 

profesionale është vlerësimi i nivelit të arsimimit dhe trajnimit në përputhje me gradën dhe/ose 

pozicionin që mban punonjësi, respektimi i rregullave të etikës, si dhe përmbushja e detyrave nga 

punonjësi, në përputhje me ligjin nr.12/2018, i ndryshuar, legjislacionin që rregullon 

veprimtarinë e punonjësit të SHÇBA-së61 si dhe aktet nënligjore në zbatim të  tij.  

 

50. Procesi i vlerësimit të aftësive profesionale është kryer në përputhje me nenet 43-47, kreu V 

"Vlerësimi i aftësive profesionale". Sa i përket periudhës së vlerësimit për aftësitë profesionale, 

ligji nr.12/2018, i ndryshuar, neni 44, pika 2 dhe 3 parashikon se "periudha e vlerësimit për 

aftësitë profesionale, për efekt të këtij ligji, përfshin periudhën që nga data e emërimit të 

punonjësit në gradën dhe/ose pozicionin që mban (...) Në rast se punonjësi, në momentin e 

plotësimit të formularit të vetëvlerësimit profesional, ka më pak se 7 vjet në gradën dhe/ose 

pozicionin që mban, periudhë vlerësimi konsiderohet e gjithë koha e ushtrimit të detyrës në 

institucionin përkatës..."  

 

Hetimi i kryer nga Komisioni 

 

Komisioni, pasi vlerësoi dokumentacionin e administruar në lidhje me kriterin "Vlerësimi i 

aftësive profesionale", konstaton:  

 

Në lidhje me nivelin e arsimimit dhe trajnimit në përputhje me gradën dhe/ose pozicionin    

 

51. Fakulteti i Ekonomisë62, Universiteti i Tiranës konfirmon se...Ferzilet Thoma Ismolli ka kryer 

studimet në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranë, ne degën Financë-Kontabilitet, 

specialiteti Financë, me sistemin me kohë të plotë. Në përfundim të studimeve është pajisur me 

Diplomë DIND (Diplomë e integruar e nivelit të dytë). 

 

52. SHÇBA63 vë në dispozicion dosjen e personelit ku administrohen ndër të tjera të dhëna për disa 

trajnime të kryera gjatë ushtrimit të detyrës: 

- Financial Investigative Techniques Course, International Law Enforcement Academy, 

Budapest, Hungary, August 26-30, 2019,  

- Marston Polygraph Academy, 27 november 2019,  

- Trajnimi bazë i personelit të vlerësimit kalimtar dhe periodik në SHÇBA, datë 23.02.2021, 

Akademia e Sigurisë, Tiranë, 

 

 

 

                                                           
61 Ligji nr.70/2014 "Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme", 

Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.829, datë 03.12.2014 "Për miratimin e Rregullores së Shërbimit për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme", si dhe akteve të tjera rregullatore në fuqi mbi 

ndarjen e detyrave dhe përshkrimet e punës. 
62 Nr.***Prot, datë 31.08.2021-Nr.***Prot, datë 19.10.2021(Nr.***Prot, datë 2.10.2021) 
63 Nr.***Prot, datë 29.12.2020-Nr.***Prot, datë 20.01.2021(Nr.***Prot, datë 21.01.2021) Nr.***Prot, datë 

29.12.2020-Nr.***Prot, datë 20.01.2021(Nr.***Prot, datë 21.01.2021) 
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53. Bazuar në dokumentacionin e administruar gjatë hetimit administrativ lidhur me arsimimin dhe 

trajnimin në përputhje me pozicionin/funksionin, Komisioni konstaton se: 

- niveli arsimor i Subjektit rezulton në përputhje me kërkesat ligjore të parashikuara, 

respektivisht nenin 77 të ligjit nr.70/2014 dhe nenin 58/3 të VKM-së nr.829, datë 03.12.2014, 

"...Personeli pa gradë i Shërbimit i nivelit të mesëm drejtues, ulët drejtues dhe ekzekutiv duhet 

të ketë Diplomë Universitare, Master i Shkencave në Drejtësi; Ekonomik–Financë dega 

Financë, Informatikë Ekonomike dhe Inxhinieri Elektronike..." 

- trajnimet e kryera gjatë ushtrimit të detyrës rezultojnë në harmoni dhe në përputhje me 

përshkrimin e punës . 

 

Në lidhje me përvojën në punë/profesion dhe ecurinë në karrierë 

 

54. Nga administrimi i dokumentacionit të dosjes së personelit përcjellë nga SHÇBA64 rezulton se që 

nga emërimi në detyrë/lidhja e kontratës së punës deri në datën e zhvillimit të seancës dëgjimore 

dhe shpalljes së këtij vendimi, Subjekti paraqet ecurinë e mëposhtme: 

 

Urdhër Funksioni 

Nr.***, datë 18.03.2019 "Për caktimin në 

detyrë ..." 

Specialiste, Drejtoria e Verifikimit të Pastërtisë së 

Figurës dhe Monitorimit të Brendshëm, SHÇBA 

Nr.***, datë 18.03.2019 "Për punonjësin 

në periudhë prove..." 

...të caktohet punonjësi që mbikëqyr dhe kontrollon 

veprimtarinë në kohë prove....  

Nr.***, datë 02.12.2019 "Për transferimin 

dhe caktimin në detyrë ..." 

Specialiste, Sektori i Poligrafit, Drejtoria e Vlerësimit 

Kalimtar, DP, SHÇBA 

Nr.***, datë 02.03.2020 "Për emërimin 

dhe caktimin në detyrë ..." 

Specialiste, Sektori i Poligrafit, Drejtoria e Vlerësimit 

Kalimtar, DP, SHÇBA 

Nr.***, datë 07.04.2020 "Për konfirmimin 

në detyrë ..." 

Specialiste, Sektori i Poligrafit, Drejtoria e Vlerësimit 

Kalimtar dhe Periodik 

Nr.***, datë 13.07.2020 "Për komandimin 

në detyrë ..." 

Specialiste, Sektori i CSP, Drejtoria e Analizës dhe 

Kartotekës, DP, SHÇBA deri më datë 12.10.2020...  

Nr.***, datë 15.09.2021 "Për transferim 

dhe emërim në detyrë..." 

Specialiste, Sektori i CSP, Drejtoria e Analizës dhe 

Kartotekës, DP, SHÇBA 

 

55. Komisioni administroi dokumentacionin në dosjen e personelit sa i përket plotësimit të kritereve 

të përgjithshme dhe të veçanta65 të pranimit në Shërbim si dhe respektimit të kërkesave ligjore në 

procesin e rekrutimit të subjektit në SHÇBA, duke marrë  në vlerësim ndër të tjera: 

- Urdhër Nr.***, datë 21.02.2019 "Për krijimin e Komisionit të Vlerësimit të Dokumentacionit 

për funksionet e lira të shpallur për konkurim në strukturat e DP të SHÇBA në MB".  

                                                           
64Nr.***Prot,datë 29.12.2020-Nr.***Prot,datë 20.01.2021(Nr.***Prot,datë 21.01.2021)Nr.***Prot, datë 29.12.2020, 

Nr.***Prot, datë 20.01.2021(Nr.***Prot, datë 21.01.2021) 
65Formular aplikimi, Raport mjeko-ligjor, CV, Diplomë DIND në Financë-Kontabilitet. Certifikatë përfundimit 

kursi anglisht për komunikim ndërkombëtar, DHTI, Tiranë, 17.08.2015, Certifikatë përfundimi kursi anglisht niveli 

B2, DHTI Tiranë, 25.01.2016, Certifikatë për përfundimin me sukses të provimit të formimit profesional për Ekspert 

Fiskal 07.10-17.12.2016, Instituti i Ekspertëve Fiskalë, 26.12.2016. Certifikatë për ndjekjen e kursin profesional, 

Irisoft, 21.08-11.09.2008, Vërtetim *** sha për kryerjen e praktikës mësimore, datë 27.05.2010, Vërtetim Gjykate 

dhe Prokurorie, Vërtetim i gjendjes gjyqësore, datë 26.02.2019, APTIS British Council, 18.02.2018, Librezë pune, 

Vërtetim Personaliteti. 
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- Urdhër Nr.***, datë 04.03.2019 "Për procedurat e përzgjedhjes së kandidatëve për tu 

pranuar në strukturat e SHÇBA". 

- Informacion i Komisionit të Vlerësimit të Dokumentacionit për funksionet e lira të shpallur 

për konkurim datë 05.03.2019, ku Subjekti listohet në kandidatët që janë gjetur në përputhje 

me rregullat për aplikim dhe pjesëmarrjen në testimin me shkrim... 

- Informacion për procesin e konkurimit për pranim në 6 funksionet e lira të shpallura nga 

Shërbimi në pozicionet e specialistëve pa gradë me pagë III-b..., datë 07.03.3019  

- Proces-Verbal Testimi, 07.03.2019 

- Deklaratë e Komisionit të Testimit për konfliktin e interesit, datë 07.03.2019, 

- Rezultati i pikëve të Testimit me shkrim për pozicionet e lira, datë 07.03.2019 

- Rezultatet e testimit me gojë ..., datë 07.03.2019,  

- Testi me shkrim për pranim në SHÇBA,datë 06.03.2019. 

- Kontratë Individuale e punës.Nr.536/1, datë 18.03.2019.  

 

56. Lidhur me përvojën në punë, Komisioni administroi gjithashtu dokumentacionin e vënë në 

dispozicion nga organet tatimore dhe ato të sigurimeve shoqërore të cilat konfirmojnë të dhëna 

punësimi për Subjektin pranë disa subjekteve tatimpaguese në detyrën "ekonomiste", për një 

periudhë më shumë se 2 vjet punë. 

 

57. Komisioni konstaton se Subjekti Ferzilet Thoma Osmëni (Ismolli): 

- është pranuar në Shërbim përmes një procesi konkurimi, sipas kërkesave specifike të ligjit dhe 

rregullores së Shërbimit, 

- plotëson kriteret e përgjithshme të pranimit në Shërbim, neni 76 i ligjit nr.70/2014, 

- plotëson kriterin e përvojës në punë sipas përcaktimeve në nenin 59 të VKM-së Nr. 829, datë 

3.12.2014 "Për miratimin e rregullores së Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, 

në Ministrinë e Punëve të Brendshme", ...Punonjësit, para se të pranohen në Shërbim në 

strukturat e inspektimit, duhet të kenë përvojë pune jo më pak se 2 (dy) vjet dhe vlerësime të 

larta në punë, në administratën publike dhe jo publike me natyrë të ngjashme pune, sipas 

vendit të punës... 

 

Në lidhje me respektimin e rregullave të etikës 

 

58. Për sa i përket respektimit të rregullave të etikës, Komisioni konstaton se në dosjen personale 

nuk figurojnë masa disiplinore në ngarkim të Subjektit, si dhe administroi ndër të tjera edhe 

vlerësimet e punës të Subjektit, respektivisht: 

- Vlerësim i rezultateve individuale në punë/Periudhë Prove/Shumë mirë  

- Vlerësim i rezultateve individuale në punë/Vjetor /Shumë mirë 

 

59. Gjithashtu, në bazë të nenit 46/4, të ligjit nr.12/2018, i ndryshuar, publiku ka të drejtë të vërë në 

dispozicion informacione, të cilat denoncojnë sjellje joprofesionale dhe joetike të punonjësit, 

gjatë apo jashtë ushtrimit të detyrës prej tij. Deri në mbylljen e hetimit në faqen zyrtare të 

Komisionit (www.kjv.al) nuk rezulton të jenë administruar denoncime apo raportime nga 

publiku lidhur në ngarkim të Subjektin 
 

 

 

 

http://www.kjv.al/
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Në lidhje me përmbushjen e detyrave nga punonjësi 
 

60. Në referim të nenit 46/3 të ligjit nr.12/2018, i ndryshuar66, Komisioni mori në vlerësim tri 

dokumente zyrtare të përgatitura nga punonjësi si dhe analizoi aktet rregullatore të përshkrimit të 

punës si vijon:  

 

- Urdhër Nr.***, datë 11.07.2019, "Për ndarjen e përgjegjësive dhe detyrave të personelit të 

Drejtorisë së Verifikimit të Pastërtisë së Figurës dhe Monitorimit të Brendshëm në SHÇBA", 

ku detajohen detyrat kryesore të Specialistit të Sigurimit të Personelit67.  

- Urdhër Nr.***, datë 07.02.2020 "Për miratimin e përshkrimeve të punës për personelin e 

Sektorit të Poligrafit në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik në SHÇBA", ku 

specifikohen detyrat kryesore të Specialistit në Sektorin e Poligrafit68. 
 

61. Në vlerësim të sa më sipër, Komisioni konstaton se dokumentat e marrë në vlerësim rezultojnë 

në përputhje me aktet rregullatore në fuqi sipas përshkrimit të detyrave specifike respektive. 
 

 

Përfundime të hetimit administrativ për vlerësimin profesional 
 

Komisioni, pasi ka kryer një hetim të thelluar për kriterin e vlerësimit profesional, duke analizuar 

dhe verifikuar të dhënat e deklaruara nga Subjekti, të dhënat e administruara nga institucioni i 

SHÇBA-së, si dhe institucionet publike dhe jo publike, në përfundim të veprimeve verifikuese, 

në përputhje me nenin 47/1/a të ligjin nr.12/2018, i ndryshuar, konkludon se Subjekti Ferzilet 

Thoma Osmëni (Ismolli) ka treguar cilësi të pranueshme në punë, aftësi në zbatim të 

përshkrimeve të punës në funksionin e ushtruar, është i frytshëm dhe i efektiv në masë të 

pranueshme. 

 

 

 

 

                                                           
66Shkresë Nr.***Prot, datë 03.09.2019, Nr.***Prot, datë 14.12.2020, Raport Ekzaminimi Poligrafi 
67Administron kërkesat për verifikim sigurie për punonjësit e institucioneve shtetërore dhe ia paraqet për regjistrim 

punonjësit që administron regjistrin e përgjithshëm elektronik për verifikimet e sigurisë; Përgatit praktikat për 

policinë e shtetit lidhur me verifikimin e sigurisë për përputhje me nenin 13 dhe 14 të VKM-së nr.188; Administron 

dhe ndjek përgjigjet e kthyera ... dhe pas analizimit dhe trajtimit përgatit praktikën përfundimtare .... 
68 (...) Të sigurojë kryerjen brenda rregullave dhe normave ndërkombëtare të ekzaminimeve poligrafike që i 

caktohen; ...Të ketë njohuri specifike për drejtimin aktual dhe zhvillimet në sektorin e poligrafit për rregulloret dhe 

procedurat standarde të punës; ...Të ruajë konfidencialitetin dhe ti përmbahet me përpikmëri zhvillimit të 

ekzaminimeve sipas standarteve ndërkombëtare; ...Ndjek dhe zbaton planifikimin e kryerjes së ekzaminimeve 

poligrafike dhe kujdeset që ato të kryhen brenda afateve të miratuara; ...Kryen detyra administrative dhe punë 

analitike në lidhje me organizimin mbikëqyrjen dhe menaxhimin e të gjithë aspekteve të punës në fushën e 

ekzaminimeve poligrafike dhe merr pjesë në hartimin e akteve të ndryshme nënligjore dhe amdinistrative objekt i 

punës së sektorit të përcaktuara me urdhër të Drejorit të përgjithshëm të Shërbimit; ...Merr masa organizative dhe 

kryen punë specifike për sigurimin dhe aplikimin e risive shkencore dhe procedurale për kryerjen e ekzaminimeve 

poligrafike; ...Kryen ekzaminime poligrafike në strukturat e përcaktuara të detyrave të urdhrave dhe protokolleve të 

hartuara dhe miratuara; ...Prodhon, siguron dhe administron dokumentacionin e nevojshëm që kërkon procesi i 

poligrafimit, duke zbatuar edhe normat e administrimit dhe konfidencialitetin e informacionit të klasifikuar "sekret 

shtetëror"; ...Analizon vlerëson të dhënat e grumbulluara gjatë ekzaminimit poligrafik dhe mbi bazë e tyre përgatit 

raportin e ekzaminimit; ... 
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VIII. KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR 
 

Trupa e Vlerësimit e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, pasi u njoh me rrethanat e çështjes, 

bazuar në provat e administruara gjatë procesit të vlerësimit, relacionin e relatorit të çështjes, 

shpjegimet me shkrim të dhëna nga subjekti i vlerësimit gjatë hetimit administrativ, si dhe pasi u 

njoh me qëndrimin e subjektit të vlerësimit në seancën dëgjimore publike të datës 23.12.2021, 

bazuar në ligjin nr.12/2018, i ndryshuar, arrin në konkluzionin se për Subjektin e vlerësimit : 
 

 konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e pasurisë; 

 konstatohet nivel i besueshëm në kontrollin e figurës; 

 konstatohet nivel i mjaftueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale. 

 

PËR KËTO ARSYE 

 

Trupa e Vlerësimit e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, bazuar në nenin 56, pikat 7 dhe 8, të 

ligjit nr.12/2018, i ndryshuar, pasi u mbodh në dhomë këshillimi, në mbështetje të nenit 59, pika 

a dhe 60 të ligjit nr.12/2018, i ndryshuar,  

 

V E N D O S I 

 

1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit Ferzilet Thoma Osmëni (Ismolli), me 

funksion Specialiste në Sektorin e CSP-së, Drejtoria e Analizës dhe Kartotekës, Drejtoria e 

Përgjithshme e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, personel pa gradë. 
 

2. Vendimi i arsyetuar me shkrim i njoftohet subjekti të vlerësimit dhe Shërbimit për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat brenda 15 ditëve nga dita e nesërme e shpalljes së vendimit. 
 

3. Ky vendim publikohet në faqen zyrtare të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, në përputhje 

me pikën 8, të nenit 56, të ligjit 12/2018, i ndryshuar. 
 

4. Kundër këtij vendimi lejohet ankim brenda 45 ditëve nga data e njoftimit, në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë. 

 

Ky vendim u shpall në Tiranë më datë 23.12.2021. 

 
 

TRUPA E VLERËSIMIT 

 

 Mirela UJKANI (MITI)   

 Kryesues  

Arta LLESHI  Elton MUÇA 

Relator  Anëtar 
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