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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr. 1335 Prot.             Tiranë, më 05 / 10 / 2020 

 

V E N D I M 
 

Nr. 123, Datë  05  / 10  / 2020  

 

Bazuar në nenin 32/1/a dhe nenin 33 të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim ankesën nr.49 

Regj., datë 08.06.2020, e Shoqërisë “Elite Travel DMC” kundër Drejtorisë së Përgjithshme të 

Tatimeve (DPT), në të cilën pretendohet  diskriminim për shkak të “vendbanimit
1”. 

Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
2
, 

 

K O N S T A T O I: 

 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 
 

Referuar dokumentacionit të sjellë pranë Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, rezulton 

se Shoqëria “Elite Travel DMC” është një kompani Tour Operator, me Nipt:L03321203G, me 

objekt kryesor transportin turistik të udhëtarëve, agjenci udhëtimi dhe menaxhim destinacioni. 

Në ankesën e sjellë pranë KMD, ky subjekt ankues është shprehur se: “Në zbatim të akteve 

normative të nxjerra nga qeveria si pasojë e gjendjes së pazakontë të krijuar nga Covid-19 si dhe 

të VKM  nr.243, datë 24.03.2020 “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore” biznesi ynë 

ka qëndruar i mbyllur deri në datë 28.04.2020 kur u mundësua miratimi i lejimit të ushtrimit të 

aktivitetit. Pavarësisht profilit të punës tonë, i cili lidhet drejtëpërdrejtë me turizmin dhe lëvizjen 

e udhëtarëve, ne si kompani, në zbatim të Urdhërit të Kryeministrit nuk kemi larguar nga puna 

asnjë nga punonjësit tanë, me dëshirën e mirë për t’i ndihmuar, duke menduar se pas sejcilit prej 

punonjësve, përfshirë edhe ne si administratorë qëndron një familje”. 
                                                           
1
 Shoqëria ka Zyrën Qendrore në qytetin e Elbasanit. 

2 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën KMD. 
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Në vijim, subjekti ankues shprehet se, Shoqëria ka aplikuar brenda afateve ligjore të 

parashikuara, për përfitimin e pagës së luftës për të gjithë punonjësit, por nga 42 punonjës të 

deklaruar në Listë-pagesë janë miratura pagat vetëm për 13 prej tyre. Shoqëria “Elite Travel 

DMC” shprehet se: “Ky veprim përbën një akt të qartë diskriminimi, i cili na ka prekur shumë si 

biznes, si tatimpagues të rregullt por dhe si qytetarë, pasi sipas VKM nr.305, datë 16.04.2020 

“Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës 

financiare për të punësuarit aktualë dhe punonjësit e larguar nga puna si pasojë e Covid-19”,  

kjo ndihmë financiare prej 40 000 lekësh jepet për të punësuarit në subjektet me të ardhura 

vjetore mbi 14 000 milionë lekë, që kanë mbyllur aktivitetin sipas urdhrave të Ministrit të 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të cilët kanë qenë në punë në datën e hyrjes në fuqi të këtyre 

urdhrave”. Subjekti ankues pretendon se: “Të gjitha kompanite e tjera që operojnë në qytetet e 

mëdha dhe ato bregdetare janë trajtuar me prioritet dhe e kanë marrë në kohë pagesën ,ndërsa 

ne trajtohemi në këtë mënyrë duke na e bërë më të vështirë situatën e rëndë social- ekonomike që 

po kalojmë”. 

Në përfundim të ankesës, Shoqëria “Elite Travel DMC” ka kërkuar ndërhyrjen e KMD për 

zgjidhjen e çështjes, lidhur me sigurimin e pagës së luftës për të gjithë punonjësit e Shoqërisë, të 

cilët nuk janë paguar. 

 

II. Ndjekja e proçedurës për shqyrtimin e ankesës nga Komisioneri. 
 

Në nenin 1 të Ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, përcaktohet 

se: “Ky ligj rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë në lidhje me gjininë, racën, 

ngjyrën, etninë, gjuhën, identitetin gjinor, orientimin seksual, bindjet politike, fetare ose 

filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, shtatzaninë, përkatësinë prindërore, 

përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen familjare ose martesore, gjendjen civile, 

vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicione gjenetike, aftësinë e kufizuar, përkatësinë 

në një grup të veçantë, ose me çdo shkak tjetër”.  

Neni 7 i LMD-së
3
, në pikën 1 të tij, parashikon se: “Çdo veprim apo mosveprim i autoriteteve 

publike ose i personave fizikë a juridikë që marrin pjesë në jetën dhe sektorët publikë apo 

privatë, që krijojnë baza për mohimin e barazisë ndaj një personi apo grupi personash, ose që i 

ekspozon ata ndaj një trajtimi të padrejtë dhe jo të barabartë, kur ata ndodhen në rrethana të 

njëjta apo të ngjashme, në krahasim me persona të tjerë apo grupe personash, përbën 

diskriminim”. 

Bazuar në nenin 32/1/c të ligjit, Komisioneri ka kompetencë për të shqyrtuar shkeljet që i bëhen 

zbatimit dhe respektimit të parimit të barazisë në lidhje me shkakun e pretenduar. 

                                                           
3
 Shkurtesë  për  Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi. 

mailto:info@kmd.al
http://www.kmd.al/


3 

 
Adresa: Rruga e Durrësit,  nr. 27 (ish Ministria e Mjedisit)  Tiranë , Tel: +355 4 2431078, E-mail: info@kmd.al, web: www.kmd.al 

 

Gjatë shqyrtimit të kësaj ankese, Komisioneri ka marrë në shqyrtim vetëm ato çështje, që bëjnë 

pjesë në kompetencat e tij, të parashikuara nga ligji nr.10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi”. 

Në zbatim të parashikimeve ligjore, të përcaktuara në nenet 32/2 dhe 33 të ligjit nr.10 221/2010 

“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka shqyrtuar 

çështjen duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 

1. Nëpërmjet shkresës me nr.697/1 prot., datë 15.06.2020, Komisioneri ka kërkuar informacion 

dhe dokumentacion provues nga DPT për ankesën e bërë nga Shoqëria “Elite Travel DMC”.  

 

2. Në mungesë të përgjigjes së DPT, nëpërmjet shkresës me nr.697/2 prot., datë 20.07.2020, 

Komisioneri i është drejtuar sërisht DPT përmes një kujtese për dërgimin e informacionit 

dhe dokumentacionit të nevojshëm për shqyrtimin e ankesës së Shoqërisë “Elite Travel 

DMC”. 

 

3. Në vijim, DPT nëpërmjet shkresës nr.13956/1 prot., datë 29.07.2020 bëri me dije 

Komisionerin se: “Nga verifikimet e kryera pranë Zyrës së Protokollit, në DPT, rezulton se 

shkresa e KMD me nr.697/1 prot., datë 15.06.2020, nuk është protokolluar pranë kësaj Zyre 

dhe nuk është përcjellë në asnjë moment pranë DPT”.  

 

Komisioneri, referuar dokumentit Lajmërim marrje poste nr: RR 418 640 186 AA, datë 

16.06.2020 konstatoi se shkresa sipërcituar ishte marrë në dorëzim nga punonjësja e protokollit 

E. LL, pra DPT kishte marrë dijeni për shkresën e mësipërme, në kushtet kur dokumenti ishte 

nënshkruar si nga punonjësja e këtij Institucioni, ashtu dhe nga nëpunësi i shërbimit postar. 

 

4. Nëpërmjet shkresës me nr.697/4 prot., datë 24.08.2020 Komisioneri i ridërgoi sërisht 

kërkesën e detajuar për informacion dhe dokumentacion DPT duke përcaktuar dhe afatin 

kohor për përmbushjen e kërkesave të Tij. 

 

5. Në mungesë të përgjigjes së DPT brenda afatit të përcakuar nga Komisioneri, për sjelljen 

e informacionit dhe dokumentacionit të kërkuar, nëpërmjet Vendimit nr.100, datë 

04.09.2020 të KMD, ndaj DPT u ndërmor sanksioni i vendosjes së gjobës, për shkelje të 

dispozitave të LMD, për mosvënie në dispozicion të informacionit dhe dokumentacionit 

të nevojshëm për shqyrtimin e ankesës. 

 

Në vijim, DPT, nëpërmjet shkresave me: nr.16605/1 prot., datë 02.09.2020, nr.17363/1 prot., 

nr.6615/1 prot., datë 16.09.2020 si dhe e-mailit zyrtar të datës 22.09.2020, ka vënë në 

dispozicion të Komisionerit, informacionin dhe dokumentacionin e kërkuar sipas Vendimit 

Nr.100, datë 04.09.2020.  
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6. Në këto rrethana, Komisioneri vlerësoi se DPT ka përbushur kërkesat e tij për dhënie 

informacioni dhe vënie në dispozicion të dokumentacionit të nevojshëm lidhur me rastin 

në shqyrtim dhe nëpërmjet Vendimit nr.114, datë 22.09.2020 ka shfuqizuar vendimin e 

sanksionit me gjobë
4
. 

 

III. Vlerësimi i fakteve dhe provave të grumbulluara nga Komisioneri gjatë proçesit 
të shqyrtimit të çështjes. 
 

A. Lidhur me trajtimin e pabarabartë të pretenduar nga subjekti ankues: 

Bazuar në provat e administruara gjatë proçesit të shqyrtimit të ankesës, rezultoi se: 

Shoqëria “Elite Travel DMC” është një kompani Tour Operator, me objekt kryesor transportin 

turistik të udhëtarëve, agjenci udhëtimi dhe menaxhim destinacioni.  

Në zbatim të akteve normative të nxjerra nga qeveria si pasojë e gjendjes së pazakontë të 

pandemisë, krijuar nga Covid-19, si dhe të VKM  nr.243, datë 24.03.2020 “Për shpalljen e 

gjendjes së fatkeqësisë natyrore”, ky biznes ka qëndruar i mbyllur nga data 23.03.2020 deri në 

datë 28.04.2020.  

 

VKM nr.305, datë 16.04.2020 “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës 

së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit aktualë dhe punonjësit e larguar nga puna si 

pasojë e Covid-19”, përcaktonte një ndihmë financiare prej 40 000 lekësh, e cila duhet të jepej 

për të punësuarit në subjektet me të ardhura vjetore mbi 14 000 000 lekë, që kishin mbyllur 

aktivitetin sipas urdhrave të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. 

 

Mbështetur në sa më sipër, Shoqëria “Elite Travel DMC” ka aplikuar brenda afateve ligjore të 

parashikuara, për përfitimin e pagesës/pagës së luftës për të gjithë punonjësit, por nga 42 

punonjës të deklaruar në Listë-pagesë janë miratura pagat vetëm për 13 prej tyre. 

 

Komisioneri, pas analizimit të deklarimeve dhe provave të sjella nga palët, ka vlerësuar se, 

pretendimi i subjektit ankues për trajtim të pabarabartë krahasuar me Shoqëritë e tjera që kanë të 

njëjtin objekt aktiviteti me të
5
, që operojnë në qytetin e Tiranës dhe qytetet e mëdha e ato 

bregdetare janë trajtuar me prioritet dhe e kanë marrë në kohë pagesën; nuk qëndron dhe është i 

pabazuar, pasi: 

 

- Nga informacioni dhe dokumentacioni i dërguar nga DPT, nuk provohet se, subjekti 

ankues është trajtuar në mënyrë të pabarabartë apo disfavorizuese krahasuar me subjekte 

të tjera të ngjashme që kanë pasur të njëjtin kod aktiviteti me Shoqërinë “Elite Travel”.  

 

                                                           
4
 Vendimin nr.100, datë 04.09.2020 të KMD. 

5
 Me objekt kryesor aktiviteti: transportin turistik të udhëtarëve, agjenci udhëtimi dhe menaxhim destinacioni. 
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- Totali i subjekteve/Shoqërive të cilëve u është refuzuar pagesa/ndihma financiare për të 

pjesë apo për të gjithë punonjësit e tyre, ndodhur në të njëjtat kushte si të subjektit 

ankues, të specifikuara për secilën Drejtori Rajonale, paraqitet si më poshtë: 

  

Drejtoria Rajonale e Tatimeve DTM 246 

Drejtoria Rajonale e Tatimeve 

Durrës 133 

Drejtoria Rajonale e Tatimeve 

Elbasan 45 

Drejtoria Rajonale e Tatimeve Fier 26 

Drejtoria Rajonale e Tatimeve 

Korçë 13 

Drejtoria Rajonale e Tatimeve 

Lezhë 12 

Drejtoria Rajonale e Tatimeve 

Sarandë 4 

Drejtoria Rajonale e Tatimeve 

Shkodër 27 

Drejtoria Rajonale e Tatimeve 

Tiranë 519 

Drejtoria Rajonale e Tatimeve  

Vlorë 8 

 

Kështu: 

- Drejtoria Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve të Mëdhenj ka refuzuar dhënien e ndihmës 

financiare për 246 subjekte, të cilët kanë aplikuar për të qënë përfitues të 

pagesës/ndihmës financiare. 

- Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë ka refuzuar dhënien e ndihmës financiare për 519 

subjekte.  

- Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës ka refuzuar përkatësisht kërkesat e 133 subjekteve, të 

gjitha këto subjekte kanë pasur të njëjtin kod aktiviteti me Shoqërinë “Elite Travel”.  

- Konkretisht, subjekti “ L. T
6” që operon në qytetin e Tiranës, marrë si rast krahasues me 

subjektin ankues që operon në qyetin e Elbasanit, i është refuzuar ndihma financiare për 

15 (pesëmbëdhjetë) punonjësit e tij. 

Referuar statistikave të mësipërme, si dhe rastit krahasimor me subjektin ankues, Komisioneri 

konstaton se, Shoqëria “Elite Travel” DMC nuk është trajtuar në mënyrë të pabarabartë me 

shoqëritë e tjera që operojnë në qytetin e Tiranës apo qytete të tjera të mëdha, pasi edhe atyre u 

është refuzuar dhënia e pagës së luftës/pagesa financiare për punonjësit e tyre, pavarësisht faktit 

se në cilin qytet e ushtrojnë veprimtarinë e tyre. 

                                                           
6
 Subjekti i sipërcituar bën pjesë në juridiksionin e Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë dhe ndihma financiare i 

është refuzuar për të njëjtat arsye me shoqërinë “Elite Travel DMC”. 
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Nga ana tjetër, subjekti ankues nuk solli prova që të mund të mbështeste pretendimin se subjekte 

të tjerë në kushte të njëjta me të, janë favorizuar për shkak të vendbanimit të tyre, përsa i takon 

marrjes së kësaj pagese. 

 

Sa më sipër, mbështetur në ligjin nr.10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, 

si dhe nga analizimi në tërësi i fakteve të sipërpërmendura, gjykojmë se Shoqëria “Elite Travel” 

DMC nuk është ekspozuar ndaj një trajtimi të pabarabartë, nga ana e DPT, për shkak të 

vendbanimit të tyre. 
 

Diskriminimi karakterizohet nga trajtimi i diferencuar, pra duhet të demonstrohet se viktima e 

pretenduar është trajtuar në mënyrë më pak të favorshme për shkak të një karakteristike që 

përfshihet në “shkakun e mbrojtur”. Trajtimi më pak i favorshëm përcaktohet me anë të 

krahasimit ndërmjet viktimës së pretenduar dhe një personi tjetër në një situatë të ngjashme, i cili 

nuk posedon karakteristikën e mbrojtur.  

Neni 7 i LMD-së
7
, në pikën 1 të tij, parashikon se:“Çdo veprim apo mosveprim i autoriteteve 

publike ose i personave fizikë a juridikë që marrin pjesë në jetën dhe sektorët publikë apo 

privatë,që krijojnë baza për mohimin e barazisëndaj një personi apo grupi personash, ose që i 

ekspozon ata ndaj një trajtimi të padrejtë dhe jo të barabartë, kur ata ndodhen në rrethana të 

njëjta apo të ngjashme, në krahasim me persona të tjerë apo grupe personash, përbën 

diskriminim”. 

 

Komisioneri, vlerëson se, për sa më sipër, nuk konstatohet se ka shkelje të nenit 7/1, të ligjit “Për 

mbrojtjen nga diskriminimi”, nga ana e DPT. Në mungesë të trajtimit të pabarabartë, 

Komisioneri gjykon se nuk kemi të bëjmë me diskriminim për shkakun e pretenduar nga subjekti 

ankues. 

 

Lidhur me kërkesën e subjektit ankues, Shoqëria “Elite Travel DMC” për ndërhyrjen e KMD për 

zgjidhjen e çështjes, lidhur me sigurimin e pagës së luftës për të gjithë punonjësit e Shoqërisë të 

cilët nuk janë paguar; Komisioneri vlerëson se nuk është kompetencë e tij dhe se lidhur me 

pretendimin për paligjshmëri nga ana e DPT, subjekti mund t’i drejtohet gjykatës kompetente. 

 

PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenet 1, 3/1/5, neni 7/1, neni 20, nenin 32, pika 1/a), c), si dhe nenin 33, pika 10 të 

ligjit nr.10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, 

 

                                                           
7 Shkurtesë  për  Ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi. 
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V E N D O S I : 

 

1. Konstatimin e mosdiskriminimit të Shoqërisë “Elite Travel DMC” nga ana e Drejtorisë së 

Përgjithshme të Tatimeve (DPT), për shkak të “vendbanimit” të tyre. 

 

2. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

 KOMISIONER 

 

                        Robert GAJDA 
 

       
 

Fusha:   Të mira dhe shërbime 

Shkaku:   Vendbanimi 
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