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Abstrakt 

Aktivitetet tregtare në formën e mirfilltë të tyre kanë nisur të zhvillohen në Shqipëri 

pas viteve ’90. Qysh nga 1990 e deri më sot, bizneset që zhvillojnë aktivitetin e tyre në 

Shqipëri kanë përdorur formën tradicionale të të bërit tregti, me prezencë fizike të 

detyrueshme të palëve pjesëmarrëse në marrëveshje tregtare. Por “ngopja” e një 

pjese të tregjeve të brendshme si dhe pamundësia e blerjeve në pjesën tjetër po 

shkakton gjithnjë e më shumë probleme për bizneset. Mungesa e tregjeve të 

brendshme të shitjes e ndihmuar edhe nga kriza ekonomike i ka shtyrë bizneset që 

zhvillojnë aktivitet në Shqipëri drejt një alternative të re të të bërit biznes: të tentojnë 

përdorimin e tregtisë virtuale.  

Studimet tregojnë se fillesat e tregtisë virtuale datojnë në vitet 1960. Por, nëse flasim 

për tregti elektronike në formën sesi ajo realizohet në ditët e sotme mund të themi se 

viti 1991 konsiderohet viti i revolucionit. Në këtë vit shënohet shpikja e web-browserit 

të parë i cili i dha një hov të madh zhvillimit të tregtisë përmes rrjeteve virtuale. Sot, 

tregtia virtuale konsiderohet si një mënyrë tregtie mjaft fitimprurëse duke u 

përcaktuar edhe si një nga prioritetet kryesore të axhendës së Bashkimit Evropian për 

kapërcimin e krizës ekonomike.     

Vështirësitë që po shkakton forma tradicionale e të bërit biznes për bizneset që 

operojnë në Shqipëri si dhe avantazhet dhe përfitimet që sigurohen nga aplikimi i 

tregtisë elektronike po i orientojnë gjithnjë e më tepër bizneset drejt aplikimit të 

formës virtuale të tregtisë. Megjithatë, pavarësisht se të gjitha bizneset mund të kenë 

dëshirën për t’u bërë pjesë e tregut virtual dhe për të siguruar përfitime prej tij, 

mungesa e një rregullimi të plotë ligjor dhe mungesa e sigurisë mbeten pengesat 

kryesore në këtë drejtim. 

Aspirata e Shqipërisë për t’u bërë pjesë e Bashkimit Evropian u shoqërua dhe 

vazhdon të shoqërohet me një sërë detyrimesh në mënyrë që zhvillimi i Shqipërisë në 

fushën ekonomike, teknologjike, ligjore, sociale, etj, të jetë në nivele të krahasueshme 

me vendet e Unionit. Kështu, në vitin 2006 nënshkrimi i Paktit të Stabilizim Asocimit 

solli si pasojë realizimin e disa reformave, midis të cilave edhe orientimin e politikave 

shqiptare të zhvillimit në të njëjtën linjë me politikat e Bashkimit Evropian: rritjen e 

investimeve në drejtim të përdorimit të teknologjisë së informacionit dhe sigurimin e 

përfitimeve prej saj. Në këtë kuadër, në vitin 2008, Shqipëria adaptoi direktivën e 
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Bashkimit Evropian për tregtinë elektronike si dhe miratoi edhe ligjin “Për 

nënshkrimin elektronik”.  

Por, megjithëse sot në Shqipëri ekzistojnë disa biznese të cilat aplikojnë tregtinë 

elektronike duke realizuar shitje virtuale dhe shumë të tjera po tentojnë të përfshihen 

në këtë model tregtie, mungesa e rregullimit ligjor të plotë dhe mungesa e sigurisë 

vazhdojnë të jenë pengesë dhe të sjellin probleme. Legjislacioni fiskal në Shqipëri, 

edhe pse ka pasur ndryshime të shumta, deri më sot nuk ka të pasqyruar trajtimin 

fiskal të tregtisë virtuale. Madje edhe draftet e reja të cilat po shqyrtohen për të 

zëvendësuar disa ligje fiskale nuk përfshijnë rregullimin fiskal të këtij modeli tregtar. 

Gjithashtu, krijimi i besimit mbetet një nga faktorët kryesorë që ndikojnë në suksesin e 

modelit virtual të tregtisë. Studimet e realizuara theksojnë se specialistët e 

kontabilitetit po japin kontributin e tyre në krijiimin e besimit tek blerësit virtualë 

përmes ofrimit të shërbimeve të sigurisë. Megjithëse specialistët e kontabilitetit nuk 

janë ofruesit e vetëm të sigurisë përmes çertifikimit të faqeve të internetit dhe 

programeve kompjuterike dhe pavarësisht se ka shumë studiues që janë pozicionuar 

kundër shërbimeve të sigurisë për shkak të kostos së lartë të tyre, nga studiuesit 

pranohet apriori se specialistët e kontabilitetit japin sigurinë më të lartë për modelin 

virtual të tregtisë.  

Bazuar në vështirësitë që po hasin bizneset që zhvillojnë aktivitet tregtar në Shqipëri 

dhe në rolin pozitiv të perceptuar që mund të luajnë specialitët e kontabilitetit për të 

përmirësuar situatën, synimi ynë në këtë punim është të studiojmë rolin që mund të 

kenë specialistët e kontabilitetit në Shqipëri në aplikimin e suksesshëm të tregtisë 

elektronike nga bizneset shqiptare. Qëllimi ynë është që përmes këtij studimi të 

evidentojmë percetimin e blerësve vitualë shqiptarë lidhur me suksesin që mund të 

ketë tregtia elektronike në Shqipëri parë nën këndvështrimin e kontributit që mund të 

japin specialistët e kontabilitetit në këtë sukses. Rezultatet pozitive të studimit të 

lidhjes midis suksesit të modelit virtual të tregtisë dhe kontabilitetit do na nxisin të 

punojmë më tej për të rekomanduar shtesat e nevojshme që duhet të bëhen në ligjet 

fiskale në Shqipëri si dhe shqyrtimit të mundësisë për të zgjidhur problemin e 

sigurimit të shërbimeve të çertifikimit.  

Fjalët kyçe: tregtia elektronike, kontabiliteti, shërbimet e sigurisë WebTrust, 

legjislacioni fiskal    
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Abstract 

Commercial activities in their authentic form have started to evolve in Albania after 

90s. Since 1990 until today, businesses that develop their activity in Albania have 

used the traditional form of doing business, with mandatory physical presence of the 

parties participating in trade agreements. But the "saturation" of the internal market 

and the impossibility of buyers to make purchase is causing more and more problems 

for businesses. Lack of sales in internal markets helped also by the economic crisis 

has drived businesses that operate in Albania towards a new alternative of doing 

business: try using virtual trade. 

Studies show that virtual trade origins date back to the 1960s. But, if we talk about 

electronic commerce in the form of how it is implemented today we can say that the 

year 1991 is considered the year of the revolution. In this year is marked the invention 

of the first web-browser which gave a great glow to the development of trade through 

virtual networks. Today, virtual commerce is considered as a highly lucrative trade 

and was also one of the main priorities of the European Union's agenda for 

overcoming the economic crisis. 

Difficulties that is causing traditional forms of doing business for businesses that 

operate in Albania and the advantages and benefits provided by the application of 

electronic commerce is increasingly guiding businesses toward application of virtual 

form of trade. However, despite that all the businesses may have the desire to become 

part of the virtual market and ensure the benefits from it, the lack of a comprehensive 

fiscal regulation and lack of security are the key obstacles for this desire. 

Albanian aspiration to join the European Union was followed and continue to be 

associated with a number of obligations in order to develop the economic, 

technological, legal, social field, etc., to be at comparable levels to the Union. Thus, 

in 2006 the signing of the Stabilization and Association Agreement resulted in the 

realization of several reforms, among which the orientation of the development of the 

Albanian policies in line with European Union policies: increase the investments in 

terms of the use of information technology and the provision of benefits from it. 

In this context, in 2008, Albania adopted EU directive on electronic commerce and 

adopted the law " On electronic signature" . 
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But today in Albania although there are some businesses that apply electronic 

commerce realizing virtual sales and many other are trying to be engaged in this 

trade pattern, lack of full fiscal regulation and lack of security continues to be an 

obstacle and cause problems. Fiscal legislation in Albania, even though there have 

been numerous changes to date has not reflected the fiscal treatment of virtual trade. 

Even new drafts which are considered to replace some fiscal laws doesn’t include 

fiscal adjustment of virtual commercial model. Also, the establishment of trust 

remains one of the main factors that influence the success of a virtual model of trade. 

Studies conducted indicate that accounting specialists are contributing to their 

confidence in the attractiveness of virtual buyers by offering the trust services. 

Although accounting specialists are not the only providers of security through 

certification of websites and software and despite that there are many researchers 

who are positioned against trust services due to their high cost, the researchers 

accepted a priori that accounting specialists provide higher security for the virtual 

model of trade. 

Based on the difficulties that face businesses that develop commercial activities in 

Albania and the perceived positive role they can play in specialty accounting to 

improve the situation, our aim in this paper is to study the role that can play the 

accounting specialists in Albania for successful application of electronic commerce 

by Albanian businesses. Our goal is that through this study to highlight the perception 

of Albanian vitual buyers about the success of electronic commerce that can be seen 

from the contribution that can provide accounting specialists in this success. The 

positive results of the study between the connection of the success of a virtual model 

of trade and accounting will encourage us to recommend further additions required to 

be made in the fiscal laws in Albania as well as reviewing the possibility to resolve 

the problem of providing certification services. 

Keywords: e-commerce, accounting, trust services WebTrust, fiscal legislation  
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HYRJE 

Në hyrje të këtij punimi pasqyrohet problematika e studiuar në punim, qëllimi dhe 

objektivat e punimit, kufizimet dhe metodologjia e ndjekur për realizimin e këtij 

studimi si dhe një përmbledhje e shkurtër e përmbajtjes së punimit.  

Qysh nga shfaqja më e hershme e saj e deri më sot tregtia elektronike ka evoluar dhe 

është zhvilluar shumë. Shpikja e internetit (www), të sistemit të shkëmbimit të të 

dhënave në mënyrë elektronike (EDI) dhe sistemit të transferimit të fondeve në 

mënyrë elektronike (EFT) kanë sjellë aplikim gjithnjë e më të lartë të tregtisë virtuale 

dhe kanë rritur besueshmërinë dhe garancinë në këtë formë tregtie. Sot, tregtia 

elektronike konsiderohet si një ndër mënyrat më fitimprurëse të realizimit të tregtisë 

duke eleminuar barrierat kufitare midis shteteve.  

Zhvillimi i lartë dhe i vrullshëm ekonomik i shteteve i atribuohet njëkohësisht dhe 

zhvillimit teknologjik që këto shtete kanë arritur deri më sot. Por, duke qënë se 

teknologjia e informacionit mund të sigurojë përfitime të larta duke e përdorur për të 

realizuar tregti përmes rrjeteve virtuale, kjo ka nxitur shtetet e zhvilluara por edhe ato 

në zhvillim të investojnë në përmirësim të kësaj teknologjie. Për shkak të fitimeve të 

larta dhe të sigurta dhe vështirësive që po shfaqen nga përdorimi i tregtisë me 

prezencë fizike të detyrueshme të palëve kontraktore, nxitur edhe nga pasojat e rënda 

që po shkakton kriza ekonomike, Bashkimi Evropian ka shpallur si prioritet në 

axhendën e tij investimin në teknologjinë e informacionit.  

Jo të gjitha shtetet realizojnë aktualisht shitje virtuale përmes internetit por ajo që 

vihet re vitet e fundit është rritja e numrit të shteteve që duan të bëhen palë 

pjesëmarrëse në këtë realitet virtual. Të dhënat zyrtare tregojnë se përfitimet më të 

larta nga tregtia virtuale i siguron Kina, SHBA si dhe disa shtete evropiane. Faktikisht 

është SHBA ajo që ka nisur për herë të parë aplikimin e tregtisë elektronike por 

konkurrenca nga Kina po bëhet gjithnjë e më e fortë për shkak edhe të kostove të ulëta 

që ka ky treg. Vendet evropiane për shkak të politikave favorizuese brenda Bashkimit 

Evropian nuk i kanë kushtuar shumë rëndësi kësaj forme të të bërit tregti. Pak shtete 

evropiane aplikojnë tregtinë përmes internetit dhe shifrat e përfitimeve të tyre janë 

shumë larg përfitimeve që siguron Kina apo SHBA.   
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Shqipëria u njoh me zhvillimet në fushën e teknologjisë së informac ionit vetëm pas 

viteve ‟90. Gjithashtu, kjo ka qënë periudha kur në Shqipëri janë krijuar për herë të 

parë bizneset private. Mungesat që kishte tregu i brendshëm në Shqipëri kanë bërë që 

bizneset që realizonin aktivitet në tregun e brendshëm të mos e ndienin nevojën për 

t‟u zgjeruar në tregje të tjera. Por tashmë, shtimi i numrit të bizneseve që operojnë në 

Shqipëri, ezaurimi i një pjese të tregut të brendshëm, mungesa e theksuar e likujditetit 

në treg që sjell uljen e shitjeve, po shkaktojnë vështirësi të mëdha tek bizneset të cilat 

kanë filluar të aplikojnë një alternativë të re tregtie: tregtinë elektronike.  

Aplikimi i tregtisë elektronike krahas formës tradicionale të të bërit tregti shihet si një 

mënyrë e mirë për të kapërcyer vështirësitë e shfaqura, të cilat bëhen akoma më të 

mëdha me ndikimin e krizës ekonomike.    

I. Problematika e trajtuar në studim 

Bizneset që operojnë në Shqipëri po përballen gjithnjë e më tepër me mungesën e 

tregjeve të shitjes dhe mungesën e likujditeteve. Një faktor të rëndësishëm në 

thellimin e problemeve po luan edhe forma e të bërit tregti që bizneset përdorin për 

realizimin e qëllimeve të tyre. Në Shqipëri modeli dominues i të bërit biznes është 

forma tradicionale e tregtisë, me prezencë fizike të detyrueshme të palëve 

pjesëmarrëse në marrëveshje tregtare. Problemet e shumta të bizneseve si dhe 

investimet teknologjike që ato kanë bërë duket sikur po i orientojnë gjithnjë e më 

shumë drejt një modeli të ri të të bërit tregti: tregtisë virtuale.  

Tregtia virtuale fillimisht u aplikua më tepër në Shqipëri nga disa sektorë specifikë siç 

ishin agjensitë e udhëtimit si dhe bizneset që tregëtonin automjete të përdorura. 

Aktualisht, realiteti tregon se numri i bizneseve që dëshirojnë të aplikojnë tregtinë 

elektronike po shtohet gjithnjë e më tepër duke rritur edhe llojshmërinë e produkteve 

të ofruara por, pengesat kryesore për të pasur sukses mbeten mungesa e sigurisë si dhe 

mungesa e rregullimit fiskal të këtij modeli tregtar. Megjithatë, mungesa e 

legjislacionit nuk është problematikë vetëm e bizneseve që aplikojnë tregtinë 

elektronike nga Shqipëria por njëkohësisht edhe e vetë institucioneve fiskale të cilat e 

kanë të vështirë të kontrollojnë këtë treg virtual, që po tenton të zgjerohet çdo ditë.       
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Studimi i mundësisë për zgjidhjen e këtyre pengesave e bëjnë jo vetëm interesant por 

edhe të domosdoshëm këtë studim për të arritur aplikim më të gjerë, më të sigurtë, më 

të suksesshëm, dhe më të kontrolluar të këtij modeli tregtar në Shqipëri.  

Studimet e shumta të realizuara për tregtinë elektronike tregojnë se faktorët që 

ndikojnë në aplikimin e suksesshëm të modelit virtual të tregtisë janë të shumtë, 

kompleksë dhe i përkasin fushave të ndryshme. Daniel (1961), McClelland (1961), 

Rotter (1966) dhe Brockhaus (1980), Rockart (1981), Chung (1987), DeLone dhe 

McLean (1992), Yap dhe të tjerë (1992), Baldwin dhe të tjerë (2000), Caldeira dhe 

Ward (2002), Zhu dhe të tjerë (2003), Grandon dhe Pearson (2004), Cheng, Chan dhe 

Lin (2004), Dholakia, Kshetri (2004), Purcell, Toland, Huff (2004), Lin dhe Tseng 

(2008), Lun dhe Quaddus (2011), etj., i kanë përqëndruar studimet e tyre në faktorë 

dhe fusha të ndryshme interesi. Bazuar në studimet e autorëve të fushave të ndryshme 

në vitin 2005 u pasqyruan në formën e figurës së mëposhtme faktorët që ndikojnë në 

suksesin e aplikimit të tregtisë elektronike.   

Figura 1: Faktorët që ndikojnë në suksesin e tregtisë elektronike  
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Burimi: E-commerce Critical Success Factors: A Cross-industry Investigation, 

Alwabel S A, Professor Zairi M, Working paper 2005. 

 

Në Shqipëri janë realizuar disa studime për tregtinë elektronike dhe faktorët që 

ndikojnë në suksesin e këtij modeli tregtar të përqëndruara në fusha të tilla si: 

marketigu (Theodhori, 2014), (Noti, 2014); manaxhimi (Ndregjoni, 2014); sektori 

bankar  (Myftaraj, 2014), etj. Në këtë studim kemi gjykuar të trajtojmë dy faktorë të 

rëndësishëm të grupit të faktorëve të jashtëm teknologjikë dhe mjedisorë që ndikojnë 

në realizimin me sukses të tregtisë elektronike, të cilët nuk janë trajtuar në studimet e 

publikuara deri tani në Shqipëri, faktorin e sigurisë të këtij modeli tregtar dhe faktorin 

e rregullimit ligjor të tij. Fokusimi tek dhënia e sigurisë blerësve nëpërmjet 

çertifikimit të tregtisë elektronike nga specialistët e kontabilitetit si dhe tek rregullimi 

i duhur fiskal i kësaj veprimtarie në Shqipëri e ka burimin tek qëllimi i punimit që 

synon të evidentojë kontributin që mund të japin specialistët e kontabilitetit në 

aplikimin e suksesshëm dhe të mirrregulluar të tregtisë elektronike, si dhe nevojën e 

një rregullimi të plotë fiskal për ta bërë të mundur garantimin e sigurisë. Gjithashtu, 

analiza e gjerë e dy faktorëve të zgjedhur dhe synimi për të arritur në përfundime e 

rekomandime të argumentuara dhe për të dhënë një ndihmesë konkrete në suksesin e 

modelit virtual të tregtisë në Shqipëri lidhet me profilizimin tonë në punim dhe në 

motivimin tonë.  

 

II. Qëllimi dhe objektivat e kërkimit 

Qëllimi i këtij punimi është të evidentojë kontributin që mund të japin specialistët e 

kontabilitetit në aplikimin e suksesshëm dhe të mirrregulluar të tregtisë elektronike 

nga bizneset që zhvillojnë aktivitet në Shqipëri. Për të arritur këtë qëllim objektivat e 

punimit janë: 

 Të studiohet literatura mbi tregtinë elektronike dhe shërbimet e sigurisë për të 

nxjerrë në dukje rolin që studiuesit mendojnë se kanë specialistët e 

kontabilitetit në aplikimin e suksesshëm të tregtisë elektronike dhe sigurimin e 

përfitimeve prej saj duke ndikuar pozitivisht në rritjen e besimit të blerësve 

virtualë.  

 Të studiohet legjislacioni fiskal i përdorur në shtetet që aplikojnë tregtinë 

elektronike me synimin që të bëhen rekomandimet e nevojshme për të 



20 
 

plotësuar legjislacionin fiskal shqiptar me shtesat e nevojshme për tregtinë 

virtuale. Kjo do shmangte evazionin fiskal dhe do garantonte besueshmërinë e 

transaksioneve. 

 Të analizohet perceptimi i blerësve virtualë shqiptarë për të nxjerrë në dukje 

ndikimin që sipas tyre mund të ketë legjislacioni fiskal për modelin virtual të 

tregtisë dhe çertifikimi i këtij modeli nga një specialist kontabiliteti në 

sigurimin e aplikimit të suksesshëm të tregtisë elektronike nga bizneset në 

Shqipëri.  

 Të analizohet sesi mund të ofrohen nga ekspertët kontabël shqiptarë shërbimet 

e sigurisë në kushtet aktuale kur ata nuk trajnohen për problematikat që sjell 

teknologjia e informacionit dhe nëse kjo gjë aktualisht nuk është e mundur të 

shqyrtohet mënyra sesi bizneset mund të zgjidhin problemin e çertifikimit të 

faqeve të internetit dhe programeve kompjuterike për të siguruar 

besueshmërinë e klientëve potencialë.  

  

III. Pyetjet kërkimore në studim 

Bazuar në situatën ekonomike në Shqipëri si dhe dëshirën e bizneseve për t‟u 

përfshirë si shitës në modelin virtual të tregtisë ky studim synon t‟u japë përgjigje disa 

pyetjeve. Pyetjet e ngritura në studim i referohen problematikave të hasura në 

mjedisin ekonomik shqiptar dhe synimi i ynë është që përmes këtij studimi t‟i japim 

një shpjegim të bazuar pikëpyetjeve që mund të kenë bizneset dhe individët për t‟u 

përfshirë në tregtinë elektronike. Pyetja kryesore e studimit është: 

A mund të ndikojnë pozitivisht ekspertët kontabël të regjistruar në Shqipëri në 

aplikimin e suksesshëm të tregtisë elektronike parë kjo nën këndvështrimin e 

çertifikimit të faqeve të internetit dhe rregullimit të plotë fiskal për modelin virtual 

të tregtisë? 

Në llogjikën e pyetjes kryesore kemi formuluar edhe pyetjet e tjera të studimit: 

1. Cili është perceptimi që ekziston tek blerësit virtualë shqiptarë lidhur me rolin 

që mund të luajnë ekspertët kontabël të regjistruar në Shqipëri në suksesin e 

modelit virtual të tregtisë? 

2. A mund të garantojnë aktualisht ekspertët kontabël të regjistruar në Shqipëri 

ndonjë nga kriteret e sigurisë për modelin virtual të tregtisë?  
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3. Çfarë roli perceptohet të kenë shërbimet e sigurisë për tregtinë elektronike në 

suksesin e modelit virtual të tregtisë në Shqipëri? 

4. Çfarë roli mund të luajë plotësimi i legjislacionit fiskal në suksesin e tregtisë 

elektronike? 

5. Çfarë ndikimi do kishte plotësimi i legjislacionit fiskal për modelin virtual të 

tregtisë në lehtësimin e kontrolleve fiskale? 

6. Çfarë ndikimi do kishte plotësimi i legjislacionit fiskal për tregtinë elektronike 

në të ardhurat fiskale? 

Gjetjet e përgjigjeve të këtyre pyetjeve përmes përdorimit të modeleve ekonometrike 

dhe statistikore gjykojmë se do jenë mjaft të vlefshme për grupet e interesit si dhe për 

studiuesit e tjerë të kësaj fushe për orientimin e studimeve të tyre të ardhshme në 

faktorë apo aspekte që janë konsideruar kufizime në këtë punim apo që nuk kanë qënë 

fokusi kryesor i këtij punimi.  

IV. Metodologjia e punimit 

Për të arritur synimin e punimit si dhe për të nxjerrë konkluzione të qarta, 

metodologjia e kërkimit do të përfshijë të dy burimet: kërkimin primar dhe kërkimin 

sekondar. Fillimisht, punimi do bazohet në kërkimin sekondar të të dhënave bazuar në 

literaturën që ekziston për tregtinë elektronike. Qëllimi i studimit të literaturës është 

që të jepet informacion se çfarë është tregtia elektronike, çfarë janë shërbimet e 

sigurisë dhe çfarë roli luajnë ato në suksesin e modelit virtual të tregtisë, si dhe të 

analizohet legjislacioni fiskal për tregtinë elektronike i përdorur në vendet që 

aplikojnë këtë model tregtar. Përmes studimit të literaturës fokusi kryesor i këtij 

punimi do jetë plotësimi i legjislacionit fiskal që do mbushte boshllëkun që ekziston 

në Shqipëri për këtë model tregtar si dhe rekomandimi i një zgjidhje për sigurimin e 

shërbimeve të çertifikimit.  

Për nxjerrjen e konkluzioneve të këtij punimi rëndësi të madhe do t‟i kushtohet edhe 

kërkimit primar. Kërkimi primar do realizohet përmes pyetësorëve drejtuar grupeve të 

interesit. Si kriter për përcaktimin e target grupit të studimit kemi zgjedhur përfshirjen 

e individëve në blerje virtuale. Arsyeja kryesore e përzgjedhjes së grupit sipas këtij 

kriteri është fakti se tashmë ky grup ka kaluar testin e parë përsa i përket besimit për 

t‟u përfshirë në tregtinë virtuale dhe mund të konsiderohet si grupi i blerësve 
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potencialë për faqet virtuale shqiptare. Për analizën e të dhënave të siguruara nga 

pyetësorët do përdorim programet ekonometrike SPSS 20.0 dhe SPSS Amos 18.0.  

V. Kufizimet e kërkimit 

Pavarësisht se ky punim synon të japë një pamje sa më të plotë përsa i përket studimit 

të mundësisë së aplikimit të suksesshëm të tregtisë elektronike nga bizneset që 

zhvillojnë aktivitet në Shqipëri ekzistojnë disa kufizime në këtë studim.  

- Së pari, faktorët që mund të ndikojnë aplikimin e suksesshëm të tregtisë 

elektronike janë më të shumtë në numër dhe më kompleksë por në këtë punim 

janë analizuar vetëm faktorët, kontributin pozitiv për të cilët mund t‟a japin 

specialistët e kontabilitetit.  

- Së dyti, ky studim nuk merret me anën teknike të aplikimit të tregtisë 

elektronike. Qëllimi i punimit është të studiohet kontributi i ekspertëve 

kontabël të regjistruar në aplikimin e suksesshëm të tregtisë elektronike në 

Shqipëri dhe nuk qëndron në fokusin e tij analiza e problematikave teknike që 

mund të ekzistojnë në këtë drejtim.  

- Së treti, duke qënë se nuk ekzistojnë studime pararendëse të realizuara për 

këtë problematikë në Shqipëri ose janë të papublikuara, studimi përsa i përket 

literaturës bazohet kryesisht në studimet e autorëve të huaj. Për këtë arsye, 

referenca tek kërkimet e realizuara nga studiues shqiptarë haset rrallë në 

punim. Madje, në shumë pjesë të këtij punimi në mungesë të studimeve 

shqiptare, jemi munduar që bazuar në kriteret e përdorura nga stud iuesit e huaj 

të realizojmë vetë gjykime apo analiza.  

- Së katërti, target grupi i cili është përzgjedhur për të siguruar të dhënat e 

studimit nuk përfshin të gjithë popullimin sepse në këtë grup kemi përjashtuar 

kategorinë e bizneseve 1  dhe jemi përqëndruar vetëm në kategorinë e 

individëve si blerës në tregjet virtuale. Fokusimi ynë tek kategoria e 

individëve bazohet në arsyetimin se numri i blerësve virtualë individë në 

Shqipëri aktualisht është më i madh sesa numri i bizneseve të përfshira në 

tregjet virtuale.    

- Së pesti, duke mos njohur popullimin total të blerësve individë që bëjnë blerje 

përmes modelit virtual të tregtisë në punim nuk kemi bërë një ndarje 

                                                 
1
 Nuk ka të dhëna zyrtare lidhur me popullatën e bizneseve që aplikojnë tregtinë elektronike për të bërë 

blerje virtuale. 
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përpjesëtimore të blerësve përsa i përket zonave gjeografike, përsa i përket 

nivelit arsimor apo përsa i përket profesionit.   

 

VI. Përmbajtja e studimit 

Kërkimi i realizuar në këtë punim është organizuar si mëposhtë vijon: 

Fillimisht, kemi bërë një hyrje për të prezantuar më qartë se cila është problematika e 

vërejtur lidhur me tematikën që kemi trajtuar në këtë studim. Gjithashtu, në këtë pjesë 

të punimit parashtrohen qëllimi, objektivat, metodologjia dhe kufizimet e punimit. Në 

këtë pjesë të punimit prezantohen edhe pyetjet kërkimore si dhe në fund pasqyrohet 

një përmbledhje e shkurtër e punimit. 

Në kapitullin e parë, jepet përkufizimi i tregtisë elektronike dhe një përmbledhje e 

shkurtër e zhvillimeve që ka njohur ky model tregtar. Duke qënë se besimi i blerësve 

perceptohet se luan një rol të rëndësishëm pozitiv në aplikimin e suksesshëm të 

modelit virtual të tregtisë, në këtë kapitull kemi pasqyruar teoritë kryesore që e 

mbështesin këtë perceptim. Gjithashtu, në këtë kapitull jemi fokusuar në trajtimin 

teorik të dy faktorëve kryesorë të këtij punimi: shërbimeve të sigurisë dhe 

legjislacionit fiskal. Fillimisht jemi ndalur në trajtimin e zhvillimeve që kanë pasur 

shërbimet e sigurisë në vite duke pasqyruar perceptimet pro dhe kundra të studiuesve 

të ndryshëm të cilët janë përqëndruar në studimin e shërbimeve të sigurisë. Synimi i  

këtij trajtimi të detajuar është të shpjegojmë sesi kanë mbijetuar shërbimet e sigurisë 

Webtrust në mjedisin mjaft konkurrues në të cilin ato ofrohen. Njëkohësisht, në këtë 

pjesë kemi pasqyruar edhe situatën aktuale të njohjes së shërbimeve të sigurisë në 

Shqipëri dhe një krahasim të njohurive që marrin ekspertët kontabël të regjistruar në 

Shqipëri dhe njohurive që janë të nevojshme për t‟u çertifikuar si specialist për 

shërbimet e sigurisë. Në pjesën e tretë të këtij kapitulli trajtohet zhvillimi që ka njohur 

legjislacioni fiskal për tregtinë elektronike si dhe dallimet kryesore midis SHBA-ve 

dhe BE-së në trajtimin fiskal të modelit virtual të tregtisë.  

Në kapitullin e dytë, pasqyrohet metodologjia e punimit dhe bëhet një prezantim i 

modeleve statistikore dhe ekonometrike të përdorura në studim. Në këtë kapitull bëhet 

gjithashtu një paraqitje e të dhënave të siguruara nga pyetësorët drejtuar target grupit 

të studimit si dhe prezantimi i hipotezave të punimit të ngritura në të njëjtën linjë me 
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pyetjet kërkimore. Në këtë pjesë të punimit i kemi kushtuar rëndësi edhe trajtimit të 

vlefshmërisë së këtij studimi dhe çështjeve etike të respektuara gjatë realizimit të tij.   

Në kapitullin e tretë, bëhet prezantimi i rezultateve të modelit kërkimor të s tudimit si 

dhe analizat statistikore të realizuara për disa çështje specifike të punimit. Për gjetjen 

e rezultateve të modeleve ekonometrike na ka ndihmuar përdorimi i programeve 

ekonometrike SPSS 20.0 dhe  SPSS AMOS 18.0. Rezultatet e prezantuara në këtë 

kapitull, të cilat analizohen në kapitullin pasardhës, janë mjaft të rëndësishme për të 

argumentuar mbështetjen apo jo të hipotezave të punimit dhe për t‟i dhënë përgjigje 

pyetjeve kërkimore të studimit.  

Në kapitullin e katërt, kemi analizuar rezultatet e modeleve ekonometrike të realizuara 

në studim për të vërtetuar hipotezat e ngritura në këtë punim. Gjithashtu, bazuar në 

rezultatet e modeleve ekonometrike në këtë kapitull kemi pasqyruar zgjidhjet e 

mundshme për çertifikimin e tregtisë virtuale të realizuar nga bizneset që operojnë në 

Shqipëri si dhe rekomandimet tona lidhur me plotësimin e legjislacionit fiskal 

shqiptar në mënyrë që të përfshihet edhe rregullimi i tregtisë elektronike. Për të 

zgjidhur problemin e çertifikimit në këtë punim kemi përzgjedhur tre alternativa të 

mundshme dhe përmes pyetësorit drejtuar blerësve virtualë shqiptarë kemi studiuar 

perceptimin që ata kanë për nivelin e sigurisë së ofruar nga secila alternativë.  
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KAPITULLI 1 

1. SHQYRTIMI I LITERATURËS LIDHUR ME TREGTINË 

ELEKTRONIKE, SHËRBIMET E SIGURISË DHE LEGJISLACIONIN 

FISKAL 

Në këtë kapitull trajtohen konceptet teorike të punimit. Kapitulli ndahet në tre pjesë 

kryesore. Në pjesën e parë pasqyrohet një përkufizim i  tregtisë elektronike, zhvillimet 

që ka pasur modeli virtual i tregtisë, roli që ka luajtur dhe luan besimi në suksesin e 

këtij modeli tregtar si dhe zhvillimi që ka aktualisht tregtia elektronike në Shqipëri. 

Në pjesën e dytë të kapitullit trajtohet literatura për shërbimet e sigurisë për tregtinë 

elektronike. Fokusi ynë në këtë pjesë është të pasqyrojmë kuptimin e shërbimeve të 

sigurisë, zhvillimin që kanë pasur këto shërbime si dhe perceptimin e studiuesve dhe 

grupeve të interesit lidhur me ekzistencën e shërbimeve të sigurisë në treg. Në pjesën 

e tretë të kapitullit trajtohet literatura për legjislacionin fiskal. Në këtë pjesë kemi 

trajtuar perceptimet lidhur me rëndësinë që mund të ketë legjislacioni fiskal në 

suksesin e modelit virtual të tregtisë si dhe zhvillimet që ka pasur legjislacioni fiskal 

në shtetet që aplikojnë me sukses modelin virtual. Synimi kryesor i këtij kapitulli 

është pasqyrimi i bazës teorike të punimit si dhe i rëndësisë së perceptuar nga grupet e 

interesit për faktorët e trajtuar në këtë punim, parë nën këndvështrimin e kërkimeve të 

realizuara nga studiues të ndryshëm.     

1.1 Literatura mbi tregtinë elektronike 

1.1.1 Përkufizimi i tregtisë elektronike 

Përparimi i vrullshëm i teknologjisë bëri të mundur përdorimin e saj jo vetëm për të 

shkurtuar distancat e komunikimit midis individëve por edhe për të zgjeruar tregjet e 

shitjes së bizneseve pa qënë nevoja e prezencës fizike. Fitimet miliona dollarëshe, të 

siguruara nga kompanitë amerikane përmes tregtisë elektronike, zgjuan vëmendjen jo 

vetëm të bizneseve por edhe të studiuesve për të bërë disi më të qartë se çfarë ndodhte 

në këtë botë virtuale.  

Ndërtimi i infrastrukturës së nevojshme për aplikimin e tregtisë elektronike ka filluar 

në fund të vitit 1960 dhe është zhvilluar me shpejtësi deri në fillim të vitit 1991, vit i 

cili njihet si viti i aplikimit të parë të tregtisë elektronike (Turban dhe të tjerë, 2002). 
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Qysh prej kësaj kohe dhe deri më sot, nga studiues të fushës ekonomike janë dhënë 

përkufizime të ndryshme për tregtinë elektronike.  

Zyrtarisht, tregtia elektronike ka qënë përkufizuar për vite me rradhë si “ shkëmbimi i 

të mirave dhe shërbimeve përmes përdorimit të të dhënave elektronike”. Sot ky 

përkufizim ka ndryshuar si pasojë e ndryshimeve që ka pësuar vetë tregtia 

elektronike.  

Kalakota dhe Whiston (1997) e përshkruajnë tregtinë elektronike si “proçesin e 

blerjes dhe shitjes ose të shkëmbimit të produkteve, të shërbimeve dhe informacionit 

përmes rrjeteve kompjuterike”.  

Wigand (1997) e përkufizon tregtinë elektronike si “lidhje midis informacionit dhe 

teknologjisë së telekomunikacionit nga fillimi deri në fund të zinxhirit të vlerës të 

proçeseve të biznesit të aplikuara elektronikisht dhe të dizenjuara për t‟u 

bashkërenduar me qëllimin e biznesit”.  

Në një studim tjetër 2  tregtia elektronike është përkufizuar si forma më e lartë e 

revolucionit të biznesit përmes internetit. Sipas këtij studimi tregtia elektronike më 

shumë sesa një slogan është një koncept i të bërit biznes më mirë dhe më shpejt, ku 

konsumatorët përmes aksesit të kontrolluar në sistemet kompjuterike i shërbejnë vetes 

së tyre.  

Davis (2003) e ka përkufizuar tregtinë elektonike si koncepti i të bërit biznes përmes 

përdorimit të faqeve të sigurta të internetit. Sipas tij, ajo përbën shkëmbimin e 

produkteve dhe shërbimeve midis bizneseve, grupeve dhe individëve.  

Susan Ward (2003) e ka përkufizuar tregtinë elektronike si artin dhe shkencën e 

shitjes dhe blerjes së produkteve dhe shërbimeve përmes mjeteve elektronike.  

Termi tregti elektonike është përdorur gjithashtu për të përshkruar transaksionet e 

biznesit në mënyrë elektronike duke përdorur teknologjinë përmes sistemit të 

shkëmbimit të të dhënave në mënyrë elektronike (EDI) dhe sistemit të transferimit të 

fondeve në mënyrë elektronike (EFT), (Bill. H).   

                                                 
2
 Në librin Everything Online Business Book të autorit Rob Liflander të publikuar më 1 maj 2000  
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Mark van Ketel dhe Tim D. Nelson (2005) e përkufizojnë tregtinë elektronike si 

“shitja dhe blerja e të mirave dhe shërbimeve përmes internetit”. Ky përkufizim 

përdoret sot nga shumë studiues në shkrimet dhe studimet e tyre lidhur me tregtinë 

elektronike. Ndërsa Laudon and Laudon (2007) e përkufizojnë tregtinë elektronike si 

proçesin e blerjes dhe të shitjes së produkteve dhe shërb imeve në mënyrë elektronike 

duke përfshirë në transaksion përdorimin e internetit, të rrjeteve informatike dhe të 

teknologjive të tjera dixhitale, ndërsa në vitin 2014, nga Laudon dhe Traver, tregtia 

elektronike është përkufizuar si “ përdorimi i internetit dhe Web-it për transaksionet e 

bizneseve” ose “ transaksione tregtare të realizuara midis organizatave dhe individëve 

përmes mbështetjes dixhitale” .   

Nëse do të bazohemi në raportin e hartuar në vitin 1997 nga Organizata për 

Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD), tregtia elektronike është përkufizuar 

si “të gjitha format e transaksioneve tregtare që përfshijnë sëbashku organizatat dhe 

individët, të cilat bazohen në proçesimin dhe transmetimin e të dhënave, duke 

përfshirë tekste, tinguj dhe imazhe vizuale.”  

Megjithatë, përkufizimi i dhënë nga Komisioni Evropian është një prej përkufizimeve 

të pranuara gjerësisht nga studiuesit dhe i përdorur në studimet e tyre. Komisioni 

Evropian e përkufizon tregtinë elektronike si “çdo formë e transaksioneve të biznesit 

në të cilat palët bashkëveprojnë më tepër në mënyrë elektronike sesa përmes 

kontakteve fizike direkte”.  

1.1.2 Historiku i zhvillimit të tregtisë elektronike 

Historia e tregtisë elektronike daton në shekullin 20. Në fillimet e saj teknologjia 

kompjuterike është përdorur për qëllime të ndryshme nga ato për të cilat përdoret sot. 

Në fund të vitit 1960 dhe në fillim të 1970-ës, teknologjia kompjuterike përdorej me 

qëllim shkëmbimin e të dhënave në distanca të largëta. Në këto vite të hershme për 

tregtinë elektronike, përdoruesit e saj ishin vetëm kompanitë shumë të mëdha, si 

bankat dhe departamentet ushtarake, të cilët e përdornin atë për qëllim të komunikimit 

të komandave të kontrollit. Ky sistem u njoh me emërtimin EDI (sistemi i 

Shkëmbimit Elektronik të të Dhënave).  

Nisur nga kjo, fillimisht termi tregti elektronike nënkuptonte proçesin e ekzekutimit të 

transaksioneve tregtare në mënyrë elektronike me ndihmën e teknologjive drejtuese të 
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tilla si Shkëmbimi Elektronik i të Dhënave (EDI) dhe më vonë edhe të Transferimit 

Elektronik të Fondeve (EFT). Këto teknologji i dhanë përdoruesve mundësinë të 

shkëmbenin informacione biznesi dhe të bënin transaksione elektronike. Protokolli i ri 

ASC X12 i zhvilluar në fund të vitit 1970 i lejoi kompanitë e biznesit dhe organizatat 

të dërgonin dokumentacionin e tyre tregtar në mënyrë elektronike 3 ( Kenneth C. 

Laudon, Carol G. Traver, 2008).  

Gjithashtu një tjetër sistem filloi të zhvillohej në të njëjtën kohë nga ushtria i njohur si 

ARPAnet, i cili ishte i pari që përdori metodën e dërgimit të informacionit nëpërmjet 

rrjeteve telefonike. Ky sistem u konsiderua si paraardhës i Internetit modern që ne 

përdorim sot4.  

Në vitin 1980, zhvillimi i kartave të kreditit dhe ATM-ve krijuan infrastrukturën e 

nevojshme për të realizuar më vonë pagesat përmes internetit.  

Në vitin 1982 u zhvilluan Protokolli i Kontrollit të Transmetimit dhe Protokolli i 

Internetit të njohura si TCP dhe IP. Ky ishte sistemi i parë që lejonte dërgimin e 

informacionit në sasi të vogla përmes rrugëve të ndryshme duke përdorur 

“teknologjinë e çelësave të ndryshëm”.  

Nga viti 1990 në tregtinë elektronike u përfshinë sistemet e planifikimit të burimeve 

të kompanive (ERP), të kuptimit dhe të depozitimit të të dhënave (Bill. H). Në të 

njëjtin vit Tim Berners-Lee shpiku të parin web browser 5 , i cili u shndërrua në 

sistemin më të madh të komunikimit të përditshëm në mbarë botën të quajtur sot 

Internet/www. Që nga kjo kohë janë bërë përpjekje të vazhdueshme për të rritur 

sigurinë në faqet e internetit duke ndërfutur protokolle sigurie të cilat kanë bërë të 

mundur sot jo vetëm transmetim të sigurtë të informacionit përmes internetit por edhe 

përdorimin gjërësisht të shërbimit të pagesave elektronike. 

Megjithatë, sipas studimeve fazat në të cilat ka kaluar zhvillimi i deritanishëm i 

tregtisë elektronike janë: 

Periudha 1960-1982 

                                                 
3
 Kenneth C. Laudon, Carol G. Traver (2008). Tregtia elekt ronike: Biznes, Teknologji, Shoqëri, Pjesa e 

Dytë 
4
 Danny Cohen, Historia e internetit: 1962-1992, http://www.computerhistory.org/internet_history/ 

5
 WorldWideWeb (www). Nga të g jithë studiuesit pranohet se mund të flitet për tregti elektronike në 

formën që ne e njohim sot vetëm pas futjes në përdorim të këtij web browser-i.  
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Sistemi i shkëmbimit elektronik të të dhënave shërbeu për krijimin e infrastrukturës 

fillestare për zhvillimin e tregtisë elektronike. Ky sistem zëvendësoi metodën 

tradicionale të dërgimit të dokumentave me metodën dixhitale  nga një kompjuter tek 

një tjetër.  

Partnerët tregtarë përmes këtij sistemi mund të transferonin porosi, fatura dhe 

transaksione të tjera biznesi. Një porosi e dërguar ekzaminohej nga Rrjeti i Vlerës së 

Shtuar dhe dërgohej përfundimisht tek sistemi i proçesimit të porosive. Sistemi i 

shkëmbimit elektronik të të dhënave lejonte transferimin e të dhënave pa asnjë lloj 

ndërhyrje njerëzore. 

Viti 1979, shënon krijimin e qendrës së parë tregtare në internet nga Michael 

Aldrich6. 

Periudha 1982-1990 

Qysh në fillim u kuptua se aplikimi i formës së tregtisë elektronike biznes me biznes 

përbënte një model tregtar mjaft fitimprurës. Gjithashtu ishte e qartë se tregtia nga 

biznesi tek konsumatori nuk do kishte sukses në qoftë se nuk do të shoqërohej me një 

shtrirje të gjerë të përdorimit të kompjuterave dhe të internetit. Në vitin 1982, në 

Francë u krijua Minitel7-i, i cili ishte një pararendës i internetit. Minitel- i e kryente 

shërbimin e internetit duke përdorur një makineri terminal Videotex që aksesohej 

përmes linjave telefonike. Minitel ishte pa pagesë për të gjithë abonentët telefonikë 

dhe mundësonte lidhjen me rrjetet kompjuterike të miliona përdoruesve.  

Sistemi Minitel nuk u përdor më pas vitit 1991 me shpikjen e internetit të ditëve të 

sotme.   

1990 - deri tani 

Më 1990, Tim Berners Lee8, dhe Robert Cailliau publikuan propozimin për krijimin e 

“Projektit Hypertext”, i quajtur “World Wide Web”.  

                                                 
6
 Tkacz, Ewaryst; Kapczynski, Adrian (2009). Internet – Zhvillimi teknik dhe aplikimet. Springer. 

p. 255. ISBN 978-3642050183 http://books.google.com/books?id=a9_NJIBC87gC&dq. Korrigjuar 

2011-03-28. "Sistemi i parë pilot u instalua në Tesco në Britaninë e Madhe (i demostruar p ër herë të 

parë në 1979 nga Michael Aldrich)."  
7
 www.teleread.com 

8
http://www.art iclesnatch.com/Article/Histori e shkurtër e tregtisë elektronike/634686#ixzz1b7albBCC 

http://books.google.com/books?id=a9_NJIBC87gC&dq
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-3642050183
http://books.google.com/books?id=a9_NJIBC87gC&dq
http://www.articlesnatch.com/Article/Histori%20e%20shkurt%5dr%20e%20tregtis%5d%20elektronike/634686#ixzz1b7albBCC
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Në të njëjtin vit, Lee, duke përdorur një NEXTcomputer krijoi web server-in e parë 

dhe shkroi web browser- in e parë. Duke lidhur Hypertext në internet ai zhvilloi URL, 

HTML dhe HTTP. Të gjitha këto zhvillime bënë të mundur realizimin e shit-blerjeve 

përmes rrjeteve kompjuterike. Megjithatë, qysh nga fillimi, pati shumë hezitime dhe 

skepticizëm për pjesëmarrjen e palëve në tregtinë elektronike. Por, ishte zhvillimi i 

protokolleve të sigurisë- SSL, që mundësoi një mënyrë të sigurtë të transmetimit të të 

dhënave përmes internetit. Web browser-at ishin të aftë përmes këtij sistemi të 

kontrollonin dhe të identifikonin kur një faqe kishte një çertifikatë unike SSL dhe 

bazuar në këtë kontroll të përcaktonin nëse faqja mund të ishte e besueshme dhe e 

sigurtë.  

Protokollet e enkriptimit SSL, tashmë konsiderohen pjesë vitale e sigurisë së faqeve të 

internetit. Rritja e sigurisë e shtoi numrin e qendrave tregtare virtuale si dhe të 

blerësve në to. Shitjet e realizuara përmes internetit u rritën në mënyrë të 

vazhdueshme nga viti në vit duke e bërë këtë model tregtie shumë fitimprurës.  

Në vitin 1995, u krijua Yahoo ndjekur nga Google në 1998. Shumë shpejt këto u 

kthyen dhe vazhdojnë të jenë aktualisht faqet më të mëdha të kërkimit të 

informacionit në internet. Bazuar në suksesin e siguruar, këto web direktori krijuan 

filialet e tyre të tregtisë të emërtuara Google Shopping dhe Yahoo! Auction.  

Në vitin 1998 u krijua kompania PayPal, e cila luan rolin e një banke9 dhe mundëson 

proçesimin e pagesave për shitësit virtualë. Rritja e numrit të kompanive dhe 

individëve, të cilët përfshiheshin në tregtinë përmes rrjeteve virtuale, e bëri të 

domosdoshme rritjen e sigurisë së komunikimit dhe të transaksioneve. Në vitin 2004 

u krijua Këshilli i Standardeve për Sigurinë e Industrisë së kartave të Pagesave (PCI). 

Qëllimi i këtij Këshilli ishte vendosja e standardeve për mbrojtjen e të dhënave të 

llogarive të përdorura në pagesat përmes internetit.  

Përmirësimi dhe zhvillimi i teknologjisë së telefonave celularë mundësoi në vitin 

2001 realizimin e tregtisë elektronike përmes këtyre pajisjeve. Përdorimi i 

teknologjisë 3G krijoi premisa për rritjen e normave të tregtisë elektronike të realizuar 

përmes rrjeteve virtuale të aksesuara nga telefonat celularë.  

                                                 
9
 PayPal është një bankë virtuale e cila mundëson krijimin e llogarive të pagesave për bizneset dhe 

individët përmes rrjeteve virtuale. Këto llogari shërbejnë për realizimin e pagesave dhe arkëtimeve për 

shit-blerjet e bëra përmes internetit. Synimi i krijimit të bankave virtuale është realizimi i shpejtë, i 

sigurtë dhe me kosto të ulët i transaksioneve financiare.  
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Revolucioni që solli aplikimi i tregtisë elektronike u ndje jo vetëm tek bizneset por 

edhe tek individët, organizatat dhe qeveritë (Callioni, 2004). Fitimet e ndjeshme të 

realizuara nga përdorimi i tregtisë elektronike, krahasuar me të ardhurat e tjera, 

përqëndruan vëmendjen dhe të gjitha forcat e përdoruesve të saj në ndryshimin e 

strategjive të punës. Kompanive, në kuadrin e zbatimit me sukses të tregtisë përmes 

internetit, u nevojitej gjithashtu të implementonin proçese të reja manaxhimi, të 

ndryshonin kulturën e tyre të të bërit biznes, të ndiqnin të tjera proçedura për 

manaxhimin e punonjësve të tyre dhe të ndërtonin sisteme të mirstrukturuara dhe të 

sigurta për pagesat përmes internetit (Well, 2005).     

Megjithatë, rol të rëndësishëm në të gjitha këto zhvillime që njohu tregtia elektronike 

në vite pranohet se ka luajtur besimi që kanë treguar grupet e interesit në këtë model 

të të bërit tregti.      

1.1.3 Roli i besimit në suksesin e modelit virtual të tregtisë 

Studimet e mëparshme të cilat kanë shqyrtuar besimin në marrëdhëniet e biznesit kanë 

identifikuar rolin e rëndësishëm që ka besimi në suksesin e marrëdhënieve tregtare 

afatgjata. P.sh., theksohet se besimi rrit kooperimin, duke ndikuar në komunikime më 

të hapura dhe në shpërndarje më të gjerë të informacionit midis palëve (Cummings 

and Bromiley 1996; Doney and Cannon 1997; Morgan and Hunt 1994; Ring and Van 

de Ven 1994; Smith and Barclay 1997).   

Për më tepër, Granovetter (1985), thekson se densiteti dhe kohezioni i rrjeteve sociale 

influencojnë në evoluimin e besimit brenda marrëdhënieve tregtare. Besimi i 

mbështetur tek kompetenca lidhet me krijimin e besimit për aftësitë e partnerëve 

tregtarë, për njohuritë teknike dhe për aftësinë për të realizuar marrëdhënie tregtare 

duke përdorur internetin në mënyrë korrekte. Partnerët tregtarë të cilët demostrojnë 

aftësi në prodhimin e produkteve dhe shërbimeve me cilësi të lartë si dhe dërgimin në 

kohën e duhur të informacionit tek partnerë të tjerë tregtarë, që i ndihmon ata të kenë 

një bashkëpunim më të mirë me rrjetet e shpërndarjes dhe të marrin vendime 

strategjike, kanë më shumë mundësi të jenë të besueshëm.  

McAllister (1995), thekson se jemi ne që zgjedhim se cilët të besojmë dhe në çfarë 

rrethanash. Kjo zgjedhje bazohet në njohje (besimi ndërpersonal), përmes investigimit 

të treguesve të shkuar të nivelit të besimit të tillë si serioziteti dhe siguria. Kur arrihen 
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pritshmëritë lidhur me seriozitetin dhe sigurinë, besimi fillon të zhvendoset në baza 

emocionale të tilla si kujdesi dhe interesimi. Kështu, i shprehur në tregues ekonomikë 

besimi lidhet me përfitimet që mund të sigurohen nga partnerët tregtarë të tilla si ulja 

e kostove tregtare dhe reduktimi i kohës së transaksioneve të realizuara përmes 

rrjeteve virtuale. Nga ana tjetër, mungesa e besimit mund të sjellë rritjen e kostove për 

shkak se partnerët tregtarë kanë nevojë për më shumë kohë për t‟u trajnuar për të 

realizuar në mënyrë korrekte transaksionet virtuale.  

Besimi i parashikuar shpreh besimin që krijojnë partnerët tregtarë të cilët duke pasur 

njohuri të mjaftueshme për partnerë të tjerë tregtarë mund të bëjnë parashikime dhe 

gjykime bazuar në eksperiencën e shkuar. Përfitimet që marrin partnerët tregtarë të 

tilla si kënaqësia dhe shpërndarja e gjerë e informacionit ndikojnë në rritjen e nivelit 

të besimit. Kështu, sjelljet pozitive të vazhdueshme krijojnë familjaritet me partnerët 

tregtarë duke rritur besimin e perceptuar prej tyre.  

Besimi i bazuar në Emrin e Mirë shpreh besimin e bazuar në kujdesin, interesimin, 

ndershmërinë dhe dashamirësinë e partnerëve tregtarë. Për të rritur nivelin e besimit 

partnerët tregtarë duhet të investojnë në ndjeshmërinë e marrëdhënieve tregtare të 

krijuara. Besimi i bazuar në Emrin e Mirë karakterizohet nga një rritje e niveleve të 

bashkëpunimit, rritje e komunikimeve të hapura, shpërndarjes më të gjerë të 

informacionit, faktorë këta të cilët çojnë në rritjen e niveleve të pjesëmarrjes në 

modelin virtual të tregtisë. Investimet afatgjata dhe investimi në ngritjen e 

reputacionit i krijojnë mundësinë partnerëve tregtarë të sigurojnë besimin e bazuar në 

Emrin e Mirë. Në të kundërt, mungesa e besimit në Emrin e Mirë çon në prishjen e 

marrëveshjeve tregtare dhe krijimin e një reputacioni jo të mirë për pa rtnerët tregtarë.      

Në një studim të realizuar nga Kim dhe Tadisina (2007) duke marrë si kampion 21 

studime të realizuara nga viti 1999 deri në vitin 2006, theksohet se literatura 

ekzistuese ka shqyrtuar mbështetjen e palëve të treta, reputacionin e kompanive, 

cilësinë e shërbimeve, cilësinë e faqeve të internetit, familjaritetin dhe prirjen për të 

besuar, si faktorët kryesorë që influencojnë besimin e konsumatorëve në modelin 

virtual të tregtisë. Sidoqoftë, perceptimet e konsumatorëve influencojnë besimin e tyre 

(Jarvenpaa dhe të tjerë, 2000; Lee dhe Turban 2001).  

Bazuar në literaturë mund të themi se ekziston një lidhje e ndërsjelltë midis besimit 

dhe suksesit të tregtisë elektronike. Nga njëra anë, rritja e nivelit të besimit ndikon në 
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rritjen e shitjeve virtuale duke sjellë suksesin e modelit virtual të tregtisë dhe nga ana 

tjetër suksesi që mund të ketë një faqe interneti ku realizohet tregti elektronike ndikon 

në rritjen e nivelit të besimit tek konsumatorët virtualë. E shprehur në mënyrë grafike 

lidhja paraqitet si mëposhtë: 

 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 1.1: Lidhja e ndërsjelltë midis nivelit të besimit dhe suksesit të tregtisë 

elektronike  

Megjithatë lidhja që ekziston midis nivelit të besimit dhe suksesit të tregtisë 

elektronike nuk mbetet vetëm në nivel perceptimi dhe konstatimi teorik. Studiues të 

ndryshëm kanë ndërtuar modele statistikore për të shprehur lidhjen që ekziston midis 

nivelit të besimit të konsumatorëve dhe suksesit të tregtisë elektronike. Duke qënë se 

faktorët kryesorë ndikues në nivelin e besimit janë të shumtë, studiuesit kanë 

preferuar që lidhjen besim – tregti elektronike t‟a studiojnë përmes realizimit të 

analizave të ndryshme statistikore dhe ekonometrike.  

Kështu, studiuesit Gao dhe Wu (2010), Joubert dhe Van Belle (2013), Egger (2003), 

Halaweh (2012), Brown dhe Jayakody (2008),  Palvia (2009), Hsu dhe Wang (2008), 

Yoon (2009), Coles (2010), McKnight, Choudhury dhe Kacmar (2002), etj. kanë 

preferuar që për të shprehur numerikisht lidhjen nivel besimi – sukses i tregtisë 

elektronike të përdorin analiza faktoriale dhe strukturore. Këto modele janë ndër 

modelet më të preferuara nga studiuesit për shprehjen e lidhjeve midis faktorëve dhe 

vërtetimin e hipotezave të ngritura në studimet e tyre.  

Të tjerë studiues si, Ho (2007), Corbitt, Thanasankit dhe Yi (2003), Metzger (2004), 

Eid (2011), etj. kanë përdorur koefiçientët e korrelacionit për të studiuar lidhjen besim 

– sukses i tregtisë elektronike. Analiza ANOVA ka qënë gjithashtu një model i 

preferuar nga studiuesit për të vërtetuar lidhjen që ekziston midis nivelit të besimit të 

konsumatorëve dhe aplikimit të suksesshëm të tregtisë elektronike. Studiuesit Wan, 

Alagar dhe Ibrahim (2013) kanë përdorur Algoritmin CS si model të vërtetimit 

Niveli i besimit Suksesi i tregtisë 

elektronike 

mailto:metzger@comm.ucsb.edu
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matematikor të lidhjes, ndërsa Shi, Bochmann dhe Adams, kanë preferuar modelet 

stokastike meqënëse sipas tyre dhe besimi si sjellje i ngjan një proçesi stokastik.  

Duke pasur parasysh studimet mbi rëndësinë që ka niveli i besimit në suksesin e 

tregtisë elektronike në kapitullin e tretë të punimit kemi realizuar një analizë 

statistikore për të studiuar nëse niveli i besimit luan një rol të rëndësishëm ed he për 

blerësit virtualë shqiptarë për pjesëmarrjen e tyre në modelin virtual të tregtisë.   

1.1.4 Zhvillimi i tregtisë elektronike në Shqipëri 

Rritja e numrit të përdoruesve të teknologjisë kompjuterike dhe internetit shtoi 

premisat për tentimin e aplikimit të tregtisë elektronike nga bizneset që operojnë në 

Shqipëri. Fillimisht, kompanitë e para në Shqipëri që tentuan të krijonin faqet e tyre të 

internetit i përdorën ato vetëm për reklamim të vetë kompanisë dhe produkteve që ato 

ofronin. Shumë faqe interneti vazhdojnë të kenë këtë funksion edhe sot.  

Kompanitë e para të cilat filluan të përdornin faqet e internetit për të realizuar shitje 

virtuale ishin kompanitë e udhëtimit. Aktualisht, disa kompani që vazhdojnë të 

realizojnë shitje përmes internetit i përkasin këtij sektori. Blerësit më të shumtë në 

këtë treg mbeten kryesisht të huajt ndërsa tendenca e shqiptarëve 10 që blejnë bileta 

udhëtimi përmes internetit duket sikur sa vjen dhe shtohet në numër krahasuar me 

vitet e para të përdorimit të këtij modeli.  

Një tjetër sektor i cili tentoi të zhvillohet duke aplikuar shitje virtuale në Shqipëri 

është edhe sektori i shitjes së automjeteve të përdorura. Pjesa më e madhe e këtyre 

faqeve u hapën thjesht si faqe informative por disa u kthyen më vonë në faqe tregtare. 

Në dallim nga kompanitë e udhëtimit, të cilat ishin biznese, tregu virtual i shitjes së 

automjeteve të përdorura i takonte kryesisht individëve të paregjistruar si biznese. Për 

shkak të besueshmërisë së ulët dhe mungesës së sigurisë numri i blerësve në këto faqe 

rezultoi të ishte pothuaj zero11. Kjo bëri që ato të riktheheshin përsëri në origjinë, pra 

në faqe thjesht informuese dhe reklamuese.  

                                                 
10

 Përveç mungesës së besimit ndikim të lartë në këtë numër ka pasur edhe fakt i se agjensitë e shitjes së 

biletave të udhëtimit në Shqipëri janë të shumta në numër dhe gjenden afër klientit. Kjo e ka bërë 

shpeshherë të panevojshme përdorimin e faqeve virtuale për b lerje.  
11

 Nuk ka ev idence zyrtare por nga informacione jozyrtare konfirmohet se shifra ka qënë zero duke 

qënë se nga faqet e internetit merrej thjesht informacioni ndërsa marrëveshjet mbylleshin pasi blerësi të  

shikonte fizikisht produktin. 
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Aktualisht vihet re një tendencë e disa kompanive12 shqiptare të cilat i përdorin faqet e 

tyre të internetit jo vetëm për informim por edhe ofrojnë mundësinë për shitje virtuale 

të produkteve të kompanive të tjera. Sipas të dhënave të siguruara nga kompania 

EasyPay13 e liçensuar në Shqipëri si institucion financiar jo bankë në dhjetor 2009, 

kompanitë shqiptare po shfaqin gjithnjë e më shumë interes për aplikimin e tregtisë 

elektronike. EasyPay konfirmon se numri i kompanive14 shqiptare që ofrojnë tregti 

elektronike përmes llogarive të pagesave të regjistruara në këtë kompani ka ardhur në 

rritje vitet e fundit. Në vitin 2014 kompania EasyPay konfirmon se numri i 

transaksioneve mujore të realizuara shkon 20 000 – 21 000 transaksione, me një 

volum vjetor prej 3 mln euro15 dhe me një rritje prej 30% vit pas viti.  

Gjithashtu për individët dhe kompanitë, faqe të tilla si ebay, amazon.com, etj, kanë 

krijuar mundësinë për t‟u bërë pjesë e tregjeve virtuale botërore përmes shitjes së 

produkteve në këto faqe kundrejt një komisioni. Këto mundësi kanë ndikuar dhe 

vazhdojnë të ndikojnë në rritjen e numrit të bizneseve dhe individëve shqiptarë që 

dëshirojnë të realizojnë tregti përmes rrjeteve virtuale.   

Megjithatë, pavarësisht këtyre përpjekjeve, tregtia elektronike në Shqipëri mbetet në 

nivele jo të larta përdorimi si rrjedhojë e shumë faktorëve të cilët ndikojnë në sigurinë 

e këtij modeli tregtar, përfshirë këtu edhe faktorët ndikimin pozitivë për të cilët mund 

t‟a ofrojë një ekspert kontabël i regjistruar.     

1.2 Literatura mbi shërbimet e sigurisë dhe zhvillimin  e tyre 

1.2.1 Shërbimet e sigurisë 

Sipas studiuesve, një nga pengesat më të mëdha të realizimit të suksesshëm të tregtisë 

elektronike mbetet siguria e blerësve (Kim, C., et al., 2009). Në këtë kuadër, 

shërbimet e çertifikimit, të quajtura ndryshe shërbimet e sigurisë, luajnë një rol të 

rëndësishëm në arritjen e suksesit.  

                                                 
12

Përmendim këtu faqe të tilla si www.shtepiaelibrit.com, www.albaniancorner.com, 

www.123albania.com,  www.ikub.al, www.easypay.al  etj. 
13

 Kompania EasyPay është një Institucion financiar jo bankë, licensuar nga Banka e Shqipërisë në 

Dhjetor 2009. Eshtë i pari operator pagesash për pagesa në lekë nga Interneti e celulari. Kjo kompani 

ka një rrjet të gjerë prej 200 ag jentësh në të gjithë vendin dhe shumë klientë të reg jistruar në EasyPay.  
14

 Informacioni i saktë sesa është numri i kompanive të regjistruara që apliko jnë tregti elektronike 

përmes kësaj kompanie nuk na bëhet i ditur duke u konsideruar informacion konfidencial.  
15

 Ky volum v jetor i takon vetëm tregtisë ele ktronike.  

http://www.shtepiaelibrit.com/
http://www.albaniancorner.com/
http://www.123albania.com/
http://www.ikub.al/
http://www.easypay.al/
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Nga organizatat ndërkombëtare të kontabilitetit shërbimet e sigurisë janë përkufizuar 

si: 

Tërësia e shërbimeve profesionale të sigurisë dhe këshillimit të cilat bazuar në 

një kuadër parimesh dhe kriteresh shërbejnë për të adresuar risqet dhe 

përfitimet e teknologjisë së informacionit (AICPA dhe CICA).    

Me qëllimin kryesor shfrytëzimin e avantazheve që ofron teknologjia e informacionit 

dhe shmangien e risqeve të përdorimit të kësaj teknologjie, organizatat ndërkombëtare 

të kontabilitetit16 kanë krijuar një set parimesh dhe kriteresh që janë të nevojshme për 

çertifikimin e faqeve të internetit përmes së cilave realizohet tregtia elektronike si dhe 

të programeve që përdoren në këto faqe interneti.  

Parimet dhe kriteret për ofrimin e shërbimeve të sigurisë fokusohen në katër drejtime: 

- Politikat e bizneseve 

- Politikat e komunikimit të informacionit nga bizneset tek personat e autorizuar  

- Procedurat e ndjekura nga bizneset për arritjen e objektivave bazuar në 

politikat e disenjuara 

- Sistemet e monitorimit dhe marrjen e masave për përputhjen e tyre me 

politikat e bizneseve 

Shërbimet e sigurisë ndihmojnë klientët e tregtisë së realizuar përmes rrjeteve virtuale 

të kuptojnë dhe të llogarisin riskun e përfshirjes në këtë model tregtar. Sikurse 

deklarohet edhe nga Grant Thomton17 “Studimet e fundit të realizuara nga AICPA 

theksojnë se frika nga pasiguritë pengon 85% të konsumatorëve të japin të dhënat e 

kartave të kreditit kur bëjnë blerje në faqe virtuale”. Eleminimi i kësaj frike është një 

kontribut i rëndësishëm që mund të japë profesioni i ekspertit kontabël. 

Ekzistojnë studime të shumta18 të realizuara për ankthin dhe frikën e konsumatorëve 

për të realizuar blerje virtualisht. Kështu në vitin 2001, Qëndra për Edukim dhe 

Kërkim në drejtim të sigurisë realizoi një studim në të cilin konkludoi se frika për 

sigurinë mbetet në nivele të larta për shkak të faktorëve të mëposhtëm: 

                                                 
16

 Programi për hartimin e parimeve u shpall në shtator 1997.  
17

 Grant Thornton. 1998. CPA WebTrust Seal Erases Consumer Concerns about Electronic Commerce. 

Tax&Business Advisor. P. 7.  
18

 Studimi i realizuar nga ICSA.net në 54 korporata virtuale më 1999; Studimi i realizuar nga Qëndra 

për Edukim dhe Kërkim në drejtim të sigurisë në vitin  2001;  Studimi i realizuar nga California 

HealthCare Foundation, etj.  
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- Shpërndarjes së informacionit përmes marrëveshjeve me biznese virtuale dhe 

kompleksitetit të sigurimit të të dhënave personale në volume të larta 

- Nevojës për të njohur sistemet elektronike të sigurisë për të përcaktuar hyrjet 

e autorizuara dhe të paautorizuara 

- Sistemeve të sigurisë në rrjetet elektronike të cilat “ ... po vihen në dyshim si 

pasojë e supershpërndarjes së ekonomisë dixhitale” (Micek, 2001).  

Shërbimet e sigurisë përfshijnë dy lloje specifike shërbimesh: shërbimet WebTrust 

dhe shërbimet SysTrust. 

1.2.2 Zhvillimi i shërbimeve të sigurisë  

Nevoja për ekzistencën e shërbimeve të sigurisë për tregtinë virtuale është shprehur 

shumë herët nga profesionistët e kontabilitetit. Kërkimet e hershme të studiuesve të 

kontabilitetit u orientuan fillimisht në studimin e nivelit të pranimit që kishte tregu për 

këto shërbime si dhe në mundësitë potenciale që do të ofroheshin për specialistët e 

kontabilitetit19 për të shtuar numrin e shërbimeve të ofruara prej tyre.  

Studimi i realizuar nga Yankelovich Partners në vitin 1991 dhe i sponsorizuar nga 

Instituti Amerikan i Kontabilistëve Publikë të Çertifikuar (AICPA) zbuloi se 

konsumatorët kanë mungesë besimi në modelin virtual të tregtisë. Studimi identifikoi 

pasiguritë e mëposhtme të konsumatorëve lidhur me pjesëmarrjen e tyre në modelin 

virtual të tregtisë: 

- Ata janë të shqetësuar lidhur me sigurinë në rrjetet virtuale 

- Ata nuk janë të sigurtë nëse biznesi me të cilin janë duke ndërvepruar është 

biznes i ligjshëm 

- Nuk e dinë nëse dhe kur do mund të marrin produktet apo shërbimet e blera  

- Nuk janë të sigurtë për ruajtjen e privatësisë së të dhënave personale të 

përdorura në transaksionet virtuale 

- Ata druhen se mund të jenë viktima të grabitjeve elektronike  

Studimi Yankelovich u fokusua gjithashtu në nevojën e 75%-80% të popullatës të 

cilët nuk ishin të gatshëm për të bërë blerje përmes rrjeteve virtuale. Në këtë studim 

rezultoi se më shumë se gjysma e këtij grupi do ishin të gatshëm të bëheshin blerës 

virtualë nëse faqet e internetit që përdoren për tregti elektronike do shfaqnin vulën e 

sigurisë dhënë nga një specialist kontabiliteti duke adresuar problemet që mund të 

                                                 
19

 Clinton E. White, Internet Transaction Anxiety & Recognition of Assurance Services The 

International Journal of Digital Accounting Research, Vol. 1, No 1, pp. 25 -45, ISSN: 1577-8517 
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shfaqen. Kjo ishte baza e zhvillimit të shërbimeve të para të sigurisë virtuale të 

njohura me emrin WebTrust. Këto shërbime u ofruan nga specialistët e kontabilitetit 

fillimisht në Amerikën e Veriut.    

Një tjetër studim bazë i realizuar në vitin 1996 nga Komiteti Special për Shërbimet e 

Sigurisë të AICPA-së, i njohur gjithashtu edhe si Komiteti Elliott 20 , parashtroi 

argumentet për të zgjeruar natyrën e shërbimeve të sigurisë dhe shërbimeve të 

auditimit të ofruara nga kontabilistët e pavarur. Pas këtij studimi, pati evidencë të 

qartë se për kontabilistët ekzistonin oportunitete për të zgjeruar natyrën e shërbimeve 

të sigurisë. Studimet treguan se firmat e kontabilitetit mund të zgjeronin aktivitetin e 

tyre duke ofruar shërbime jo tradicionale për to, siç ishin shërbimet e sigurisë. Bazuar 

në studimet e realizuara dhe në nevojën e tregut për shërbimet e sigurisë, AICPA në 

shtator të vitit 1997 hartoi udhëzuesin e parë për shërbimet e sigurisë WebTrust.    

Bashkëpunimi i AICPA me Federatën Ndërkombëtare të Kontabilistëve (IFAC) për 

njohjen e nevojës së tregut virtual për shërbimet e sigurisë dhe adresimin e 

përpjekjeve të tyre në drejtim të problemeve të këtij tregu rezultoi shumë i frytshëm 

për zhvillimin e mëtejshëm të këtyre shërbimeve. Në vitin 2000, IFAC hartoi një 

standard ndërkombëtar për angazhimet e sigurisë, ISAE 100 (IFAC/IAPC, 2000). 

Gjatë vitit 2001, IFAC lejoi studimin nga një konsorcium ndërkombëtar akademikësh 

lidhur me përkufizimin dhe përcaktimin e nivelit të sigurisë së ofruar 

(IFAC/IAASB21 , 2002). Në vitin 2003, IFAC hartoi një kuadër për angazhimet e 

sigurisë dhe një standard për angazhimet e sigurisë përtej auditimit ose rishikimit të 

informacionit financiar historik për të zëvendësuar ISAE 100 (IFAC/IAASB, 2003a, 

2003b). Pas këtyre zhvillimeve, organizata rajonale e IFAC në Evropë, Federata e 

Ekspertëve Kontabël Evropianë (FEE)22, mori iniciativën të zhvillonte kuadrin për 

dhënien e sigurisë për raportimet mbështetëse (FEE, 1999, 2002)23.  

Pas këtyre zhvillimeve AICPA në bashkëpunim edhe me Institutin Kanadez të 

Kontabilistëve zhvilloi udhëzuesit praktikë dhe standardet për shërbimet specifike jo 

vetëm WebTrust por edhe SysTrust dhe ElderCare. Për të krijuar kuadrin për 

specialistët e kontabilitetit dhe për të ndihmuar manaxhimin të kuptojë risqet, AICPA 

                                                 
20

 Ky Komitet u krijua nga AICPA në v itin 1994.  
21

 Bord i i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë 
22

 Emërt imi i kësaj organizate është Fédération des Experts Comptables Européens 
23

 Për in iciat ivat e FEE për raport imet sociale dhe mjedisore dhe sigurinë në Evropë shiko raportin 

special European Accounting Review (2000).  
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hartoi tre raporte të emërtuara Kontrolli i Shërbimeve të Organizatës (SOC) në 

opsionet (SOC 1, SOC 2, SOC 3). Parimet, kriteret dhe ilustrimet për shërbimet e 

sigurisë u bënë efektive nga raportet SOC 2 dhe SOC 3 të hartuara në shtator të vitit 

200924.  

Në dhjetor të vitit 2009, IAASB hartoi standardin e ri ndërkombëtar për angazhimet e 

sigurisë, ISAE 3402 me emërtimin Raportet e sigurisë në kontrollin e shërbimeve të 

organizatës. Gjithashtu, AICPA hartoi guidën e  re për angazhimet e sigurisë në 

përputhje me AT 101-Angazhimet e deklarimit. Në tabelën e mëposhtme pasqyrohet 

një përmbledhje e SOC 2 dhe SOC 3. 

Tabela251.1: Përmbledhje e informacionit të SOC 2 dhe SOC 3 

 Raporti SOC 2 Raporti SOC 3 

Tipet e kontrolleve të 
adresuara nga raporti 

Kontrollet lidhur me sigurinë, 
disponueshmërinë, 
integritetin e proçesimit të 
sistemit, konfidencialitetit dhe 
privatësisë së informacionit të 
proçesuar nga sistemi.  

Kontrollet lidhur me 
sigurinë, disponueshmërinë, 
integritetin e proçesimit të 
sistemit, konfidencialitetit 
dhe privatësisë së 
informacionit të proçesuar 
nga sistemi.  

Standardet në të cilat 
bazohet angazhimi dhe 
guida të tjera 

AT 101- Angazhimet e 
Deklarimit 
  

Guida e AICPA, Raporti 
mbi Kontrollet e 
shërbimeve të 
organizatës (SOC 2SM) 

 

 

AT 101- Angazhimet e 
Deklarimit 
 
Praktikë teknike AICPA, 
Parimet, kriteret dhe 
ilustrimet e shërbimeve të 
sigurisë. 

Përmbajtja e raportit Përshkrim i sistemit të 
shërbimeve në të cilat bazohet 
opinioni i specialistit të 
kontabilitetit lidhur me 
drejtësinë e prezantimit të 
përshkrimit, mbështetjen e 
krijuar dhe në tipin 2 të 
raportit përshkruhet 
efektiviteti operativ i 
kontrollit. 
Tipi 2 i raportit përfshin 
përshkrimin e testeve të 
kontrollit të realizuara nga 
specialisti i kontabilitetit dhe 
të rezultateve  

Një sistem i paaudituar 
përshkrimi i përdorur për të 
përcaktuar kufijtë e sistemit 
të specialistit të 
kontabilitetit për dhënien e 
opinionit se kur kompania 
ka kontrolle efektive mbi 
sistemet e saj. 

Përdorimi i raportit Kufizim i përdorimit të 
raportit 

Përdorim i përgjithshëm i 
raportit 

                                                 
24

 Service Organization Controls. Managing Risks by Obtaining a Service Auditor‟s Report, 2013  
25

 Burimi: Service Organization Controls. Managing Risks by Obtaining a Service Auditor‟s Report, 

2013 
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(tipi I dhe II) (me vulë publike) 

 

Sikurse vërehet nga tabela, raporti SOC 3 është disenjuar posaçërisht për dhënien e 

shërbimeve të sigurisë. Aktualisht janë këto raporte dhe standarde që përdoren nga 

specialistët e kontabilitetit për dhënien e sigurisë për modelin virtual të tregtisë.   

1.2.2.1 Teoria e komunikimit për kuptimin e sigurisë së arsyeshme në shërbimet 

e sigurisë 

Komunikimi është konsideruar si një ndër postulatet kryesore të auditimit (Schandl, 

1978). Ky faktor gjithashtu konsiderohet si faktor qëndror për shërbimin e sigurisë. 

Raportimi i sigurisë është një proçes komunikimi, ku përmes mjeteve të komunikimit 

realizohet shkrimi i tekstit të raportit të sigurisë. Dërguesi (dhënësi i sigurisë) fillon 

një mesazh dhe e kodon atë duke e përkthyer në një sinjal (teksti). Mesazhi 

transmetohet më pas përmes kanaleve (raporti) tek marrësi (përdoruesi) i cili dekodon 

mesazhin. Ky element thelbësor i komunikimit përshkruan të gjithë proçesin e 

raportimit.     

Proçesi është i pandërprerë dhe për këtë arsye teoritë e komunikimit apo të ndarjes së 

informacionit mund të përdoren për të gjykuar sesi të hartohen raporte me siguri të 

arsyeshme. Konceptet e komunikimit sipas fushës së studimit të tilla si linguistikë, 

teoritë e informacionit, psikologji apo sociologji ofrojnë metoda dhe ide të ndryshme 

sesi të përmirësohet komunikimi i lidhur me raportet e sigurisë. Për këtë arsye, 

materiali i mëposhtëm kufizohet vetëm në aspektet e literaturës që konsiderohen si më 

të rëndësishme për shërbimet e sigurisë.     

Fiske (1990), përshkruan dy metoda kryesore për të analizuar proçesin e komunikimit: 

pikëpamja e proçesit dhe pikëpamja e shkollës semiotike. Pikëpamja e proçesit e sheh 

komunikimin si një fenomen linear ndërsa pikëpamja e shkollës semiotike e 

përshkruan komunikimin si të lidhur me prodhimin e mendimit përmes shpërndarjes 

dhe këmbimit. Në këtë dikotomi, komunikimi mund të përmirësohet në dy mënyra: 

a) Duke përcaktuar metodat më të mira të transmetimit të mesazhit (pikëpamja e 

proçesit); ose 

b) Duke shqyrtuar përmbajtjen e raportit dhe sesi ai ndikon interpretimin 

(pikëpamja semiotike) 
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1.2.2.1.1 Pikëpamja e proçesit – përmirësimi i transmetimit të mesazhit 

Pikëpamja e proçesit e sheh komunikimin si transmetim të mesazhit. Ndoshta modeli 

më i mirnjohur i komunikimit në këtë fushë është teoria e informacionit e Shannon 

dhe Weaver (1949). Ata propozojnë një model linear të komunikimit, në të cilin 

informacioni rrjedh nga burimi përmes rrjeteve për të shkuar tek marrësi. Kjo 

pikëpamje teknike e sheh  proçesin e komunikimit si të zhvilluar kur sistemi 

transporton sasinë maksimale të informacionit. Teoricienët e informacionit fokusohen 

në koncepte të tilla si “zhurma” (çdo gjë e shtuar tek sinjali i informacionit e cila nuk 

kuptohet nga burimi) dhe “bollëku” (përsëritja e ideve kryesore dhe transmetimi i 

informacionit i cili është i parashikueshëm). Komunikimi shihet si një shkencë 

aplikative e kuptimit të balancës optimale midis parashikueshmërisë dhe pasigurisë, 

për të minimizuar “zhurmat” dhe për të maksimizuar informacionin e transmetuar. 

Kjo arrihet përmes fokusimit në “rrjet”: mjeti përmes të cilit komunikohet 

informacioni.        

Duke i lidhur këto ide me materialet e raportimit të sigurisë, Hronsky (1998) thekson 

se literatura ekzistuese e auditimit në mënyrë më dominuese adapton pikëpamjen e 

proçesit të komunikimit. Për rrjedhojë, problemet e komunikimit mund të rriten 

qëllimisht nga përdorimi i fjalëve jo të përshtatshme në raportin e specialistit të 

kontabilitetit (“rrjetit”), të cilat nuk përshtaten me mesazhin që dëshiron të 

transmetojë specialisti. Ky racionalitet kërkon përmirësimin e proçesit të raportimit 

me qëllim përmirësimin e transmetimit të mesazhit, dhe kërkimin e fjalëve më të 

përshtatshme për hartimin e raportit.  

Një konsideratë interesante e kësaj pikëpamjeje është nocioni i operacionalizmit i 

përdorur nga fizikanti Bridgman (1927) në lidhje me kuptimin e fjalëve dhe frazave: 

raportet mund të thuhet se kanë kuptim vetëm nëse ato mund të përkthehen në 

operacione për t‟u testuar. Doktrina e operacionalizmit është aplikuar në shkencat 

sociale, në të cilat nocionet janë të vështira për t‟u kthyer në shifra dhe përfundimet e 

kërkimeve janë shpesh subjekt i diskutimeve. Thelbi i kësaj ideje është se veprimet 

duken më të qarta sesa fjalët dhe mënyra e vetme për t‟u siguruar për komunikimin e 

drejtë të një ideje është testimi i saj në proçedura konkrete. Nga pikëpamja e shkencës 

dhe operacionalizmit, është e pakuptimtë të flitet për objektiva reale dhe të pavaruara 

të operacioneve të realizuara nga dërguesi i mesazhit. Përdorimi i shprehjes “nivel i 
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moderuar sigurie” ose “nivel i lartë sigurie” (ose çdo fjalë e propozuar për raportet e 

sigurisë së arsyeshme), duhet të testohen në proçedura konkrete të cilat mund të 

ndiqen për të arritur në kuptimin e shprehjes së sygjeruar.       

Teoria e proçesit të komunikimit, si pasojë, sygjeron se komunikimi efektiv mund të 

arrihet përmes fokusimit të vëmendjes në rrjetet e komunikimit dhe përmirësimit të 

aftësisë së transmetimit të informacionit. Kjo pikëpamje nënvlerëson faktorin njerëzor 

në komunikim, faktor i cili adresohet nga shkolla semiotike.  

1.2.2.1.2 Pikëpamja semiotike – kuptimi i përmbajtjes së komunikimit 

Përshkrimi linear i komunikimit i favorizuar nga pikëpamja e proçesit komplikohet 

nga shtimi i elementit human në kuadër. Modeli semiotik i komunikimit lejon 

pikëpamje më komplekse të komunikimit human duke e shfaqur atë si produkt dhe 

këmbim të mendimit. Kjo literaturë ekzaminon sesi mesazhet ndërveprojnë me 

njerëzit për të ndikuar kuptimin e perceptuar dhe përqëndrohet në marrëdhëniet midis 

burimit dhe marrësit i cili përfundon kuptimin e mesazhit. Në këtë pikëpamje të 

komunikimit, marrësi i mesazhit (lexuesi i raportit të sigurisë) luan një rol aktiv duke 

përdorur qëndrimet dhe eksperiencën e akumuluar për t‟i dhënë kuptim tekstit të 

marrë. Schandl (1978) eksploroi këtë “psikologji të informacionit” duke u fokusuar në 

konceptet e kujtesës, kuptimit dhe të dhënave.   

Kujtesa njerëzore është përshkruar si strukturim i organizuar dhe i vazhdueshëm i 

informacionit. Konceptet e sistemeve, opinionet dhe ngjarjet ndërtohen nga 

eksperienca dhe të lexuarit me të dhëna të cilat vlerësohen dhe klasifikohen sipas 

kuptimit të çdo individi. Mënyra sesi një individ interpreton një mesazh të veçantë 

varet nga mënyra sesi është “programuar‟ kujtesa e tij.    

Në terma të kujtesës, komunikimi ndodh përmes fjalëve: “shëno dhe etiketo...me 

identitete jo objektive” (Schandl, 1978). Kapaciteti individual për të kuptuar dhe 

interpretuar kuptimin e fjalëve dhe fja live është etiketuar si “reaksion semantik”: 

përgjigje efektive dhe psikologjike për fjalët dhe stimuj të tjerë duke përfshirë 

kuptimin (Korzybski, 1958). Reaksioni semantik i një individi varet nga eksperienca e 

tij e mëparshme, nga njohja që ai ka për termat e përdorur në mesazh, nga gjendja e tij 

emocionale dhe nga lidhja e tij me dërguesin. Fjalët dhe frazat evokojnë një gjendje të 

caktuar të të kuptuarit, e përcaktuar kjo nga eksperienca individuale, kujtesa dhe 
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struktura e njohjes individuale. Në të njëjtën linjë, Richards (1936) argumenton se 

fjalët janë thjesht simbole të interpretuara në një kontekst të caktuar; kuptimi nuk 

jeton tek fjalët, ai jeton tek njerëzit. Kuptimi është jetësor: verbëria semantike e bën 

komunikimin të pamundur.  

Një tjetër element i rëndësishëm i komunikimit njerëzor i studiuar nga Schandl (1978) 

është ekzistenca e të dhënave: elemente të cilat asistojnë marrësin për interpretimin e 

grupit të të dhënave të marra. Shembuj janë marrëdhëniet me dërguesin, komunikimet 

e mëparshme, rrethanat e përafërta dhe proçesi i komunikimit dhe mjedisi i 

komunikimit. Këta faktorë drejtojnë interpretimin e të dhënave dhe ndihmojnë 

marrësin të nxjerrë konkluzione duke u fokusuar tek skema më e përshtatshme në 

kujtesën e tij.  

Koncepti i kujtesës, kuptimit dhe të dhënave mund të aplikohet në sferën e 

raportimeve të sigurisë. Raporti përmban shenja simbolike (fjalë) të cilat i referohen 

atributeve të çështjes së subjektit, përpjekjeve të punës, kritereve, kualifikimeve, etj. 

Kuptimi gjenerohet përmes ndërveprimit midis përdoruesit të raportit dhe të dhënave 

të disponueshme. Përdoruesit janë të kushtëzuar nga kujtesa/skemat e tyre: kuptimi i 

tyre sesi dhe në çfarë konteksti këto shenja (fjalët dhe frazat e raportit të sigurisë) janë 

kombinuar për të formuar një kuptim specifik (kodet) duke respektuar edhe 

rregulloret qeverisëse (Hronsky, 1998), të tilla si standardet e përgjithshme të sigurisë. 

Të dhënat e disponuara për të mbështetur interpretimin përfshijnë marrëdhëniet e 

mëparshme me dhënësin e sigurisë dhe strukturën dhe formën e hartimit të raportit në 

vetvete. “Një dekodim jonormal” (Eco, 1965) mund të ndodhë kur marrësi prodhon 

një kuptim të ndryshëm nga ai i nënkuptuari duke rritur boshllëkun midis prishmërive.  

Schandl (1978) shpreh se problemi më i madh lidhur me komunikimin njerëzor është 

parashikimi i efektit të të dhënave tek marrësi: interpretimi i tyre dhe nxjerrja e 

konkuzioneve26. Interpretimi përfshin qartësimin e kuptimit të mesazhit. Konkluzionet 

janë një hap më pas dhe ato vijnë nga arsyetimet ose nënkuptimet. Në terma të 

komunikimit, çdo mesazh evokon një koleksion të gjerë informacioni dhe çdo pjesë e 

                                                 
26

 Kjo pikëpamje përputhet me teoritë post-strukturore të komunikimit, të cilat e shohin kuptimin  si një 

forcë dinamike, të shtrirë në tërësinë e diskutimeve dhe përgjegjëse për të ndryshuar në varësi të 

identitetit të përdoruesit (Benveniste, 1971). Në lidhje me komunikimin përmes teksteve të shkruara 

(siç është një raport sigurie), ekziston një literaturë mjaft e gjerë për rolin e lexuesit në komunikim. 

Teoria e përgjigjes së lexuesit ka lidhje me pyetjen nëse kuptimi jeton në tekst apo në përdorimin  

individual të tekstit. Puna e Eco (1979) dhe Tompkins (1980) janë shembujt e kësaj linje mendimi por 

këto problematika nuk janë studiuar më tej.     
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informacionit mund të evokojë konkluzione të mundshme. Pra, kujtesa, kuptimi dhe të 

dhënat ndërveprojnë. Të dhënat interpretohen nga individët, të cilët në mënyrë aktive 

mund të mbështeten tek ngjarjet që i rrethojnë për të realizuar këtë proçes.  

Mendja njerëzore i interpreton informacionet në përputhje me disa të dhëna dhe 

skema paraprake (të cilat ndryshojnë midis individëve).    

Hronsky (1998) analizon raportin e specialistit të kontabilitetit duke përdorur një 

perspektivë të ngjashme, duke adaptuar një pikëpamje më komplekse të proçesit të 

komunikimit krahasuar me modelin e proçesit. Ajo propozon se kuptimi nuk është 

absolut ose i ndërfutur tek fjalët por prodhohet nga ndërveprimi i përdoruesit, teksit 

(raporti i specialistit) dhe referentit (subjektit të raportit pra sigurisë së modelit virtual 

të tregtisë). Hronsky thekson se kuptimi i raportit të specialistit të kontabilitetit do jetë 

gjithmonë subjekt i devijimeve; kështu që hendeku në komunikim do jetë gjithmonë 

prezent në proçesin e raportimit. Një pikëpamje interesante e lidhur me këtë 

konkluzion është fakti se hendeku i pritshëm nuk mund të eleminohet asnjëherë, 

pavarësisht veprimeve që mund të ndërmerren në këtë drejtim. Kështu, profesionistët 

duhet të marrin në konsideratë faktin se kur “hendeku” është faktor që duhet të 

përdoret për të justifikuar dhënien e një sigurie të arsyeshme në raportet e sigurisë.    

Sipas Schramm (1954) nëse mesazhet e raportit të sigurisë mund të kuptohen nga 

përdoruesit, dhënësi i sigurisë duhet t‟a orientojë komunikimin e tij tek emëruesi i 

përbashkët më i vogël midis lexuesve heterogjenë të raportit.   

Elementet e mësipërme mund të përdoren për t‟u informuar lidhur me zhvillimin e një 

modeli raportimi efektiv për të dhënë një nivel sigurie të arsyeshme. Schandl (1978) 

gjithashtu thekson se format e propozuara të raportimit nuk duhet të jenë shumë larg 

modeleve ekzistuese. Njëkohësisht sipas tij është e nevojshme një përshkrim i 

përshtatshëm i punës së kryer, përshkrim i qëllimit të angazhimit dhe kufizimeve të 

tij, të prezantuara këto në një formë të përshtatshme. E rëndësishme në këtë proçes 

është edhe edukimi i publikut lidhur me çështjet e sigurisë dhe testimi i çdo modeli 

raportimi.    

Konceptet nga fusha e teorisë së komunikimit ofrojnë një kuadër brenda të cilit mund 

të kuptohet komunikimi në lidhje me raportet e sigurisë si dhe krijojnë një mbështetje 
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për të përshkruar qasje efektive në disenjimin e raporteve për të dhënë një siguri të 

arsyeshme.   

Pavarësisht rëndësisë që pretendohet se ka siguria e arsyeshme në një raport sigurie 

për tregtinë elektronike, studiuesit ndahen në kampe kur flitet për vlerën që shtojnë 

shërbimet e sigurisë tek grupet e interesit.      

1.2.3 Pro dhe kundra shërbimeve të sigurisë 

Miyazaki dhe Krishnamurthy (2002) raportojnë se konsumatorët i shohin si më të 

favorshme faqet e internetit të pajisura me vulën e sigurisë krahasuar me faqet në të 

cilat kjo vulë mungon. Gjithashtu, këta studiues theksojnë se kur vula e sigurisë 

ekziston konsumatorët janë më të qetë të zbulojnë informacionet e tyre personale.  

Lala, Arnold, Sutton dhe Guan (2002), realizuan një studim krahasues të disa vulave 

që ofrojnë sigurinë për rrjetet virtuale. Rezultatet e studimit nxjerrin në pah se 

konsumatorët preferojnë vulat që ofrojnë nivel të lartë sigurie, por edhe pse vula 

WebTrust jep nivel të lartë sigurie, shitësit nuk e shohin të justifikuar me përfitime 

për të përballuar kostot e larta të pajisjes me këtë vulë. Jamal dhe të tjerë studiues 

(2003), shpjegojnë se kostot e larta të pajisjes me vulën WebTrust janë ndoshta 

arsyeja kryesore pse tregu i shpërndarjes së kësaj vule nuk është i lartë. Vulat e tjera 

me kosto më të ulët si BBBonline dhe TRUSTe janë më të pranueshme nga tregu 

(Jamal dhe Maier, 2002).  

Kaplan dhe Nieschweitz (2003) studiuan lidhjen midis shërbimeve të sigurisë dhe 

atributeve të ofruesve të vulave të sigurisë për faqet e internetit. Rezultatet e studimit 

të tyre treguan se besimi i konsumatorëve bazohet në të dy faktorët: në sigurinë e 

rrjeteve virtuale dhe në atributet individuale të ofruesit. Këta studiues gjithashtu 

zbuluan se besimi i konsumatorëve i influenconte ata pozitivisht në blerje duke krijuar 

një perceptim në rritje për cilësinë e produkteve dhe në ulje për riskun.   

Zhang (2005) zbuloi se qëllimi i konsumatorëve për të blerë nuk ndikohet nga 

familjariteti i mëparshëm dhe një vulë sigurie të caktuar, kështu që thjesht ekzistenca 

e një vule është e mjaftueshme për t‟i influencuar pozitivisht konsumatorët. Wakefield 

dhe Whitten (2006) raportuan se vlera e vulës së sigurisë është e lidhur ngushtë me 

besimin tek kompania shitëse dhe për këtë arsye rritet qëllimi i konsumatorëve për të 

blerë në faqet virtuale.  
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Në kundërshtim me këto studime, të tjerë studiues theksojnë se siguria e  faqeve të 

internetit nuk zvogëlon dyshimet e konsumatorëve virtualë. Kovar dhe të tjerë (2000) 

studiuan efektin e vulës WebTrust në pritjet e vendimet e konsumatorëve për të 

realizuar blerje përmes internetit. Këta studiues raportuan se më pak se 50% e 

konsumatorëve të cilët u përfshinë në eksperiment vunë re vulën e sigurisë. Sipas 

këtyre studiuesve, prania e vulës së sigurisë nuk ka ndonjë ndikim pozitiv tek 

vendimet e blerësve për të realizuar blerjen.   

Houston dhe Taylor (1999), zbuluan se vula WebTrust nuk ofron asnjë siguri shtesë 

për praktikat e biznesit për realizimin e tregtisë elektronike. Mauldin dhe 

Arunachalam (2002) zbuluan se nuk ka ndonjë lidhje midis pranisë së vulës së 

sigurisë dhe vendimeve për të realizuar blerje. Odom dhe të tjerë stud iues (2002) 

zbuluan se prania e vulave të sigurisë të tilla si VeriSign, TRUSTe dhe WebTrust 

kanë ndikim të limituar në frikën dhe dyshimet e blerësve virtualë. Për më tepër, ka 

një hendek të madh midis nevojave të konsumatorëve për siguri dhe asaj që 

konsumatorët mendojnë se ofrohet prej vulave të sigurisë. Gjithashtu, ata theksojnë se 

me qëllim që vula e sigurisë të ketë një ndikim potencial tek sjelljet e blerësve është e 

nevojshme që ata të njohin karakteristikat e vulës.  

Cranor dhe studiues të tjerë (1999), zbuluan se blerësit virtualë nuk e kuptojnë sesi 

funksionon realisht vula e sigurisë. Portz (2000), thekson gjithashtu se kuptimi i 

konsumatorëve për mënyrën sesi funksionojnë shërbimet e sigurisë dhe vula e sigurisë 

janë të pamjaftueshme dhe të paplota. Rosner (2001) zbuloi se vetëm 22% e 

kompanive shfaqin vulën e sigurisë, ndërsa 96% shfaqin në faqet e tyre të internetit 

politikat e privatësisë, duke theksuar në këtë mënyrë se shitësit në shumicën e rasteve 

nuk kërkojnë pajisjen me vulën e sigurisë.    

Sipas Kimery dhe McCord (2006), vëmendja e konsumatorëve për ekzistencën e vulës 

së sigurisë dhe familjariteti i tyre në këtë drejtim është i pazhvilluar. Runyan dhe 

studiues të tjerë (2008), zbuluan se për shumë konsumatorë, vula e sigurisë nuk është  

e rëndësishme për t‟i bërë ata të ndihen komod në blerjet virtuale. Ata theksojnë se një 

gjë e rëndësishme për shitësit është procesi rigoroz që ata duhet të ndjekin për t‟u 

pajisur me vulën e sigurisë, që i detyron shitësit të zbatojnë kërkesa të standardeve të 

larta. Sipas një studiuesi tjetër, Bahmanziari, vula WebTrust që garanton sigurinë e 

brendshme nuk rrit besimin e konsumatorëve dhe vendimet e tyre për blerje virtuale, 
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ndërsa siguria e jashtme si marrëveshjet e privatësisë, politikat e kthimit, informacioni 

mbi transportin, çmimet e ulëta, rritin besimin e konsumatorëve duke vënë kështu në 

pikëpyetje vlerën e vulës së sigurisë.    

Sipas një studimi të realizuar nga Gendon dhe Barrett (2004), ata zbuluan, përmes 

intervistave me përfaqësues nga tregu kanadez përfshirë manaxherë, kontabilistë, 

përfaqësues të qeverisë dhe përfaqësues të CICA, se shërbimet WebTrust kanë 

shpërndarje të ulët në treg për shkak të kërkesave të shumta dhe punës së gjatë që 

duhet të realizohet për të marrë vulën e sigurisë krahasuar me vulat e tjera. Kjo arsye 

ndikon në perceptimin e kompleksitetit të vulës WebTrust dhe i bën manaxherët e 

kompanive të mëdha dyshues lidhur me kontributin që mund të ketë vula në rritjen e 

përfitimeve të tyre.   

Megjithatë vitet e fundit informimi i konsumatorëve lidhur me funksionimin dhe 

karakteristikat e vulës së sigurisë është rritur, ndikuar kjo edhe nga fushatat 

informuese të ndërmarra nga organizatat ndërkombëtare të kontabilitetit, AICPA dhe 

CICA. Rritja e informimit ka ndikuar në rritjen e ndërgjegjësimit dhe besimit të 

konsumatorëve duke rritur kërkesat e shitësve për t‟u pajisur me vulën e sigurisë.  

Gray dhe Debreceny (1998), në një studim të realizuar për shërbimet e sigurisë për 

bizneset virtuale identifikuan tregjet potenciale “niche” për këto shërbime. Gray dhe 

Debreceny theksuan se “specialistët e kontabilitetit kanë një pozicion të shkëlqyer për 

t‟i ofruar siguri konsumatorëve” (faqe 33), por gjithashtu konkluduan se tregu për 

këto shërbime është konkurues dhe shumë klientë mund të mos jenë gati për t‟i blerë 

ato.  

Greenstein (1998), ishte një tjetër autor i cili studioi evolucionin e rolit të profesionit 

kontabël në ofrimin e shërbimeve të sigurisë për rrjetet virtuale. Studiuesi konkludoi 

se perceptimi publik për kredibilitetin dhe rëndësia e këtyre shërbimeve janë çështje të 

cilat duhet të investigohen (Greenstein, 1998). Më vonë, studiues të kontabilitetit 

zbuluan evidenca se vula e sigurisë WebTrust, e ofruar nga specialistët e 

kontabilitetit, në veçanti reklamon “pritshmëri për një sasi më të lartë të 

transaksioneve të realizuara përmes rrjeteve virtuale dhe më tepër nënkuptim për të 

përfunduar blerjet” (Kovar, 2000).  
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Pavarësisht nga konkluzionet pozitive të studimeve të realizuara mbi rolin e 

specialistëve të kontabilitetit në ofrimin e sigurisë, grupet e mbrojtjes së të drejtave të 

konsumatorëve mbeten skeptikë. Mark Rotenberg, i Qëndrës për privatësinë e 

informacionit elektronik, thekson se vula “është thjesht një link i politikave të 

privatësisë që nuk shpreh pothuaj asgjë” (Guernsey 1999) dhe gjithashtu “ne jemi 

dëshmitarë të erozionit të ngadaltë të privatësisë virtuale nga qasjet vetrregulluese të 

industrive” (Regan and Saliba 2000).  

Në kushtet aktuale, kur një numër i madh studiuesish paraqiten spektikë dhe kritikë 

për shërbimet e sigurisë të ofruara nga specialistët e kontabilitetit është me rëndësi 

studimi pse mbijetojnë akoma këto shërbime pavarësisht konkurrencës së lartë që ato 

kanë në treg. 

1.2.4 Mbijetesa e shërbimeve të sigurisë 

1.2.4.1 Mundësitë e çertifikimit të faqeve të internetit ku realizohet tregti 

elektronike 

Konkurrenca në tregun e çertifikimit të faqeve të internetit përmes së cilave realizohet 

tregti virtuale është e lartë. Tashmë ekzistojnë disa vula të cilat pretendojnë të rrisin 

sigurinë e blerësve në tregtinë elektronike. Secila prej këtyre vulave ka fokusin e saj 

unik, kuptimin dhe përqasjen për ofrimin e sigurisë. Disa nga vulat më të njohura dhe 

më të përhapura në faqet e kompanive kryesore që realizojnë tregti përmes rrjeteve 

virtuale janë: 

 VeriSign27 – Një program dixhital çertifikimi që fokusohet në kodimin e të 

dhënave të dërguara dhe të marra  përmes serverave kompjuterikë;  

VeriSign është e specializuar në çertifikatat e vërtetimit dixhital për serverat e rrjeteve 

në internet. Pajisja e një biznesi virtual me çertifikatën VeriSign nënkupton se adresa 

e domain- it është e verifikuar dhe kundrejt këtij shërbimi kompania virtuale paguan 

një komision vjetor. Kostoja e çertifikatës mund të variojë në përputhje me nivelin e 

sigurisë së kërkuar. Kjo çertifikatë dixhitale identifikon faqet kompjuterike unike dhe 

përmes teknologjisë së çelësave lejon kodimin dhe dekodimin e informacionit. 

Vërtetimi dhe kodimi janë dy nivelet kryesore të sigurisë që një konsumator mund të 

kërkojë në një faqe interneti ku realizohet tregti virtuale.  

                                                 
27

 www.verisign.com 
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 CPA WebTrust28 – Një program çertifikimi i zhvilluar nga Instituti amerikan i 

specialistëve të kontabilitetit 

Ky program zhvillohet bazuar në dy nevoja kryesore: standardet e qëndrueshme dhe 

besimin e konsumatorëve (AICPA, 2001). Për t‟u pajisur me vulën CPA WebTrust 

një kompani virtuale duhet të  marrë një raport të pakualifikuar nga një specialist 

kontabiliteti i çertifikuar dhe të riçertifikohet çdo 90 ditë. Kostoja e çertifikimit me 

vulën CPA WebTrust fillon nga 8000$ dhe rritet në varësi të madhësisë së biznesit, 

trafikut të tregtisë virtuale dhe reputacionit të kompanisë çertifikuese.      

 TRUSTe 29  – Një organizatë jofitimprurëse e zhvilluar në marrëveshje me 

specialistët e kontabilitetit 

TRUSTe është një organizatë jofitimprurëse e përkushtuar ndaj marrëveshjeve të 

privatësisë virtuale dhe përdorimit të përshtatshëm të informacionit privat të 

konsumatorëve. Kjo organizatë u krijua në vitin 1997. Në këtë program janë 

çertifikuar pjesa më e madhe e faqeve kompjuterike më të njohura si e-Bay, Yahoo!, 

AOL, etj. Për t‟u pajisur me vulën TRUSTe një kompani virtuale duhet: të krijojë një 

marrëveshje privatësie e cila përputhet me parimet TRUSTe, të kalojë një kontroll nga 

përfaqësuesit e TRUSTe, të lejojë testimin e implementimit të politikave të privatësisë 

dhe të pranojë monitorimin periodik. Kostoja e vulës TRUSTe bazohet në të ardhurat 

vjetore të kompanive virtuale dhe fillon nga 299$ në vit për kompanitë me të ardhura 

nën 1 milion$ deri në 6999$ në vit për kompanitë me të ardhura vjetore mbi 7.5 

milion $.   

 BBBOnline30 – Vula e sigurisë e Zyrës më të Mirë të Bizneseve Virtuale, e 

cila i kërkon kompanive të jenë anëtarë të qëndrueshëm të organizatës BBB. 

Programi i privatësisë BBBOnline u krijua në mars të vitit 1999. Ai është një program 

ndërkombëtar, vullnetar dhe vetrregullues, i krijuar për të ndihmuar bizneset e 

besueshme të identifikojnë vetveten tek blerësit virtualë (CBBB, 2001). Ky program 

bazohet në premtimin se informacionet personale janë të sigurta, përdoren vetëm nga 

persona të autorizuar dhe për qëllimet e rëna dakord me blerësin. Për t‟u pajisur me 

vulën BBBOnline kompania duhet të tregojë se ka një marrëveshje privatësie të 
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 http://www.cpawebtrust.org. 
29

 http://www.t ruste.org. 
30

 http://www.bbbonline.com. 
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pranueshme dhe matës të sigurisë të të dhënave. Kostoja e anëtarësimit në BBBOnline 

varet nga vlera e shitjeve virtuale të kompanisë dhe fillon nga 150$ në vit për shitje 

nën 1 milion$ deri në 3 000$ në vit për shitje mbi 2 milion$.  

 TruSecure31 – Një program çertifikimi i zhvilluar nga Bashkimi Ndërkombëtar 

i Sigurisë Kompjuterike e cila është e fokusuar në sigurinë e rrjeteve 

kompjuterike. 

TruSecure është një program për çertifikimin e sigurisë krijuar nga Bashkimi 

Ndërkombëtar i Sigurisë Kompjuterike (ICSA). Kjo është një organizatë 

jofitimprurëse e cila teston dhe çertifikon produktet e sigurta tregtare, të tilla si 

politikat, proçedurat, programet dhe pajisjet kompjuterike. Çertifikimi me vulën 

TruSecure nënkupton përfshirjen e analistëve të organizatës në vlerësimin e sigurisë 

që ofron kompania virtuale. Objektivi kryesor i kësaj organizate është të promovojë 

sigurinë e teknologjive dhe rrjeteve kompjuterike dhe praktikave të ndjekura me 

qëllim parandalimin e dëmtimit të konsumatorëve. Kostoja e çertifikimit me vulën 

TruSecure fillon nga 40 000$ dhe rritet në varësi të kompleksitetit të mjedisit të 

sistemeve të informacionit të kompanisë.  

 Amazon.com 32  - Një garant personal ofruar nga një prej kompanive më të 

njohura të tregtisë virtuale.      

Amazon. Com është një nga faqet më të njohura të tregtisë virtuale e cila nuk shfaq 

asnjë vulë sigurie. Edhe pse kjo faqe është e çertifikuar me vulën VeriSign, vula nuk 

shfaqet dukshëm. Kjo faqe paraqet një marrëveshje vetjake garancie në të cilën shpreh 

se të gjitha transaksionet që realizohen në këtë faqe janë të garantuara nga 

Amazon.com dhe nuk ka hyrje të paautorizuara.     

Ekzistenca e vulave konkurrente për sigurinë e tregtisë elektronike ka ngritur 

pikëpyetje se përse vula e sigurisë WebTrust e ofruar nga një specialist kontabiliteti 

vazhdon të mbijetojë akoma në treg. Studimet e realizuara tregojnë se profesionalizmi 

i ofruesve të vulës së sigurisë WebTrust luan një rol të rëndësishëm pozitiv në 

ekzistencën e kësaj vule në treg.          

                                                 
31

 www.truesecure.com/  
32

 http://www.amazon.com. 
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1.2.4.2 Teoria e profesionalizmit për qëndrueshmërinë  e shërbimeve të sigurisë 

të ofruara nga specialistët e kontabilitetit 

1.2.4.2.1 Perceptimi për profesionalizmin e kontabilistëve 

Deri në gjysmën e parë të vitit 1960, sociologët në përgjithësi mendonin se mund të 

zhvillohej tregu për ekspertizë profesionale dhe gjithashtu ishte e mundur që disa 

profesione jo vetëm të njiheshin nga tregu por edhe të privilegjoheshin nga shteti duke 

qënë se ata që i përfaqësonin këto profesione ishin shumë të zotë në realizimin e disa 

operacioneve të rëndësishme për shoqërinë (Abbott, 1988). Profesionalizmi 

perceptohej si një proçes i qëndrueshëm, i përbërë nga një seri hapash të suksesshme 

dhe të identifikueshme dhe ofruesit e shërbimeve profesionale shiheshin si të pajisur 

me setin e plotë të njohurive të nevojshme. Këto përfundime u vunë në pikëpyetje 

gjatë gjysmës së dytë të vitit 1960 dhe literatura e ndërtuar rreth zhvillimit të tregjeve 

të ekspertizës profesionale u kthye në një fenomen (Macdonald, 1995). Kjo rrymë e re 

kërkimesh nxorri në pah karakterin politik dhe natyrën e profesionalizmit të orientuar 

nga konflikti (Siegrist, 1990).    

Kërkimet e mëvonshme u fokusuan në realizimin e një sërë studimesh sociale 

konstruktive lidhur me kthimin e kontabilitetit në profesion si një masë e rëndësishme 

që do t‟i lejonte kontabilistëve të dominonin fushën e kontabilitetit financiar dhe 

kontabilitetit të kostos po aq mirë sa edhe fushën e auditimit financiar (e.g., 

Armstrong 1985; Power 1995). Studime të tjera ekzaminuan proçesin përmes të cilit 

kontabilistët u përpoqën të shfaqnin prezencën e tyre përtej tregjeve tradicionale në të 

cilat ata ishin përfshirë deri atëherë. Daly dhe Schuler (1998) dhe po ashtu edhe 

Fogarty dhe Radcliffe (1999) realizuan kërkime për mënyrën sesi po përpiqeshin 

kontabilistët të diversifikonin praktikën e tyre duke ofruar ekspertizë për zgjidhjen e 

problemeve që shqetësonin grupet e interesit.     

Megjithatë, studimet e para lidhur me zhvillimin e kontabilitetit kishin disa kufizime. 

Kufizimi i parë ishte se studimet e para nuk ekzaminuan në thellësi reagimin e 

audiencës ndaj ekspertizave të dhëna nga kontabilistët; ato u fokusuan në përshkrimin 

dhe analizën e përpjekjeve të kontabilistëve. Audienca përfshin jo vetëm 

profesionistët praktikues të cilët padyshim ishin aktorët kryesorë në këtë zhvillim 

(Power, 1997b), por gjithashtu edhe përdoruesit e shërbimeve profesionale, 

profesionet konkurrente dhe gazetarët (Abbott 1988; Sikka and Willmott 1995). Duke 
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qënë se këto grupe mund të injoronin, pranonin, transformonin apo kontestonin 

ekspertizat e kontabilistëve, reagimi i tyre duhej të ekzaminohej me kujdes në 

analizën e proçesit të profesionalizimit. Kufizimi i dytë ishte se shumë studime e 

përqëndruan analizën e tyre në zhvillimet e hershme të shërbimeve të reja 

profesionale të kontabilistëve duke përshkruar një kontekst të përgjithshëm të 

realizimit të tyre. Së treti, këto studime e shmangën proçesin përmes të cilit ofruesit e 

këtyre shërbimeve të reja gjetën mbështetjen fillestare brenda komunitetit të 

profesionistëve të kontabilitetit. Sipas Gendron dhe Barret (2003), për të kuptuar më 

mirë sesi mund të zhvillohet tregu i shërbimeve të kontabilistëve, duhet të 

ekzaminohen rrugët përmes të cilave kontabilistët kanë realizuar shërbimet dhe i kanë 

promovuar ato dhe gjithashtu duhet të studiohet reagimi i audiencës ndaj këtyre 

shërbimeve të ofruara.   

1.2.4.2.2 Teoria Aktor – Rrjet për përcaktimin e profesionalizmit të 

kontabilistëve 

Burrage, Jarausch dhe Siegrist (1990) u përqëndruan në rëndësinë që ka faktori 

“aktor” për studimin e profesionalizmit, duke i dhënë rol kryesor aktorëve në proçesin 

e promovimit dhe mbështetjes së ekspertizave. Gendron dhe Barret (2003) kanë 

përdorur teorinë aktor-rrjet (Callon 1986; Latour 1987) për të kuptuar rolin e 

profesionalizmit në zhvillimin e shërbimeve të ofruara nga kontabilistët. Kjo teori 

ofron një sërë konceptesh për të kuptuar më mirë proçesin përmes të cilit 

profesionistët përpiqen të ofrojnë ekspertizat e tyre të suksesshme apo të dështuara në 

pranimin e tyre nga tregu, duke lejuar profesionin të ndërtojë apo të kontrollojë ose jo 

tregun për shërbimet e tij (Power 1996). Studimi i realizuar nga Gendron dhe Barret 

(2003) është studimi i parë që mbështetet në teorinë aktor-rrjet për ekzaminimin e 

profesionalizmit të kontabilistëve.  

Teoria aktor-rrjet, e quajtur gjithashtu “ sociologjia e  përkthimit”, fokusohet në 

proçesin përmes të cilit njohuritë kthehen ose në “kuti të zezë” (të pranuara s i 

joproblematike dhe të pakontestuara) ose refuzohen (Latour 1987). Përkthimi 

konsiston në një proçes të vazhdueshëm përmes të cilit deklarimet transformohen në 

mënyrë progresive dhe përfaqësuesit përpiqen të përfshijnë edhe aktorë të tjerë të cilët 

mund të pranojnë, refuzojnë apo modifikojnë këto deklarime në varësi të interesit të 

tyre. Shumë përkthime- në fakt vargje të tëra me përkthime (Latour, 1999)- 
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karakterizojnë përhapjen e njohurive në shoqëri33. Teoria aktor-rrjet bazohet në idenë 

se zhvillimi i rrjeteve mbështetëse varet nga vendosja e përshtatshme midis njohurive 

të deklaruara dhe interesit të audiencës së targetuar (Akrich, Callon, and Latour 

2002b).  

Në qendër të kësaj teorie janë koncepti i strategjive të problematizuara, rrjeti i 

mbështetjes, testi i fuqisë dhe kontigjenti. Strategjitë e problematizimit i referohen 

rrugës përmes të cilës profesionistët prezantojnë njohuritë e tyre tek audienca e 

targetuar, në përpjekje për të vendosur rrjetin e mbështetjes me njerëzit dhe burimet 

përreth tyre. Në prezantimin e tyre, profesionistët do specifikojnë rolin që duhet të 

luajnë aktorët në zhvillimin e rrjeteve për të rritur shpërndarjen e deklarimeve. 

Profesionistët duhet gjithashtu të përkufizojnë nevojën që audienca duhet t‟i referohet 

problemit me të cilin është duke u përballur dhe duhet t‟i shqyrtojë deklarimet si 

zgjidhje të këtyre problemeve (Callon, 1986). Objektivi i fundit i profesionistëve 

është të bëjnë të mundur që audienca t‟i konsiderojë deklarimet e tyre si të 

detyrueshme për zgjidhjen e problemeve të tyre (Latour 1987).  

Sapo kompletohet problematizimi fillon testi i fuqisë në të cilin profesionistët dhe 

audienca do të argumentojnë pro dhe kundër njohurive të deklaruara, duke dhënë 

përfundimin lidhur me fortësinë e problematikës fillestare të profesionistëve (Callon 

1986). Testi i fuqisë i referohet deklarimeve të profesionistëve të cilat testohen nga 

audienca. Kalimi i testit do të thotë t‟i rezistosh sfidave. Në varësi të rezultateve të 

testit të fuqisë, profesionistët mund të vendosin të modifikojnë strategjitë fillestare (po 

ashtu edhe deklarimet e tyre) dhe të angazhohen në teste të tjera. Profesionistët 

luftojnë në mënyrë aktive gjatë testit të fuqisë (përmes takimeve dhe debateve) për të 

bindur audiencën në interes të zhvillimit të ardhshëm të deklarimeve dhe si pasojë në 

bërjen e tyre të besueshme dhe të padiskutueshme. Bindja mund të jetë e vështirë 

vetëm nëse profesionistët kanë kontroll të ulët mbi mënyrën sesi të tjerët i përdorin 

deklarimet e tyre. Fati i njohurive të deklaruara është në duart e të tjerëve dhe vetëm 

                                                 
33

 Teoria actor-rrjet kundërshton në shumë mënyra modelin klasik të shpërndarjes (të përshkruar nga 

Rogers (1995) dhe Malmi (1999). Ky model përfshin në proçesin e kërkimit mendimin e shumë 

inxhin ierëve dhe manaxherëve dhe gjithashtu edhe shumë rryma inovative. Modeli i shpërndarjes 

pranon se audienca pasive pranon ose refuzon deklarimet e njohurive mbi bazën  e cilësive të 

brendshme të këtyre n johurive. Gjithashtu, deklarimet shihen si të pandryshueshme kur ato 

shpërndahen në shoqëri. Në të kundërt, bazuar në teorinë aktor-rrjet përhapja e njohurive në kohë dhe 

hapësirë përfshin adaptimin dhe transformimin- proçes që është quajtur përkthim (Akrich, Callon, and 

Latour 2002a; 2002b). 
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nëse këto njohuri janë përhapur ato mund të injorohen, pranohen, transformohen apo 

kontestohen (Latour 1986). Më pas përhapja e njohurive të deklaruara mund të 

karakterizohet nga shumë akte negocimi dhe bindje.  

Propozimi i përdorimit të teorisë aktor-rrjet nga Gendron dhe Barret (2003) bëhet për 

të ndjekur një rrugë më efikase për kuptimin më të mirë të profesionalizmit të 

kontabilitetit përmes kalimit të njohurive në një proçes më kompleks, shpeshherë të 

vështirë, për ndërtimin e mbështetjes së rrjeteve për ekspertizën e deklaruar për 

shërbime të tilla si shërbimet e sigurisë WebTrust. Këta studiues kanë shqyrtuar 

dokumentet fillestare për shërbimet e sigurisë WebTrust të hartuara nga AICPA/CICA 

duke përdorur teorinë aktor-rrjet. Grupi i aktorëve që ata kanë përfshirë në analizë 

ishin konsumatorë, manaxherë të kompanive virtuale dhe anëtarë të profesionit 

kontabël. Gendron dhe Barret (2003) arritën në përfundimin se grupi i aktorëve pati 

një reagim pozitiv ndaj deklarimeve të bëra nga organizatat e profesionistëve të 

kontabilitetit lidhur me rëndësinë e shërbimeve të sigurisë WebTrust për zgjidhjen e 

problemeve që i shqetësonin ata. Roli i specialistëve të kontabilitetit ishte që t‟i 

përkthenin deklarimet e bëra për shërbimet e sigurisë WebTrust në një ekspertizë të 

rëndësishme duke krijuar një perceptim tek aktorët se vula e sigurisë është shumë e 

rëndësishme dhe ndoshta duhet të jetë prezente gjithmonë në blerjet e realizuara 

virtualisht. Manaxherët e kompanive virtuale duhet të binden se një pjesë e 

rëndësishme e konsumatorëve kanë nevojë për sigurinë e vulës për të blerë virtualisht. 

Pranimi i WebTrust gjithashtu varet nga marrëdhëniet midis kompanive virtuale dhe 

konsumatorëve- lidhje në të cilën specialistët e kontabilitetit nuk janë të përfshirë në 

mënyrë direkte. Në përfundim, anëtarët e profesionit kontabël duhet të jenë të bindur 

se Webtrust ka mbështetje të rëndësishme- CICA dhe AICPA janë të ndarë nga 

anëtarët e tyre në mjedisin profesional.   

Sipas Gendron dhe Barret (2003), predikuesit e shërbimeve WebTrust nuk duhet të 

barazohen me profesionin e kontabilitetit si një i tërë. Ata duhet të mbajnë pozicionin 

e një grupi individësh të cilët mbështesin shërbimet WebTrust dhe janë angazhuar 

aktivisht në promovimin e këtyre shërbimeve. Përbërja e këtij grupi individësh do të 

ndryshojë në çdo kohë në varësi të ndryshimeve që mund të pësojnë aktorët (Latour, 

1996).  
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Kjo teori nxjerr në pah faktin se specialistët e kontabilitetit pranohen si profesionistë 

nga grupet e interesit të përfshirë në tregtinë elektronike. Njëkohësisht këto grupe 

interesi gjykojnë se specialistët e kontabilitetit përmes ofrimit të shërbimeve 

WebTrust mund të japin një kontribut të rëndësishëm në zgjidhjen e problemeve që 

lindin nga aplikimi i modelit virtual të tregtisë. Pikërisht ky profesionalizëm ka 

ndikuar në mbijetesën e shërbimeve të sigurisë të ofruara nga specialistët e 

kontabilitetit pavarësisht kostos së lartë të këtyre shërbimeve krahasuar me një sërë 

vulash të tjera sigurie. 

1.2.5 Llojet e shërbimeve të sigurisë për tregtinë elektronike  

Shërbimet e sigurisë për tregtinë elektronike ndahen në dy lloje shërbimesh: 

WebTrust dhe SysTrust. 

 

1.2.5.1 Shërbimet WebTrust 

Tregtia elektronike shoqërohet nga tre risqe: risku i praktikave të gabuara të biznes it, 

risku i integritetit të transaksioneve dhe risku i mbrojtjes së informacionit (N. 

Bagranoff, S. Bryant, J. Hunton, 2002). Mbrojtja e klientëve/konsumatorëve prej 

këtyre tre risqeve realizohet përmes shërbimeve WebTrust.  

Aktualisht, shërbimet WebTrust përfshihen në “familjen” e shërbimeve të sigurisë të 

krijuara për sistemet e bazuara në tregtinë elektronike. Përmes sigurimit të një raporti 

sigurie, këto shërbime i lejojnë kompanive të shfaqin Vulën WebTrust të shoqëruar 

me raportin e auditimit në faqen e internetit ku realizohet tregtia elektronike (AICPA). 

Familja e shërbimeve të sigurisë WebTrust përfshin shërbimet e mëposhtme që 

ofrohen në kontekstin e sistemeve të tregtisë elektronike: 

- Privatësia virtuale. Qëllimi i angazhimeve të sigurisë përfshin kriteret dhe 

parimet më të rëndësishme të privatësisë virtuale.  

- Mbrojtja e konsumatorit. Qëllimi i angazhimeve të sigurisë përfshin 

njëkohësisht edhe Integritetin e Proçesimeve.  

- Shërbime të tjera WebTrust. Angazhimet e sigurisë përfshijnë edhe shërbime 

të kombinuara të parimeve të përmenduara më sipër.  

- WebTrust për Autoritetet e Çertifikimit. Qëllimi i angazhimeve të sigurisë 

përfshin parimet dhe kriteret unike për autoritetet e çertifikimit.  
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1.2.5.2 Shërbimet SysTrust  

Përdorimi masiv i teknologjisë së informacionit krijon dyshime nëse kjo teknologji 

përdoret dhe funksionon siç duhet. Komponentët e sistemeve përfshijnë 

infrastrukturën e sistemit, programet, proçedurat dhe të dhënat e tij (N. Bagranoff, S. 

Bryant, J. Hunton, 2002). Garancia nëse të gjithë këta komponentë të teknologjisë së 

informacionit funksionojnë mirë ofrohet përmes shërbimeve SysTrust.  

Edhe shërbimet SysTrust përfshihen në “familjen” e shërbimeve të sigurisë të krijuara 

për të garantuar një llojshmëri të gjerë të sistemeve të bazuara në teknologjinë e 

informacionit. Garancia ofrohet përmes marrjes së  një raporti sigurie nga një ekspert 

kontabël i pavarur dhe të Vulës SysTrust. Kur raporti i ekspertit kontabël rezulton i 

pakualifikuar, ky raport sëbashku me vulën e sigurisë shfaqen në faqen e internetit të 

kompanisë (AICPA). Shërbimet SysTrust përfshijnë fushat e mëposhtme: 

- Sigurinë 

- Integritetin e proçesimit  

- Disponueshmërinë dhe vlefshmërinë 

- Konfidencialitetin 

- Sigurinë e sistemit: kombinon angazhimet e sigurisë, integritetit të proçesimit 

dhe disponueshmërisë. 

- Vula e përgjithshme SysTrust: përfshin një ose më shumë kombinime të 

angazhimeve SysTrust të përmendura më sipër. 

 

1.2.6 Parimet dhe kriteret për ofrimin e shërbimeve të sigurisë 

Nga dy organizata ndërkombëtare të kontabilitetit, AICPA dhe CICA, janë vendosur 

pesë kritere kryesore që një specialist kontabël duhet të marrë në konsideratë gjatë 

angazhimit të ofrimit të shërbimeve WebTrust dhe SysTrust. Këto kritere janë:  

- Siguria – jep garancinë se sistemi është i mbrojtur prej hyrjeve të 

paautorizuara (fizike dhe logjistike) 

- Disponueshmëria - jep garancinë se sistemi punon sipas marrëveshjes 

- Integriteti i proçesimit – jep garancinë se sistemi i proçesimit është i plotë dhe 

proçesimi është i autorizuar dhe realizohet në kohë 
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- Konfidencialiteti – ofron garancinë se informacioni konfidencial është i 

mbrojtur sipas marrëveshjes 

- Privatësia – ofron garancinë se informacioni personal merret dhe përdoret në 

përputhje me marrëveshjet e privatësisë dhe në përputhje me kriteret e 

vendosura nga institucionet profesionale.  

Këto kritere dhe parime janë baza për një specialist kontabiliteti në mënyrë që ai të 

konkludojë në përfundim të misionit të angazhimit nëse faqja e internetit ose sistemi 

informatik i kompanisë duhet të çertifikohen me vulën e sigurisë apo jo. Nëse 

konkluzioni i specialistit kontabël shoqërohet me një raport të pakualif ikuar, vula e 

sigurisë shfaqet në faqen e internetit të kompanisë. Marrëdhënia e kompanisë me 

specialistin kontabël në marrjen e shërbimeve të sigurisë është e vazhdueshme sepse 

çdo 90 ditë specialisti duhet të rinovojë vulën e dhënë. Duke klikuar në vulën e 

sigurisë klientët mund të lexojnë raportin e specialistit dhe të informohen rreth nivelit 

të sigurisë së faqes. Vula e sigurisë ka vlefshmëri maksimale një vit. Pas periudhës së 

vlefshmërisë kompania ka 30 ditë për të rinovuar raportin dhe nëse rinovimi nuk 

merret vula e sigurisë hiqet nga faqja e internetit të kompanisë.   

1.2.7 Kriteret personale për ofrimin e shërbimeve të sigurisë  

Në përputhje me rregullat e vendosura nga organizatat profesionale ndërkombëtare, 

shërbimet e sigurisë mund të ofrohen nga një specialist kontabël34  i cili plotëson 

kriteret e mëposhtme: 

- Liçensohet për të ofruar shërbimet e sigurisë 

- Të jetë kompetent i fushës duke kompletuar njohuritë e tij me trajnime 

plotësuese përpara pranimit të misionit nga kompanitë.  

Edhe pse ekspertët kontabël të regjistruar në Shqipëri kryejnë në mënyrë të 

detyrueshme trajnime të vazhdueshme, është e rëndësishme të studiohet sesa të 

njohura janë shërbimet e sigurisë në Shqipëri nga grupet e interesit si dhe nëse këto 

shërbime mund të ofrohen me kompetencë nga ekspertët kontabël të regjistruar në 

Shqipëri. 

 

                                                 
34

 Eksperti kontabël që çertifikohet për të ofruar shërbimet  e sigurisë për tregtisë elektronike në 

literaturë merr emërtimin specialist kontabiliteti. Për këtë arsye gjatë punimit është përdorur shpesh 

termi specialist kontabiliteti krahas termit ekspert kontabël i reg jistruar.  
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1.2.8 Shërbimet e sigurisë në ekonominë shqiptare 

Prej disa vitesh tashmë tregtia elektronike është një model i njohur tregtar edhe për 

kompanitë dhe individët shqiptarë. Por, faktet tregojnë se faqet e internetit të krijuara 

për të realizuar tregti elektronike nga kompani ose individë në Shqipëri nuk 

përmbajnë asnjë nga vulat e shërbimeve të sigurisë 35 . Mosçertifikimi i faqeve të 

internetit konsiderohet si një ndër arsyet pse faqet shqiptare të internetit  konsiderohen 

të pasigurta36 për të realizuar tregti virtuale.  

Në situatën aktuale në Shqipëri shërbimet e auditimit të ofruara nga ekspertët kontabël 

nuk perceptohen në rëndësinë që ato duhet të kenë realisht. Nga pjesa më e madhe e 

kompanive shqiptare shërbimet e auditimit kontraktohen thjesht sepse janë detyrime 

ligjore për të bërë të mundur realizimin e proçedurave të caktuara. Duke qënë se 

shërbimet e sigurisë aktualisht nuk përmenden në legjislacionin shqiptar, këto 

shërbime janë pothuaj të panjohura për Shqipërinë.  

Megjithatë, në mënyrë që tregtia elektronike të bëhet e aplikueshme dhe e suksesshme 

në Shqipëri, po aq sa është dhe e njohur, është e nevojshme të studiohet sesi mund të 

sigurohen shërbime sigurie me kompetencë dhe cilësi.    

Një nga pikëpyetjet e grupeve të interesit për tregtinë elektronike është nëse mund të 

japin garanci për sigurinë ekspertët kontabël të regjistruar në Shqipëri, bazuar në 

njohuritë që ata marrin në trajnimet e detyrueshme. Për t‟i dhënë përgjigje kësaj 

pyetje në këtë studim kemi realizuar një analizë krahasuese të njohurive që marrin 

ekspertët kontabël të regjistruar në trajnime dhe njohurive të nevojshme për të ofruar 

shërbimet e sigurisë. Gjithsesi, konkluzionin lidhur me këtë pyetje nuk e kemi bazuar 

vetëm në analizën krahasuese por edhe në analizën ekonometrike të perceptimeve  të 

target grupit të studimit të realizuar në kapitullin e tretë të këtij punimi.    

 

 

 

                                                 
35

 Webtrust ose Systrust 
36

 Kjo arsye vlen më tepër për të huajt të cilët njohin  shërbimet e sigurisë dhe dinë si të kontrollo jnë 

vlefshmërinë e vulës së sigurisë dhe opinionet e ekspertit kontabël të shprehura në raportin e 

angazhimit. Në Shqipëri vetëm n jë pjesë shumë e vogël individësh njohin shërbimet e sigu risë dhe 

garancinë që ato ofrojnë. 
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1.2.9 Roli që zënë shërbimet e sigurinë në trajnimet e ekspertëve shqiptarë  

1.2.9.1 Testimi i njohurive të kandidatëve për ekspert kontabël në Shqipëri  

Deri në maj 2014, numri i Ekspertëve Kontabël të Regjistruar në Shqipëri ishte 21337 

ekspertë person fizikë dhe 54 shoqëri auditimi. Për t‟u liçensuar si ekspert kontabël i 

regjistruar, sipas legjislacionit shqiptar, kandidatët duhet të ndjekin një periudhë të 

detyrueshme stazhi profesional pranë një eksperti. Gjatë kësaj periudhe, që zgjat 3-5 

vjet38, kandidatët duhet të bëjnë edhe trajnime të detyrueshme vjetore dhe të testohen 

për njohuritë e marra gjatë trajnimeve. Trajnimet e njohurive gjatë periudhës së 

stazhit përfshijnë: 

- Njohuri për kontabilitetin dhe raportimin financiar sipas SKK 

- Njohuri për kontabilitetin dhe raportimin financiar sipas SNK/SNRF 

- Auditimin e Pasqyrave Financiare të përgatitura për përdorim të përgjithshëm 

Secili nga këto module përfshin 40 orë të detyrueshme trajnimi.   

1.2.9.2 Krahasimi i njohurive që duhen për ofrimin e shërbimeve të sigurisë dhe 

njohurive që marrin ekspertët shqiptarë në trajnimet e detyrueshme 

Në tabelën e mëposhtme pasqyrohen njohuritë që duhen për të marrë titullin për 

ofrimin e  shërbimeve të sigurisë për tregtinë elektronike39, të njohurive që duhen për 

t‟u çertifikuar si ekspert kontabl i regjistruar në Shqipëri dhe trajnimet që kanë bërë40 

ekspertët kontabël shqiptarë për vitin 2013. Qëllimi është të studiohet sesa të aftë janë 

ekspertët shqiptarë të ofrojnë me kompetencë shërbimet e sigurisë.   

Tabela 1.2: Krahasim i njohurive që duhen për shërbimet e sigurisë dhe 

njohurive që marrin ekspertët shqiptarë në trajnimet e detyrueshme 

Testimet për t‟u 

çertifikuar për 

shërbimet e sigurisë 

Testimet për t‟u bërë ekspert kontabël i  

regjistruar në Shqipëri  

Fushat e trajnimit të 

ekspertëve kontabël 

në Shqipëri në vitin 

2013  

 

 

Seksioni 1- Vlerësimi i 

riskut  

Provimi 1  

Kontabiliteti, raport imi financiar dhe analiza e 

pasqyrave financiare  

 Kontabiliteti financiar  

 

Azhornimet me 

ndryshimet  në 

Legjislacionin 

Tatimor në 

 

                                                 
37

 www.ieka.gov.al 
38

 Kjo periudhë varet nga forma e angazhimit, nëse është kontratë shërbimi apo kontratë punësimi.  
39

 Këto janë testet që duhet të kalohen për t‟u çertifikuar në SHBA s i specialist për ofrimin e 

shërbimeve të sigurisë.  
40

 Programi i t rajn imeve për vit in 2014 nuk është publikuar akoma nga IEKA.  

http://www.ieka.gov.al/
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 Kontabiliteti i kostos dhe i drejtimit  

 Analiza e Pasqyrave financiare  

Republikën e 

Shqipërisë  

 

• TVSH, Tat im 

fit imi, Akciza, etj.  

 

Planifikimi i 

auditimit të  

pasqyrave 

financiare  
 

Seksioni 2 –  

Konsideratat për 

mashtrimin  

Provimi 2 

E drejtë civile, Kodi penal, legjislacioni i 

biznesit dhe Kodi i punës në Republikën e 

Shqipërisë. 

 E drejta civile – Kodi civ il dhe Kodi i 

proçedurave civile  

 Legjislacioni i biznesit  

 Legjislacioni penal – Kodi penal dhe 

Kodi i proçedurës penale  

 Legjislacioni i punës – Kodi i punës 

dhe ligji për sigurimet  shëndetësore  

 Ligji për Falimentimin  

 Parandalimi i pastrimit  të parave dhe 

financimit të terrorizmit  

 

Trajt imi juridik i 

bashkimit, ndarjes dhe 

përthithjes së entitetit 

të biznesit  

 

Proçedurat e auditimit, 

testet e kontrollit, 

testet thelbësore 

 

Zgjedhja në auditim- 

proçedurat praktike të 

zgjedhjes së 

kampionëve 

Seksioni 3-  Kontrolli i 

brendshëm dhe 

kontrolli i 

përgjithshëm i 

teknologjisë së 

informacionit  

Provimi 3 

Kodi etik për profesionistët e kontabilitetit dhe 

standartet për problematika të veçanta  

 Organizimi i profesionit të Ekspertëve 

Kontabël të Regjistruar  

 Etika p rofesionale  

 Realizimi i auditimit në përputhje me 

standartet ndërkombëtare të auditimit  

 Standartet profesionale për të realizuar 

angazhime të tjera të sigurisë, 

rishikimit dhe të tjera të ngjashme por 

që ndryshojnë nga auditimi i pasqyrave 

financiare për përdorim të 

përgjithshëm. 

 

Procedurat që 

ndiqen në rastin e 

falimentimit të  

shoqërive tregtare  

  

Proçedurat e 

thjeshtëzuara të 

auditimit - Dosja e 

auditimit  për NJVM  

Seksioni 4- Vlerësimi, 

Testimi dhe Raportimi  

Provimi 4 

Organizimi, manaxhimi, admin istrimi dhe 

kontrolli i brendshëm i bizneseve, duke përfshirë 

dhe sistemet e informacionit dhe informatikën 

 Parimet bazë të organizimit dhe 

administrimit të b izneseve  

 Sistemet e informacionit  

 Kontrolli i brendshëm, komponentët 

dhe organizimi i tij  

 Qeverisja e bizneseve, roli i Kodit të  

qeverisjes së mirë.  

Trajt imi kontabël i 

konsolidimit në 

Pasqyrat Financiare të 

përgatitura sipas SKK 

dhe SNRF-ve  

 

Ndryshimet e pritshme 

në Raportin  e 

ekspertit- Format i i 

përmirësuar  

Seksioni 5- 

Manaxhimi i 

informacionit dhe 

intelig jenca e biznesit  

Provimi 5 

Legjislacioni fiskal në Republikën e Shqipërisë  

 Administrimi i detyrimeve fiskale në 

Përmirësimet  e 

pritshme në 

Standardet Kombëtare 

të Kontabilitetit në 
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Republikën e Shqipërisë, proçedurat që 

ndiqen për mbledhjen  e taksave. 

Struktura e taksave. Autoritetet 

përgjegjëse për taksat në nivel 

kombëtar dhe lokal  

 Tatimi mbi të ardhurat personale  

 Tatimi mbi vlerën e shtuar  

 Taksat vendore   

 Akciza dhe taksat doganore  

 Sigurimet shoqërore dhe shëndetësore  

Republikën e 

Shqipërisë  

 

Përcakt imi i 

materialitetit  në 

Auditimin e Pasqyrave 

Financiare  

 

Ndryshimet e pritshme 

në kontrollin e cilësisë 

 

IFRIC 12- Kontratat e 

koncensioneve 

 

Pra, siç shihet testimi i kandidatëve për ekspertë kontabël të regjistruar por edhe 

trajnimet e detyrueshme nuk përfshijnë dhënien dhe testimin e njohurive për 

teknologjinë e informacionit. Vetëm në provimin e tretë dhe të katërt përfshihet 

testimi i njohurive për shërbimet e sigurisë dhe për teknologjinë e informacionit por 

pjesa e rëndësisë që zënë këto njohuri është vetëm 10% e totalit të pikëve 41. Ndërsa në 

trajnimet e detyrueshme nuk përfshihen aspak njohuri mbi teknologjinë e 

informacionit por këto trajnime bazohen tek problematikat e aplikimit të standarteve 

për aspekte të veçanta, tek auditimi i Pasqyrave financiare për përdorim të 

përgjithshëm, tek rekomandimet për përmirësime që duhet t‟i bëhen legjislacionit 

fiskal, tek ndryshimet lidhur me Raportin e auditimit të kompanive dhe NJVM-ve, si 

dhe tek kontratat e koncensioneve.   

Si përfundim, bazuar në njohuritë e marra në trajnime, mund të themi se: jo vetëm 

kompanitë por edhe ekspertët kontabël shqiptarë nuk i njohin shërbimet e sigurisë dhe 

nuk trajnohen aktualisht për ofrimin e këtyre shërbimeve me kompetencë dhe cilësi42. 

Gjithsesi, këtë përfundim që na rezulton nga krahasimi në tabelën e mësipërme në 

pjesën vijuese të punimit duam ta testojmë edhe përmes analizave ekonometrike në 

mënyrë që të sigurojmë përfundime më realiste dhe të bazuara.     

 

 

 

                                                 
41

 www.ieka.gov.al 
42

 I njëjti perceptim ekziston edhe tek personat e pyetur të cilët në numrin më të madh të tyre i 

vlerësojnë ekspertët kontabël shqiptarë në shkallën 1-2, pra aspak ose pak kompetentë për të ofruar 

aktualisht shërbimet e sigurisë për tregtinë elektronike. (Sh iko tabelat në aneks të punimit) 

http://www.ieka.gov.al/
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1.3 Literatura mbi legjislacionin fiskal për tregtinë elektronike  

1.3.1 Perceptimi mbi ndikimin e legjislacionit fiskal në suksesin e tregtisë 

elektronike 

Qysh prej aplikimi të parë të tregtisë elektronike e deri më sot përbën objekt diskutimi 

të vazhdueshëm midis institucioneve dhe ekspertëve çështja nëse modeli virtual i 

tregtisë duhet të taksohet apo jo (Nellen, 2001). Nellen thekson se qëndrimet e 

ndryshme pro apo kundër taksimit të tregtisë elektronike janë argumentuar me 

nevojën për t‟i dhënë hov zhvillimit të këtij modeli tregtar. Edhe pse argumentat 

kundër taksimit të tregtisë elektronike vazhdojnë të mbështeten fuqishëm edhe sot, 

nga shumë ekspertë të fushës por edhe nga shtete të veçanta janë shtuar argumentat 

pro taksimit të modelit virtual.   

Institucionet ndërkombëtare e konsiderojnë taksimin e tregtisë virtuale të 

domosdoshëm jo vetëm për të mos pasur diskriminim në taksimin e dy modeleve të 

tregtisë por edhe sepse sipas tyre rregullimi ligjor dhe fiskal ndikon pozitivisht në 

rritjen e sigurisë së modelit dhe për rrjedhojë në rritjen e besimit të konsumatorëve për 

t‟u përfshirë në këtë model tregtar (BE, 2012). Sipas BE-së, rregullimi fiskal i modelit 

virtual të tregtisë do ndikonte jo vetëm në rritjen e të ardhurave por gjithashtu do 

ndërgjegjësonte palët për të qënë sa më korrekte në marrëveshjet tregtare të realizuara 

virtualisht. 

Ekspertët e legjislacionit fiskal theksojnë se mungesa e rregullimit fiskal për tregtinë 

elektronike shmang vëmendjen e institucioneve fiskale duke e orientuar atë totalisht 

drejt modelit tradicional të tregtisë. Kjo nënkupton eleminimin e kontrolleve ndaj të 

gjithë palëve që angazhohen në rolin e shitësit në modelin virtual të tregtisë. Mungesa 

e kontrolleve do tërhiqte vëmendjen dhe dëshirën për t‟u përfshirë në këtë model 

tregtar jo vetëm të palëve të cilat priren nga ideja për të ngritur aktivitete tregtare “të 

ndershme” por njëkohësisht edhe të palëve të tjera që kanë si synim kryesor përfitimin 

përmes mashtrimeve. Pra, legjislacioni fiskal u shërben shteteve jo vetëm për të 

siguruar të ardhura përmes tatimeve dhe taksave por njëkohësisht edhe për 

“pastrimin” e tregjeve dhe rritjen e sigurisë së palëve blerëse. Në këtë rast kostoja që 

do të paguajnë blerësit në formën e tatimeve pretendohet të jetë më e vogël sesa 

kostoja e humbjes nga përfshirja në rrjete që kanë si qëllim mashtrimin.  
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Studimet e realizuara nga institucione ndërkombëtare theksojnë se rregullimet ligjore 

janë të domosdoshme për të krijuar një mjedis në të cilin konsumatorët dhe shitësit 

krijojnë besim tek modeli virtual i tregtisë (UNCTAD, 2000). Tregtia elektronike 

kërkon rregulla ligjore dhe standarde që të mbulojnë zbatimin e kontratave, mbrojtjen 

e konsumatorit, përmbushjen e detyrimeve, mbrojtjen e privatësisë, ruajtjen e të 

drejtës së pronësisë intelektuale si dhe standarde të proçesit dhe standarde teknike 

lidhur me format e pagesave të realizuara përmes internetit, proçedurat e dërgimit të 

produkteve tek konsumatorët, sigurinë, autenticitetin, enkriptimin, nënshkrimin 

dixhital, protokollet e lidhjes, etj.      

Në këtë kuadër, pavarësisht qëndrimeve pro apo kundër taksimit të barabartë të 

tregtisë elektronike, përpjekjet e shteteve të ndryshme janë finalizuar me hartimin e 

rregullave fiskale që mbulojnë këtë model tregtie. Natyrisht që ky legjislacion është 

përmirësuar dhe vazhdon të përmirësohet në mënyrë që të përfitohet një rregullim sa 

më i mirë i tregtisë elektronike dhe risqeve që ajo mbart për grupet e interesit.        

1.3.2 Zhvillimi i legjislacionit fiskal për tregtinë elektronike 

Zhvillimi i shpejtë i tregtisë elektronike ka nxitur institucionet qeveritare të shumë 

shteteve të punojnë për hartimin e kuadrit ligjor për rregullimin e këtij modeli tregtar. 

Një nga sfidat më të mëdha lidhur me tregtinë elektronike mbetet taksimi i të 

ardhurave të gjeneruara nga rrjetet virtuale. Kjo nënkupton se ligjet fiskale për 

tregtinë me prezencë fizike të detyrueshme nuk mund të mbulojnë të gjitha 

problematikat e taksimit të modelit virtual të tregtisë. Për këtë arsye, fillimisht SHBA 

dhe më pas organizatat ndërkombëtare punuan për të zgjidhur problemet fiskale të 

tregtisë elektronike43.  

Një nga përgjigjet më të hershme ndaj problematikës së taksimit të tregtisë 

elektronike ishte raporti “Kuadri për tregtinë elektronike globale” i vitit 1997. Raporti 

njohu rëndësinë e tregtisë elektronike dhe listoi problemet kryesore që duhet të 

zgjidheshin në të ardhmen. Në këtë Raport theksohej se çdo taksë mbi shitjet e 

realizuara përmes rrjeteve virtuale duhej të bazohej në parimet e mëposhtme: 

- Asnjë sistem taksash nuk duhej të ishte diskriminues midis formave të 

realizimit të tregtisë. 

                                                 
43

 DOERNBERG, supra note 13, faqe 164. 
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- Sistemi duhej të ishte i thjeshtë dhe transparent. Ai duhej të ishte i aftë për 

të zgjidhur problemet, i thjeshtë për t‟u implementuar dhe të ulte kostot për 

të gjitha palët. 

- Sistemi duhej të ishte i aftë të përshtatej me sistemin e taksave të përdorur 

në SHBA dhe shtetet partnere ndërkombëtare.  

Përpara këtij Raporti, Departamenti i Shtetit Amerikan (1996) hartoi punimin 

“Përzgjedhje e Politikave fiskale për Tregtinë Elektronike Globale”44. Ky punim nuk 

adresonte zgjidhjen e problemeve të shkaktuara nga aplikimi i tregtisë elektronike por 

qëllimi i tij ishte të nxiste fillimin e diskutimeve publike lidhur me këto aspekte.  

Pas SHBA-së, edhe shtete të tjera, si Australia, Kanadaja, Franca, Hollanda, 

Mbretëria e Bashkuar, etj, filluan hartimin e rregullave të brendshme për problemet e 

taksimit të tregtisë elektronike. Qëllimi i të gjithë shteteve ishte vendosja e një 

balance midis bazës së taksave dhe nevojës për t‟i lejuar këtij modeli tregtar 

mundësinë për të arritur potencialin e tij të plotë pa u penguar nga rregullime të 

rrepta45.   

Në nëntor 1997, Organizata për Kooperim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD) mbajti në 

Finlandë tryezën e parë të diskutimeve midis institucioneve qeveritare/biznese për 

taksimin e tregtisë elektronike. Ky takim u pasua me takime të tjera të mëvonshme 

dhe në tetor 1998 në Konferencën Ministrore në Ottava të Kanadasë u nënshkrua “ 

Kuadri i kushteve për taksimin”46. Ky kuadër parashikonte parimet në të cilat duhet të 

bazoheshin shtetet për rregullimin e tregtisë elektronike. Ai theksonte se tregtia 

elektronike duhet të trajtohet në të njëjtën mënyrë si forma tradicionale e tregtisë dhe 

nënvizonte nevojën për të mos pasur asnjë trajtim diskriminues 47. Pas këtij kuadri, 

Komiteti për Punët Fiskale i OECD punoi për realizimin e një censusi ndërkombëtar 

për hartimin e një politike ndërkombëtare për taksimin e tregtisë elektronike. Në maj 

                                                 
44

 Discussion Paper on "Selected Tax Po licy  Implications of Global Electronic Commerce" on 

November 21, 1996 
45

 Ned Maguire, Taxation of E-Commerce, 47-JUN Fed. Law. 24 (2000). 
46

 Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions, supra note 2. 
47

 Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions, supra note 2. 
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2001, Komiteti publikoi “setin e raporteve dhe punimeve teknike që ilustrojnë progres 

të madh drejt implementimit të Kuadrit të kushteve për taksimin” 48. 

1.3.3 Taksimi ndërkombëtar i tregtisë elektronike 

Taksimi i tregtisë elektronike u kthye në një nga problemet me prioritet të madh për 

shumë shtete. Rritja e madhe e volumeve të tregtisë elektronike në vitet e fundit krijoi 

një kërcënim serioz për burimin tradicional të taksave mbi të ardhurat. Autoritetet 

fiskale të shumë shteteve filluan punën për të zgjidhur sfidat e tregtisë elektronike që 

po shtoheshin shumë shpejt. Rregullimi ligjor ekzistues ishte i pafuqishëm për të 

trajtuar aktivitetet e modelit virtual të tregtisë. Një nga problemet kryesore ishte fakti 

se dixhitalizimi dhe dërgimi elektronik i produkteve jomateriale mund të bëhej në çdo 

kohë dhe në çdo shtet pa ndjekur proçedurat normale. Anonimati i mundshëm në 

aktivitetet e realizuara në internet, zhvillimi i parave elektronike, lëvizshmëria e 

madhe e bizneseve virtuale dhe përdorimi i rrjeteve private të komunikimit bënë të 

domosdoshme nevojën për shmangien e erozionit të bazës së taksave 49.  

Një nga pyetjet themelore të taksimit të tregtisë elektronike ishte se cilat modele të 

tregtisë elektronike duhet të taksoheshin. Për këtë problematikë nuk ekziston asnjë 

marrëveshje midis shteteve. Vërehen dy qëndrime kryesore: 1- Limitim taksash për 

internetin dhe pakësim të taksave për aktivitetet tregtare përmes internetit dhe 

qëndrimi i dytë është trajtim i tregtisë elektronike në të njëjtën mënyrë sik urse edhe 

tregtia tradicionale50.   

Pozicioni i SHBA-së dallohet për politika të brendshme dhe ndërkombëtare mjaft 

agresive drejt limitimit të taksave për tregtinë elektronike. Në tetor 1998, Kongresi 

Amerikan aprovoi “Aktin e Lirisë së Taksave për Internetin”51. Ky Akt përcaktonte: 

- 3 vjet moratorium për taksim të veçantë për internetin  

- 3 vjet moratorium për taksa diskriminuese për tregtinë elektronike  

- Mospërdorimi i taksave federale mbi akcizat për aksesin e internetit dhe 

realizimin e  aktiviteteve tregtare virtuale 

                                                 
48

 Organizat ion for Economic Cooperation and Development, Publication of Report and Technical 

Papers, në http://www.oecd.org/oecd/pages/home/displaygeneral/0,3380,EN-document-101-

nodirectorate-no-4- 1564-29,FF.html. 
49

 Maguire, supra note 43, faqe 25. 
50

 Përdorimi i normave të n jëjta të tatimeve dhe taksave si për tregtinë elekt ronike dhe për tregtinë 

tradicionale. 
51

 PL 105-277, 1998 HR 4328, 112 Stat 2681, available at http://cox.house.gov/nettax/. 
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- Deklaratën se interneti duhej të trajohej me tarifa zero  

Më vonë u nënshkrua dhe marrëveshja e cila zgjaste vlefshmërinë e këtij Akti pas 

nëntorit të vitit 2003. Bazuar në aprovimin e pozicionit të SHBA-së, Organizata 

Botërore e Tregtisë, në vitin 1998, deklaroi se “anëtarët mund të vazhdonin praktikat 

e tyre të mosvendosjes së taksave doganore për transaksionet elektronike52. “Edhe pse 

një numër i lartë shtetesh (shtetet më të zhvilluara) preferuan të zgjasnin 

moratoriumin, disa shtete në zhvillim shfaqën pakënaqësi rreth humbjes së të 

ardhurave nga tarifat doganore të paaplikuara”53. 

Ndërkohë, BE-ja në vitin 2000 hartoi Direktivën “Për Tregtinë Elektronike” dhe në 

vitin 2002 Direktivën54 e parë për Taksimin e Tregtisë Elektronike. Kjo direktivë do 

hynte në fuqi dhe do bëhej e zbatueshme për të gjithë shtetet anëtare të Unionit duke 

filluar nga viti 2003 e në vazhdim.  

1.3.4 Diferencat midis legjislacionit fiskal për tregtinë elektronike në SHBA 

dhe BE 

SHBA-të janë të parat të cilat filluan rregullimin fiskal për tregtinë elektronike. Një 

nga arsyet ishte dhe fakti se zhvillimi i modelit virtual të tregtisë ishte shumë më i 

madh në SHBA sesa në shtetet evropiane.  

Ndër diferencat kryesore në trajtimin fiskal të tregtisë elektronike në SHBA dhe BE 

janë: 

- Një nga diferencat më të mëdha midis SHBA-ve dhe Unionit Evropian 

qëndron në frymën me të cilën janë hartuar legjislacionet fiskale për tregtinë 

elektronike. Ky është quajtur ndryshe nga studiuesit si parimi i neutralitetit 

(Cigler dhe Stinnett, 1997). SHBA ka qënë dhe vazhdon të jetë për një trajtim 

fiskal preferencial55 ndërsa në Union kërkohet trajtim i barabartë fiskal për të 

dy modelet e tregtisë56.  

                                                 
52

Declaration on Global Electronic Commerce (May 20, 1998) në 

http://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/mindec1_e.htm. 
53

 E-Commerce and Development Report 2001 , United Nat ions Conference on Trade and Development 

në §6(f) at http://www.unctad.org/ecommerce/docs/edr01_en/edr01pt0_en.pdf . 
54

 Direktiva 2002/38/EC 
55

 Pavarësisht se në direkt iva shprehet për një trajtim jo diskriminues të dy modeleve të tregtisë. 
56

 Tregtia trad icionale me prezencë fizike të detyrueshme dhe tregtia virtuale.  
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- Një tjetër dallim midis trajtimit fiskal të tregtisë elektronike në SHBA dhe BE 

është rëndësia që i kushtohet taksave të veçanta që mund të aplikohen në 

modelin virtual të tregtisë. SHBA ka hartuar një legjislacion fiskal më të plotë 

për modelin virtual të tregtisë duke përcaktuar të gjitha llojet e taksave që 

mund të zbatohen në këtë model tregtar ndërsa shtetet e Unionit i kanë 

kushtuar më shumë rëndësi tatimit mbi vlerën e shtuar dhe të ardhurave që 

mund të gjenerohen nga ky tatim. Arsyeja e këtij diferencimi është fakti se ky 

tatim i siguron Unionit sasinë më të madhe të të ardhurave fiskale (Strassel 

dhe Schenker, 1998).  

- Modeli virtual i tregtisë përfshin një kategori të tretë produktesh, produktet 

dixhitale. Bashkimi Evropian kërkon që produktet dixhitale të mos trajtohen si 

kategori më vetë por të konsiderohen shërbime 57  (Kennedy, 1998), ndërsa 

SHBA nuk e pranon këtë kategorizim.  

- Diferencë midis SHBA dhe BE-së është edhe fakti si cili do jetë autoriteti që 

do ketë kompetencën të mbledhë të ardhurat nga taksat që do gjenerohen nga 

tregtia elektronike. BE-ja propozon zbatimin e një projekti pilot sipas të cilit 

duhet të jenë bankat, institucionet 58  që duhet të merren me mbledhjen e 

taksave dhe tatimeve të modelit virtual të tregtisë. Në momentin që bëhen 

pagesat e blerjeve virtuale bankat duhet të mbajnë edhe taksat apo tatimet 

përkatëse dhe t‟i depozitojë të ardhurat më pas në shtetet përkatëse. BE 

propozon që ky shërbim nga bankat të realizohet kundrejt një komisioni. 

Megjithatë, ky propozim i BE-së nuk pranohet nga shtetet e tjera për disa 

arsye: Bankat nuk janë institucione qeveritare dhe as agjensi në varësi të 

institucioneve qeveritare 59 ; Rritja e mundësisë për abuzime do të thotë se 

ekziston nevoja për një kontroll më të rreptë të bankave për të ruajtur 

integritetin e sistemit bankar; Sistemet e tatimeve mbi vlerën e shtuar midis 

shteteve ndryshojnë jo vetëm përsa i përket tarifave të zbatuara por 

                                                 
57

 John Kennedy, Taxing the Net : The European Union is Keen to Implement a Framework for 

Applying VAT on Internet Transactions, Business & Finance, October 22, 1998. Në takimet e fund it të  

OECD u  shfaq hapur opinioni që ekzistonte mid is shteteve se transaksionet e realizuara përmes 

internetit duhej të trajtoheshin nën këndvështrimin e tatimit mbi vlerën e shtuar, taksave doganore dhe 

akcizave.  
58

 John Kennedy, Taxing the Net : The European Union is Keen to Implement a Framework for 

Applying VAT on Internet Transactions, Business & Finance, October 22, 1998.  
59

 Qeveritë nuk mund të ndikojnë bankat në vendosjen e komisioneve fikse në vlerë të ulët sepse kjo do 

binte ndesh me rregullat e konkurrencës së lirë. Heather Scoffield, E-commerce Expected to Explode, 

OECD Says, The Globe and Mail, Sept. 29, 1998, at B6. 
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njëkohësisht edhe përsa i përket protokolleve që do t‟i duhet të zbatojnë 

bankat për të bërë shpërndarjen e të ardhurave fiskale të mbledhura nga shitjet 

virtuale; Problem gjithashtu mund të krijohej me përcaktimin e bankave të 

cilat do të ishin të autorizuara për të luajtur rolin e një agjensie qeveritare për 

taksimin e tregtisë elektronike60 (Lee, 1998).  

1.4 Përfundime  

Tregtia elektronike e ka pasur zhvillimin kryesor në vitin 1990 për të arritur në 

formën që njohim sot. Ky përfundim mbështetet me të drejtë nga studiuesit dhe 

institucionet ndërkombëtare që kanë realizuar kërkime rreth këtij modeli tregtar dhe 

vërtetohet edhe nga zhvillimet që ka njohur teknologjia e informacionit duke qënë se 

në vitin 1990 është shpikur interneti i cili konsiderohet element i domosdoshëm për 

aplikimin e modelit virtual të tregtisë.    

Të dhënat statistikore lidhur me aplikimin e tregtisë elektronike nga bizneset në 

Shqipëri janë të pakëta. Ky konkluzion pranohet edhe nga studimet e realizuara nga 

INSTAT-i, i cili përcakton se është e nevojshme të bëhet regjistrimi i bizneseve që 

aplikojnë tregtinë elektronike nga Shqipëria në mënyrë që të kemi statistika të plota 

dhe zyrtare.   

Për të rritur shkallën e aplikimit të shërbimeve të sigurisë dhe të pranimit të këtyre 

shërbimeve nga grupet e interesit, AICPA në bashkëpunim edhe me organizma të 

tjera të fushës së kontabilitetit ka kryer një sërë studimesh të cilat çuan në hartimin e 

kuadrit rregullator për shërbimet e sigurisë përtej auditimit të informacionit financiar 

historik. 

Studimet e realizuara kanë vërtetuar përmes metodave faktoriale dhe strukturore se 

niveli i besimit luan një rol të rëndësishëm për aplikimin me sukses të tregtisë 

                                                 
60  Lawrence L.C. Lee, The Basle Accords as Soft Law: Strengthening International Banking 

Supervision, 39 Va. J. Int‟l L. 1, 1 (1998). Me synimin e globalizimit ekonomik dhe trendin e 

derregullimit dhe multinacionalizimit të bankave dhe institucioneve financiare rritet shumë risku për 

kriza financiare ndërkombëtare. Id. në 2. Ekziston frika, p.sh, se kriza e fundit financiare azia t ike mund 

të ketë efekte që mund të përhapen në ekonominë botërore Id. shiko edhe Daniel M. Laifer, Putting the 

Super Back in the Supervision of International Banking, Post-BCCI, 60 Fordham L. Rev. S467, S467 

(1992) (Ngritja e rregullatorëve bankarë mund të vijnë si përgjigje ndaj mjedisit inovativ dhe me risk të 

lartë);  John H. Chun, Post-Modern‟ Sovereign Debt Crisis: Did Mexico  Need  an International 

Bankruptcy Forum?, 64 Fordham L. Rev. 2647, 2650 (1996) (Pasqyrimi i krizës bankare meksikane 

është përdorur nga komentatorët si shembulli i parë për të treguar se çfarë mund të shkojë gabim në 

sistemet financiare dhe bankare post-moderne dhe të lidhura globalisht me njëri-tjetrin). 
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elektronike, duke nxitur blerësit potencialë të përfundojnë marrëveshje tregtare 

virtuale.  

Rritja e besimit të palëve në modelin virtual të tregtisë mbështe tet në sigurinë e 

arsyeshme. Kjo ka ndikuar pozitivisht në shtimin e përpjekjeve të specialistëve të 

kontabilitetit dhe organizmave ndërkombëtare të kësaj fushe për reklamimin e 

shërbimeve të sigurisë në mënyrë që kostot e larta të këtyre shërbimeve të për ligjen 

me përfitime të grupeve të interesit. Ky përfundim mbështetet edhe nga teoria e 

komunikimit e cila pranohet me të drejtë nga studiuesit si një ndër teoritë që shpjegon 

më së miri rolin e rëndësishëm të specialistëve të kontabilitetit në transmetimin e 

mesazhit të duhur tek grupet e interesit në modelin virtual të tregtisë.      

Disa studiues kanë arritur në përfundimin se shërbimet e sigurisë që ofrohen në 

modelin virtual të tregtisë nga specialistët e kontabilitetit kanë dy të meta të cilat 

ndikojnë që roli i këtyre shërbimeve të mos kuptohet drejt: 1- kanë kosto të lartë dhe 

2- nuk njihen nga blerësit potencialë virtualë. Specialistët e kontabilitetit dhe 

organizmat ndërkombëtare të kësaj fushe i kanë pranuar këto përfundime të 

studiuesve dhe kanë shtuar përpjekjet për t‟i bërë të njohura (reklamuar më mirë) 

përfitimet që u sjellin përdoruesve shërbimet e sigurisë duke përcaktuar një lidhje të 

qartë midis kostove të larta të këtyre shërbimeve  dhe përfitimeve  për grupet e 

interesit. 

Ka gjithashtu qëndrime të studiuesve të tjerë, të cilat mbështesin dhe argumentojnë 

funksionin parësor që ka profesionalizmi i specialistëve të kontabilitetit për 

vazhdimësinë e kryerjes me sukses të shërbimeve të sigurisë në tregun e sotëm virtual.   

Nga analizat krahasuese rezulton se ekzistojnë disa vula sigurie dhe secila prej tyre ka 

fokusin e saj unik, kuptimin dhe përqasjen për ofrimin e sigurisë. Mendojmë se vula e 

sigurisë WebTrust ka avantazh konkurrues sepse ofrohet nga specialistë të cilët kanë 

jo vetëm njohuri teknologjike por edhe ekonomike.  

Analiza krahasuese e njohurive tregon se në kushtet aktuale edhe pse në Shqipëri 

kryejnë aktivitetin e tyre shumë kontabilistë dhe ekspertë kontabël të regjistruar 

shërbimet e sigurisë nuk mund të ofrohen me kompetencë prej tyre. Ky përfundim 

bazohet në faktin se kontabilistët dhe ekspertët kontabël në Shqipëri nuk u 
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nënshtrohen trajnimeve lidhur me teknologjinë e informacionit dhe shërbimet e 

sigurisë.  

Studimi i legjislacionit fiskal për tregtinë tradicionale tregoi se ky legjislacion nuk 

është i përshtatshëm për tregtinë virtuale. Si rrjedhojë, vendet e zhvilluara, SHBA dhe 

BE, kanë ndërtuar legjislacionet e tyre për tregtinë virtuale, të cilat përkojnë me 

modelet fiskale respektive. Njohuritë mbi legjislacionin fiskal të modelit virtual të 

tregtisë do na shërbejnë për të rekomanduar plotësimet e nevojshme për legjislacionin 

fiskal shqiptar.   
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KAPITULLI I DYTË 

2. METODOLOGJIA E NDJEKUR NË PUNIM DHE ANALIZAT E 

PËRDORURA 

Në këtë kapitull pasqyrohet metodologjia e këtij punimi. Qëllimi i këtij kapitulli është 

të shpjegohet në mënyrë të plotë qasja metodologjike e studimit si dhe përzgjedhjet e 

bëra në punim lidhur me metodat kërkimore statistikore dhe ekonometrike. Gjatë këtij 

kapitulli do shpjegohet si është realizuar mbledhja e të dhënave për këtë punim, 

metodat e përdorura për realizimin e analizave të studimit, cilësia e kërkimit të 

realizuar si dhe çështjet etike të këtij kërkimi. Gjithashtu në këtë kapitull prezantohen 

hipotezat e punimit në përputhje me pyetjet kërkimore të ngritura në fillim të këtij 

studimi. 

2.1 Qasja kërkimore 

2.1.1 Kërkimi deduktiv kundrejt kërkimit induktiv  

Puna kërkimore në këtë punim bazohet në ngritjen e hipotezave dhe në testimin e tyre 

nëpërmjet vëzhgimeve empirike, një qasje e ngjashme me një kërkim deduktiv në të 

cilin teoritë mund të aplikohen në botën reale me qëllim testimin dhe vlerësimin e 

vlefshmërisë së tyre (Lancaster, 2005). Pra, duke qënë se ky punim bazohet në teoritë 

ekzistuese në shtetet që aplikojnë tregtinë elektronike me qëllim studimin e rolit të 

specialistëve të kontabilitetit në aplikimin me sukses të tregtisë elektronike në 

Shqipëri studimi ynë mund të konsiderohet si kërkim deduktiv. Përgjithësimi i 

rezultateve të tij edhe për shtete që kanë kushte të ngjashme ekonomike, politike, 

kulturore etj., do t‟i jepte këtij kërkimi karakteristikat e qasjes induktive.    

2.1.2 Metodat sasiore kundrejt metodave cilësore 

Bazuar në studimet e realizuara nga (Hamed, 2009; Patton,1990; Janesick, 1998; 

Corbetta, 2003; Johnson and Christensen, 2004; Creswell, 1994; Naoum, 1999; 

Maxwell, 1998; Thomas, 2003; Stewart and Cash, 2006; Saunders et al, 2003; 

Coldwell & Herbst, 2004; Brown, 2003; Malhotra, 2004), ky studim përfshin të dy 

tipet e kërkimeve: kërkimin sasior dhe kërkimin cilësor. Kërkimi cilësor është 

përdorur në rishikimin e literaturës me qëllim ngritjen e një baze teorike për njohjen e 

problematikës kërkimore. Ndërsa qasja sasiore përdoret për të zhvilluar studimin 

empirik bazuar në gjetjet e kërkimit sasior.  
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2.1.3 Vlefshmëria e punimit 

2.1.3.1 Vlefshmëria e ndërtimit 

Me qëllim rritjen e vlefshmërisë së ndërtimit 61 në punimin tonë kemi përdorur shumë 

burime të evidencave duke përfshirë libra, artikuj dhe burime të marra nga adresa të 

ndryshme interneti.  

Baza teorike e këtij punimi përfshin një numër të madh autorësh të cilët kanë realizuar 

studime dhe analiza për çështje që i kemi konsideruar të rëndësishme në lidhje me 

qëllimin dhe objektivat e këtij studimi. Në pjesë të caktuara në punim, informacionet i 

kemi pasqyruar në formë tabelore ose grafike në mënyrë që informacioni i shprehur të 

jetë më i kuptueshëm për të interesuarit. Në lidhje me kanalin e evidencës62 në këtë 

punim ne kemi vendosur të pasqyrojmë të gjitha hapat e analizave të realizuara me 

qëllim që studiuesit në mënyrë të pavarur të studiojnë punimet e autorëve të tjerë dhe 

të bëjnë krahasimet përkatëse.  

Në këto kushte ndërtimi i vlefshmërisë në studimin tonë gjykojmë se është në një 

shkallë të lartë dhe paragjykimet janë reduktuar në minimum.  

 

2.1.3.2 Vlefshmëria e brendshme 

Vlefshmëria e brendshme63 është e rëndësishme për punimin tonë mbi të gjitha për 

arsye se rekomandimet që jepen në këtë punim janë të shumta dhe i drejtohen shumë 

grupeve interesi që mund të ndihmojnë në realizimin me sukses të modelit virtual të 

tregtisë nga bizneset në Shqipëri. Për të arritur një nivel të lartë të vlefshmërisë së 

brendshme në këtë punim ne kemi përdorur strategji të ndryshme të tilla si:  

- Metoda trekëndore: Në studimin tonë numri i metodave statistikore dhe 

ekonometrike është i konsiderueshëm dhe gjithashtu burimet e të dhënave 

teorike janë të shumta. Këto fakte tregojnë se është rritur vlefshmëria e 

brendshme e këtij punimi.  

- Ekzaminimi i kolegëve: Rezultatet e këtij studimi i kemi diskutuar edhe me 

kolegët të cilët njohin çështjet e trajtuara në këtë punim. Komentet e tyre kanë 

                                                 
61

 Shiko Merriam (1998) dhe Yin (2003) lidhur me v lerfshmërinë e ndërtimit të n jë punimi shkencor. 
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 Një kanal ev idence realizohet kur n jë studiues i pavarur është në gjendje të ndjekë analizën e 

realizuar nga të dhënat origjinale, të kodojë dhe strukturojë dhe të nxjerrë përfundime të bazuara (Yin, 

2003). 
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 Shiko Merriam (1998) lidhur me vlefshmërinë e brendshme të punimeve shkencore. 
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qënë mjaft të rëndësishme për të gjykuar për nivele të larta të vlefshmërisë së 

brendshme në këtë studim. 

- Paragjykimet e studiuesit: Duke qënë se lidhur me çështjet e trajuara në këtë 

studim nuk janë realizuar shumë studime të mëparshme në Shqipëri 64  dhe 

njëkohësisht studimet e realizuara janë të papublikuara, kjo nuk na lejon të 

paragjykojmë rezultatet dhe përfundimet e këtij punimi. Gjithashtu, 

shpërndarja e pyetësorëve në disa zona gjeografike të Shqipërisë apo tek 

individë me profesione dhe nivele të ndryshme arsimore na lejon të nxjerrim 

opinione neutrale.  

Bazuar në këto strategji dhe në faktet e përmendura më sipër, gjykojmë se vlefshmëria 

e brendshme e këtij studimi është e pranueshme.     

2.1.3.3 Vlefshmëria e jashtme  

Për të përcaktuar nëse konkluzionet e këtij punimi janë të vlefshme është e 

rëndësishme një njohje e plotë lidhur me çështjet e trajtuara në këtë punim. Punimi 

ynë përfshin një shpjegim të plotë të të gjitha analizave të realizuara për nxjerrjen e 

konkluzioneve duke i krijuar mundësinë studiuesve të tjerë të interesuar në këtë fushë 

të bëjnë krahasime me rezultatet e punimeve të realizuara prej tyre.  

Analizën statistikore e kemi përdorur në të gjitha rastet kur na është dashur të 

nxjerrim një përfundim për mjedisin shqiptar dhe situatën e grupeve të interesit në 

Shqipëri në mënyrë që rezultatet të mos ishin të bazuara në gjykime subjektive dhe 

individuale. Duke qënë se të dhënat empirike dhe analizat statistikore dhe 

ekonometrike mund të përgjithësohen edhe për shtete apo grupe interesi që veprojnë 

në kushte të ngjashme me mjedisin ekonomik shqiptar gjykojmë se vlefshmëria e 

jashtme65 e këtij punimi është e lartë.   

2.1.4 Çështjet etike në kërkim 

Ky studim është realizuar në mënyrë të përgjegjshme dhe duke respektuar parimet 

etike të një kërkimi shkencor. Disa nga parimet etike të respektuara gjatë këtij punimi, 
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 Studimet e huaja lidhur me çështjet e trajtuara në këtë studim janë të shumta por mjedisi ekonomik 

specifik në Shqipëri nuk na lejon të paragjykojmë rezu ltatet e këtij studimi meqënëse nuk mund të 

realizojmë të njëjtat supozime sikurse ato të ngritura në studimet e huaja.  
65

 Shiko Merriam (1998) dhe Yin (2003) lidhur me v lerfshmërinë e jashtme të një punimi shkencor. 
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të bazuara në propozimet e bëra nga Bryman dhe Bell (2007) dhe Blumblerg et al 

(2005), janë: 

- Nuk ka pasur asnjë dëmtim apo shqetësim të pjesëmarrësve në këtë studim. 

Për ta përmbushur këtë kriter, në këtë studim kemi pranuar të kemi kufizime 

në të dhëna dhe të mos shkaktojmë shqetësime të grupeve të interesit apo 

individëve pjesëmarrës në studim.  

- Nuk ka pasur përdorim të paaprovuar të informacioneve apo mendimeve të 

pjesëmarrësve në studim. Për më tepër pyetësori i shpërndarë tek target grupi i 

studimit theksonte faktin se të dhënat e marra nga përgjigjet e individëve do 

përdoreshin vetëm për qëllime studimi dhe do ruheshin me korrektesë të dhëna 

konfidenciale apo personale.  

- Nuk  ka pasur cënim të privatësisë. Gjatë punimit kemi hequr dorë nga ideja 

fillestare për të përcaktuar popullatën e individëve blerës në rrjetet virtuale 

duke marrë informacion në bankat e nivelit të dytë që operojnë në Shqipëri 

lidhur me numrin e kartave të kreditit të lëshuara prej tyre dhe identitetin e  

personave mbajtës të këtyre kartave. Arsyeja kryesore ka qënë që të mos 

riskonim të shkelnim privatësinë e këtyre individëve por edhe sepse përsëri 

nuk do mund të kishim përcaktuar popullatën e plotë të studimit.   

 

2.2 Mbledhja e të dhënave të studimit 

Mbledhja e të dhënave për këtë studim bazohet në dy burime: të dhëna primare dhe të 

dhëna sekondare.  

2.2.1 Të dhënat sekondare 

Bazuar tek studimet e Johnson & Wichern (1997) lidhur me burimet e të dhënave 

sekondare që mund të përdoren në studime, në këtë punim burimet e të dhënave 

sekondare janë të shumta duke përfshirë këtu: libra, revista dhe artikuj shkencorë, 

rregullore dhe ligje fiskale, direktiva fiskale, programe trajnimi të publikuara nga 

organizma profesionalë, materiale të publikuara nga organizma profesionalë apo 

institucionalë lidhur me kërkesat e ndryshme për liçensim, etj. Të gjitha këto burime 

janë konsideruar të rëndësishme për të arritur një kuptim më të mirë të problematikës 

dhe çështjeve specifike të këtij punimi. Gjithashtu, literatura e shqyrtuar na ka 

ndihmuar të kuptojmë në mënyrë më të plotë dhe më konkrete përfundimet e 
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studimeve të realizuara lidhur me faktorët e përfshirë në këtë studim si dhe 

marrëdhëniet midis tyre.  

Rregulloret, ligjet fiskale, direktivat fiskale dhe materialet e botuara nga specialistë të 

fushës së legjislacionit fiskal kanë qënë gjithashtu shumë të vlefshme në këtë punim. 

Duke u mbështetur në këto burime në kapitullin e fundit të këtij studimi ne kemi 

arritur të japim disa sygjerime konkrete lidhur me plotësimet që duhet të bëhen në 

paketën fiskale që përdoret aktualisht në Shqipëri si dhe në ligjin “Për qendrën 

kombëtare të regjistrimit” dhe në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë.  

Materialet dhe artikujt e botuar nga organizma profesionale të fushës së kontabilitetit 

në Shqipëri dhe në Sh.B.A na kanë ndihmuar të bëjmë një krahasim midis njohurive 

të nevojshme që kërkohen në Sh.B.A66 që një specialist kontabiliteti të liçensohet për 

të ofruar shërbimet e sigurisë për tregtinë elektronike, njohurive për të cilat testohen 

kandidatët për ekspertë kontabël të regjistruar në Shqipëri si dhe njohurive me të cilat 

pajisjen ekspertët kontabël të regjistruar gjatë trajnimeve vjetore të detyrueshme. Ky 

krahasim sëbashku me analizat ekonometrike dhe statistikore të realizuara na ka 

shërbyer për të dhënë përfundime të bazuara lidhur me nivelin e kompetencës së 

ekspertëve kontabël të regjistruar për të ofruar aktualisht shërbimet e sigurisë për 

tregtinë elektronike.          

2.2.2 Të dhënat primare 

Të dhënat primare në këtë punim janë shumë të rëndësishme për të gjykuar lidhur me  

hipotezat dhe problematikat e trajtuara në studim. Pavarësisht se në studime 

shkencore të dhënat primare mund të sigurohen përmes metodave të ndryshme67, në 

punimin tonë ne i kemi siguruar të dhënat primare përmes pyetësorëve drejtuar 

grupeve të interesit dhe jo përmes eksperimenteve apo intervistave. Arsyeja pse ne 

kemi përzgjedhur që në këtë punim të përdorim pyetësorët për të siguruar 

informacionin e nevojshëm është sepse në këtë mënyrë gjykojmë se mund të arrijmë 

të mbledhim më shumë informacion dhe mund të eleminojmë ose minimizojmë 

paragjykimet përsa i përket përgjigjeve të target grupit të përzgjedhur për studim. 

                                                 
66

 Në Shqipëri nuk realizohen testime të tilla  
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 Shiko Ghauri, et al.( 1995) lidhur me metodat e sigurimit të të dhënave primare në kërkime 

shkencore.   
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Ndërkohë që përdorimi i intervistave gjykojmë se do na siguronte sasi më të vogël të 

informacionit të mbledhur si dhe një mostër studimi më të vogël.  

2.2.2.1 Karakteristikat e mostrës së studimit 

Popullata e këtij studimi në Shqipëri përfshin dy grupe kryesore: bizneset dhe 

individët blerës në modelin virtual të tregtisë. Për shkak të mungesës së të dhënave 

lidhur me numrin dhe emrin e bizneseve që operojnë në Shqipëri dhe përdorin tregtinë 

elektronike për të realizuar blerje, ne e kemi përjashtuar këtë pjesë të popullatës duke 

u fokusuar vetëm tek blerësit virtualë individë. Njëkohësisht, përjashtimi i bizneseve 

nga mostra e studimit është bërë edhe për faktin se gjykojmë se numri i tyre është 

shumë më i vogël sesa numri i blerësve virtualë individë.  

Përzgjedhja e këtij target grupi bëhet edhe për arsyen se këta individë tashmë kanë 

bërë blerje përmes internetit dhe kanë kaluar frikën apo ngurimin për t‟u përfshirë në 

modelin virtual tregtar. Ne e kemi konsideruar këtë target grup si blerës potencialë të 

faqeve virtuale shqiptare krahasuar me individë të cilët përdorin vetëm modelin 

tradicional të tregtisë. Kjo është arsyeja pse e kemi fokusuar studimin tek ky grup 

individësh për të marrë perceptime t e tyre dhe për t‟i kthyer ata shumë shpejt në 

blerës edhe në faqet virtuale shqiptare.  

Proporcionaliteti i mostrës bazuar në shpërndarjen gjeografike, bazuar në profesion 

apo në nivelin arsimor gjykojmë se nuk është respektuar për arsye të mungesës së të 

dhënave të sakta lidhur me karakteristikat e popullatës.  

Blerjet virtuale të realizuara qoftë nga biznese qoftë nga individë janë një fenomen i ri 

dhe për këtë arsye nuk ekzistojnë statistika zyrtare, të plota dhe të besueshme lidhur 

me këtë popullatë 68  studimi. Kjo arsye na ka kufizuar në respektimin e 

proporcionalitetit në përzgjedhjen e mostrës së studimit.   
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 Në mënyrë që studimi të ishte më i p lotë ideja jonë fillestare ishte të kontaktonim me bankat e n ivelit 

të dytë që funksionojnë në Shqipëri për të marrë të dhëna sesa karta kred iti janë lëshuar prej tyre dhe 

cilët  ishin mbajtësit e  këtyre kartave për t i kontaktuar më pas për qëllime studimore. Gjatë fazave të 

mëtejshme të studimit hoqëm dorë nga kjo ide për dy arsye: kjo do të thoshte shkelje e priva tësisë së 

individëve (dhe nuk mund të gjyko jmë sesa bankat do mund të na kishin ndihmuar në këtë drejt im) dhe 

së dyti studimet e realizuara na ndihmuan të kuptonim me qartë se punimi edhe me këtë shkelje të 

privatësisë, nëse do ishte realizuar, do kishte përsëri kufizime në përcaktimin e saktë të  popullatës së 

studimit duke qënë se blerje virtuale mund të realizojnë jo vetëm mbajtësit e një karte krediti por edhe 

mbajtësit e kartave të debitit. Gjithashtu situata për përcakt imin e popullimit vështirësohet akoma edhe 

më shumë nga fakti se blerjet mund të realizohen duke përdorur kartat e kreditit apo debit it të miqve 

apo edhe njerëzve të afërt.     
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Në mostrën e përzgjedhur për studim jemi fokusuar në klasifikimin e tyre sipas tre 

karakteristikave: shpërndarjes gjeografike, profesionit dhe nivelit arsimor. 

Përzgjedhja e këtyre karakteristikave nuk është bazuar në studime të mëparshme apo 

në rekomandime të studimeve të realizuara nga studiues të tjerë të çështjeve që 

trajtohen në këtë punim.  

Intuita jonë na ka orientuar në përzgjedhjen e këtyre karakteristikave për arsye se: 

gjykojmë që niveli arsimor i blerësve virtualë individë në Shqipëri ndikon në nivelin e 

besimit që ata perceptojnë për t‟u përfshirë ose jo në tregtinë elektronike.  

Gjithashtu, identifikimi i profesionit të blerësve virtualë individë të mostrës së këtij 

studimi gjykojmë se është i rëndësishëm meqënëse në studim ne i kemi kufizuar 

përgjigjet për disa pyetje që lidhen me konfirmimin e hipotezës69 H2, H3 dhe H4. 

Arsyeja e këtij kufizimi qëndron në faktin se këto hipoteza kërkojnë të gjykohet lidhur 

me aspekte për të cilat mund të konsiderohet e vlefshme dhe e rëndësishme vetëm një 

përgjigje e dhënë nga një profesionist i ekonomisë. Ndërsa, lidhur me hipotezat H5-

H9 përgjigjen nuk e kemi kufizuar vetëm për ekonomistët për arsye se gjykimi ynë 

për këto pyetje ka qënë të sigurojmë informacion për perceptimet e blerësve sesa ata 

ndjehen të sigurtë dhe jo të gjykohet për cilësinë e shërbimeve të ofruara nga ekspertët 

kontabël të regjistruar. Mbi bazën e perceptimeve të siguruara pavarësisht nga 

profesioni apo niveli arsimor i blerësve kemi studiuar dhe analizuar sesa të gatshëm 

janë blerësit të përfshihen në blerje viruale nëse do realizohej tregti elektronike nga 

bizneset që operojnë në Shqipëri dhe nëse këto faqe interneti do çertifikoheshin nga 

ekspertët kontabël të regjistruar në Shqipëri. Pra, për të gjykuar lidhur me 

kompetencën e ekspertëve kontabël të regjistruar për të ofruar shërbimet e sigurisë për 

tregtinë elektronike kemi pranuar për analizë vetëm mendimet e ekonomistëve ndërsa 

për të gjykuar lidhur me nivelin e sigurisë së modelit virtual të perceptuar nga blerësit 

për të gjitha aspektet për të cilat duhet të ofrohet çertifikimi përgjigjet nuk kanë qënë 

të kufizuara sepse blerës në faqet virtuale nuk janë vetëm ekonomistët. Njëkohësisht 

hipotezat H5-H9 nuk janë bashkuar në një hipotezë të vetme sepse lidhen me aspekte 

specifike të sigurisë për të cilat duhet të ofrohet çertifikim nga një ekspert kontabël i 

regjistruar. Duke qënë se janë aspekte të ndryshme trajtimi i tyre në hipoteza të 

veçanta është bërë për arsye se për ndonjë nga këto aspekte sigurie mund të ndodhte 
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 Shiko hipotezat në çështjen 2.3.2 të këtij kapitulli.  
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që hipoteza të ishte vërtetuar. Pra, fakti që asnjëra prej hipotezave H5-H9 nuk është 

konfirmuar nuk do të thotë se në çdo rast mund të ndodhë i njëjti përfundim. 

Gjithashtu, termi “sukses” i përdorur në punim percepton suksesin e të gjitha grupeve 

të interesit të përfshirë në modelin vitual të tregtisë: suksesin e bizneseve për të 

realizuar sa më tepër shitje; suksesin e blerësve që të realizojnë blerje të sigurta; 

suksesin e institucioneve shtetërore siç janë organet tatimore që të realizojnë më 

lehtësisht kontrollet tatimore por edhe të sigurojnë më tepër të ardhura; suksesin e 

ekspertëve kontabël të regjistruar që të shtohet llojshmëria e shërbimeve të ofruara 

prej tyre dhe natyrisht të rriten të ardhurat që ata mund të sigurojnë nga këto 

shërbime; suksesin e organizmave profesionale të kontabilitetit që të rritet akoma më 

shumë perceptimi pozitiv mbi profesionalizmin e tyre.  

Ndërsa identifikimi i shpërndarjes gjeografike gjykojmë se është i rëndësishëm për të 

siguruar perceptime më të shumëllojshme në mënyrë që përfundimet dhe 

rekomandimet e këtij punimi të mos jenë të vlefshme vetëm për një zonë të kufizuar 

gjeografike por të mund të përgjithësohen më gjerë.     

Gjithsesi edhe pse me kufizimin e proporcionalitetit gjykojmë se studimi ynë është i 

vlefshëm duke qënë se shpërndarja e pyetësorëve ka qënë rastësore dhe numri i tyre 

është i konsiderueshëm.         

2.2.2.2 Përmbledhje e të dhënave të pyetësorëve 

Pyetësori i hartuar përbëhet nga katër module pyetjesh të specifikuara si mëposhtë: 

- Moduli i parë përmban të dhëna të përgjithshme mbi individin i cili përfshihet 

në target grupin e studimit. Këto të dhëna na kanë mundësuar informacione 

më të plota për interpretimin e rezultateve të modelit dhe nxjerrjen e 

konkluzioneve të punimit.  

- Moduli i dytë mundëson informacione për perceptimin e grupit target të të 

pyeturve lidhur me nivelin e tyre të besimit për të marrë pjesë në modelin 

virtual të tregtisë, ku e mbështesin ata këtë nivel besimi dhe sa aktivë janë në 

tregtinë elektronike shprehur në vlerë monetare. Të dhënat e këtij moduli na 

kanë ndihmuar në realizimin e analizës së rangjeve70. 
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 Shiko analizën në kapitu llin e tretë. 
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- Moduli i tretë siguron informacione lidhur me nivelin e blerjeve aktuale në 

faqe shqiptare të realizuara nga target grupi i pyetur. Gjithashtu, në këtë modul 

sigurojmë informacione lidhur me perceptimin e blerësve virtualë shqiptarë 

për rolin që kanë shërbimet e sigurisë dhe legjislacioni fiskal në suksesin e 

tregtisë elektronike. Për të siguruar të dhëna më të vlefshme blerësve virtualë 

iu dha paraprakisht informacion lidhur me kuptimin e shërbimeve të sigurisë 

për tregtinë elektronike.  

- Moduli i katërt jep informacione për perceptimin e blerësve virtualë shqiptarë 

lidhur me rolin që kanë shërbimet e sigurisë dhe legjislacioni fiskal në 

aplikimin e suksesshëm të tregtisë elektronike të realizuar nga faqe virtuale 

shqiptare. Në këtë modul të fundit të pyetësorit janë përfshirë disa pyetje tek të 

cilat pranohen përgjigje vetëm kur i pyeturi është profesionist i ekonomisë. 

Kufizimi i përgjigjeve të këtyre pyetjeve vetëm për profesionistët e ekonomisë 

bëhet për të marrë mendime më të specializuara dhe të bazuara nga 

profesionistë që njohin fushën tatimore dhe shpërndarjen e të ardhurave 

tatimore dhe që gjithashtu mund të gjykojnë lidhur me kompetencën e 

ekspertëve kontabël të regjstruar për të ofruar shërbimet e sigurisë për modelin 

virtual të tregtisë. Kjo pjesë e pyetësorit së bashku me disa pyetje të modulit të 

tretë kanë shërbyer si të dhëna për realizimin e modelit kërkimor për 

konfirmimin e hipotezave të këtij punimi. Përgjigjet e pyetjeve të pyetësorit që 

janë përdorur për analiza bazohen në shkallën Liker 1-5, ku 1= aspak ndikim 

ndërsa 5= jashtëzakonisht shumë ndikim. Strukturimi i pyetjeve me shkallën 

Likert na ka ndihmuar në kthimin e përgjigjeve cilësore në terma sasiorë.   

Shpërndarja e pyetësorëve është bërë në rrethe të ndryshme të Shqipërisë, tek ind ividë 

që kanë nivele të ndryshme arsimore, profesione të ndryshme, mentalitete të 

ndryshme dhe gjithashtu kanë një karakteristikë të përbashkët: realizojnë blerje 

përmes faqeve virtuale. Besojmë se shpërndarja e rastësishme si përsa i përket 

hapësirës gjeografike, nivelit arsimor apo profesionit ka siguruar një informacion më 

të vlefshëm për konkluzionet e punimit.  

Pyetësorët të cilët janë shfaqur me probleme të tilla si: dy ose më tepër përgjigje për 

pyetje, pyetje pa përgjigje apo përgjigje jashtë kontekstit tek pyetjet e mbyllura nuk 

janë përfshirë në modelin kërkimor për të mos influencuar rezultatet e tij. Për të 

siguruar më shumë informacion rreth perceptimit të individëve të pyetur, pyetësori 
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përmban gjithashtu edhe pyetje të hapura ku secili mund të shprehë mendime apo 

opinione. Megjithatë, konstatimi ynë bazuar në analizën që realizuam mbi këta 

pyetësorë është se: numri më i madh i individëve të target grupit të këtij studimi janë 

fokusuar të përgjigjen vetëm tek pyetjet e mbyllura duke lënë pa përgjigje pyetjet e 

hapura. Gjykojmë se arsyeja kryesore pse në studime ndodh zakonisht kjo gjë është 

fakti se mendohet që mendimeve apo opinioneve nuk do t‟i kushtohet rëndësi dhe 

përfshihen në pyetësorë thjesht për t‟i zgjatur ato. Gjithsesi, informacionet e pyetjeve 

të hapura për aq sa kemi pasur mundësi të sigurojmë nga target grupi gjykojmë se 

kanë qënë një mbështetje e rëndësishme për interpretimin e rezultateve të modelit 

kërkimor dhe dhënien e konkluzioneve të punimit.    

Për të realizuar këtë studim kemi shpërndarë 362 pyetësorë në total. Shpërndarja ka 

qënë rastësore duke përdorur shpërndarjen përmes internetit si dhe shpërndarjen 

dorazi. Shpërndarja e pyetësorëve është realizuar gjatë katër muajve të parë të vitit 

2013. Nga këta pyetësorë vetëm 211 pyetësorë na u kthyen mbrapsh të plotësuar, pra 

norma e përgjigjes ishte vetëm 58.3%. Në grupin prej 211 pyetësorësh një numër prej 

8 pyetësorësh u konsideruan të pavlefshëm për t‟u përfshirë në analizë për arsye se 

ose përmbanin më shumë sesa një alternativë të përzgjedhur ose nuk ishte përzgjedhur 

asnjë alternativë. Kjo e çoi normën e përgjigjes në këtë studim në rreth 56%. 

Gjykojmë se skepticizmi i shqiptarëve lidhur me faktin nëse realisht do merreshin 

parasysh mendimet e tyre në studim ka ndikuar në këtë normë të ulët të përgjigjes për 

pyetësorin e punimit. Në tabelën 2.1 pasqyrohet një përmbledhje e të dhënave të 

pyetësorëve të konsideruara të vlefshme për t‟u përfshirë në analizat e realizuara në 

këtë studim. 

Tabela 2.1: Përmbledhje e të dhënave të pyetësorëve drejtuar blerësve virtualë në 

Shqipëri 

Kriteri i klasifikimit Kategoria Numri 

I. Arsimi I lartë 127 

 I mesëm 53 

 Të tjera 23 

 Total 203 
   

II. Profesioni Ekonomist 112 

 Mësues 28 

 Psikolog 11 

 Jurist 15 

 Shitës 19 
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 Të tjera 18 

 Total 203 
   

III. Vendodhja Elbasan 46 

 Tiranë 37 

 Fier 20 

 Lushnje 27 

 Gramsh 9 

 Peqin 11 

 Krujë 13 

 Vlorë 21 

 Durrës 13 

 Berat 6 

 Total 203 
   

IV. Pozicioni I/e punësuar 134 

 Student/e 65 

 I/e papunë 4 

 Total 203 

 

Sikurse shihet edhe nga përmbledhja tabelore, numri më i madh i blerësve virtualë të 

përfshirë në mostrën tonë rreth 62.6% ka arsim të lartë. Në këtë kategori rreth 54.4% e 

mostrës janë të diplomuar për ekonomi. Gjykojmë se kjo përqindje e lartë e të 

diplomuarve për ekonomi na ka ndihmuar për të marrë përgjigje të vlefshme lidhur 

me konfirmimin e hipotezave 2, 3 dhe 4 të punimit. Duam të theksojmë se përzgjedhja 

e ekonomistëve për të gjykuar lidhur me hipotezat H2-H4 nuk konsiderohet konflikt 

interesi sepse ekonomistët sikurse edhe blerësit e profesioneve të tjera në këtë pjesë 

janë konsideruar si blerës jo si garantues të tregtisë elektronike sepse që të marrin 

rolin e garantuesit duhet fillimisht të çertifikohen për të ofruar këto shërbime.   

Përsa i përket shpërndarjes gjografike, rreth 22.7% e individëve të pyetur dhe që na 

kanë kthyer pyetësorët e plotësuar i përkasin qytetit të Elbasanit. Gjykojmë se kjo 

lidhet edhe me faktin se mundësia ime për të marrë më shumë informacione është më 

e lartë në këtë qytet duke qënë se unë jetoj dhe punoj në këtë qytet. Kjo arsye ka 

ndikuar në krijimin e një niveli më të lartë besueshmërie nga personat e pyetur të cilët 

i përkasin qytetit të Elbasanit tek studimi dhe faktit që të dhënat e pyetësorëve do 

përdoren vetëm për qëllime studimi. Për arsye të një shpërndarje më të gjerë dhe të 

marrjes të një perceptimi më të përgjithësuar, arsye e përmendur edhe më sipër në 

punim, nuk kemi dashur të shtojmë përqindjen e mostrës të kësaj zone gjeografike.   
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Mostra e përzgjedhur është përdorur në të gjitha analizat statistikore dhe modelet 

ekonometrike të realizuara në këtë punim. Arsyeja kryesore pse kemi punuar me 

rezultatet e siguruara nga e njëjta mostër studimi është që të kemi një lidhje logjike 

midis përfundimeve të analizave të realizuara.       

2.3 Modelet kërkimore të studimit 

2.3.1 Qëllimi dhe objektivat e modeleve kërkimore të studimit 

Bazuar në tipet e kërkimeve të kategorizuara nga (Hamed, 2009; Saunders dhe të 

tjerë, 2003; Collis dhe Hussey, 2003) ky studim klasifikohet si kërkim analitik. 

Qëllimi kryesor i këtij kërkimi është që duke përdorur të dhënat e pyetësorëve të 

analizojmë përmes metodave statistikore çështje specifike të punimit dhe përmes 

përdorimit të modeleve ekonometrike të nxjerrim në dukje vlefshmërinë e hipotezave 

të ngritura në punim. Përfundimet e kërkimit mund të jenë të rëndësishme jo vetëm 

për Shqipërinë por mund të përdoren edhe për vende të tjera me kushte të ngjashme 

me vendin tonë.     

Në kuadër të përmbushjes së këtij qëllimi, objektivat kryesore në ndërtimin e modelit 

kërkimor të këtij studimi janë: 

- Përzgjedhja e tipit të modelit statistikor që mund të japë rezultate të vlefshme 

për arritjen e qëllimit të përgjithshëm të punimit 

- Përcaktimi dhe ndërtimi drejt i variablave të modelit që të realizohet një 

analizë e saktë në punim  

- Aplikimi në mënyrë të saktë i programit ekonometrik në mënyrë që 

përfundimet e modelit bazuar në rezultate të jenë korrekte  

- Interpretimi drejt i rezultateve të gjetura dhe sqarimi i kufizimeve që mund të 

kenë këto rezultate   

Bazuar në pyetjet kërkimore të studimit dhe në të dhënat e siguruara, më poshtë 

paraqiten hipotezat e këtij punimi të cilat do shërbejnë si variabla për modelet 

ekonometrike të realizuara.  
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2.3.2 Hipotezat e punimit dhe modelet ekonometrike për konfirmimin e 

hipotezave të punimit 

2.3.2.1 Hipotezat e punimit 

Hipoteza kryesore e këtij punimi është: 

Ha: Ekspertët kontabël të regjistruar mund të ndikojnë pozitivisht në aplikimin 

me sukses të tregtisë elektronike të realizuar nga kompanitë që  operojnë në 

Shqipëri nisur nga kontributi që ata kanë mundësi të japin për çertifikimin dhe 

rregullimin fiskal të modelit virtual.  

Në kuadër të vërtetimit të hipotezës kryesore kemi ndërtuar disa nënhipoteza lidhur 

me faktorët që shqyrtohen në këtë punim. Secila nga këto nënhipoteza do të 

konsiderohet si një variabël për modelet ekonometrike të realizuara me qëllim 

vërtetimin e hipotezës kryesore të punimit.  

H1: Legjislacioni i plotë fiskal dhe i biznesit ndikon në aplikimin e suksesshëm të 

tregtisë elektronike në Shqipëri  

H2 : Plotësimi i legjislacionit fiskal ndikon në lehtësimin e kontrolleve fiskale për këtë 

model tregtar 

H3 : Plotësimi i legjislacionit fiskal ndikon në rritjen e sasisë së të ardhurave nga 

tatimet dhe taksat 

H4: Shërbimet e sigurisë për tregtinë elektronike mund të ofrohen me kompetencë nga 

ekspertët kontabël shqiptarë 

H5: Ekspertët kontabël shqiptarë janë në gjendje të japin garanci për kriterin e 

sigurisë 

H6: Ekspertët kontabël shqiptarë janë në gjendje të japin garanci për kriterin e 

disponueshmërisë  

H7: Ekspertët kontabël shqiptarë janë në gjendje të japin garanci për kriterin e 

integritetit të proçesimit 

H8: Ekspertët kontabël shqiptarë janë në gjendje të japin garanci për kriterin e 

konfidencialitetit 
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H9: Ekspertët kontabël shqiptarë janë në gjendje të japin garanci për kriterin e 

privatësisë 

H10: Shërbimet e sigurisë ndikojnë në aplikimin e suksesshëm të tregtisë elektronike 

në Shqipëri 

2.3.2.2 Ndërtimi i variablave të modelit 

Kërkimi i kësaj teze për testimin e hipotezës kryesore të punimit nëse mund të kemi 

ndikim pozitiv të ekspertëve kontabël të regjistruar në aplikimin e suksesshëm të 

tregtisë elektronike në Shqipëri realizohet duke u mbështetur në dy faktorë kryesorë: 

Shërbimet e sigurisë dhe legjislacioni fiskal. Këta dy faktorë janë përcaktuar si dy 

faktorët e modelit kërkimor. Në literaturën statistikore këta faktorë ndryshe emërtohen 

edhe si variabla të pavarur.  

Hipotezat e ngritura në punim na kanë ndihmuar me ndërtimin e variablave të varur të 

këtij modeli kërkimor. Të dy faktorët kanë disa variabla të cilët kanë gjeneruar në një 

faktor të vetëm nga analiza faktoriale. Të dy këta faktorë të modelit do studiohen për 

ndikimin që do kenë në aplikimin me sukses të tregtisë elektronike dhe si rrjedhim për 

ndikimin në konfirmimin e hipotezës kryesore të punimit. Tabela e mëposhtme 

pasqyron në mënyrë të përmbledhur variablat e modelit kërkimor.  

Tabela 2.2: Variablat e modelit kërkimor 

Faktorët e modelit kërkimor Variablat e modelit kërkimor Simbolet e 

variablave 

 

  Legjislacioni fiskal (F1) 

Suksesi i tregtisë elektronike V01 

Lehtësimi i kontrolleve fiskale V02 

Rritja e të ardhurave tatimore V03 

 
 
 

  Shërbimet e sigurisë (F2) 

Kompetenca e EKR V04 

Siguria e shërbimeve V05 

Disponueshmëria e shërbimeve V06 

Integriteti i proçesimit të 
shërbimeve 

V07 

Konfidencialiteti i shërbimeve V08 

Privatësia e shërbimeve V09 

Suksesi i tregtisë elektronike V10 

  Legjislacioni fiskal (F1) 

Shërbimet e sigurisë (F2) 

Ndikimi i EKR në suksesin e 

tregtisë elektronike 

Ha 
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Për të testuar vlefshmërinë e të dhënave të siguruara përmes pyetësorëve, fillimisht 

kemi realizuar një analizë faktoriale konfirmuese (CFA)71. Kjo analizë na ka shërbyer 

për të eleminuar problemet përpara realizimit të analizës së ekuacioneve strukturore 

(SEM) 72 . Gjithashtu, CFA na ka ndihmuar të gjykojmë nëse numri i faktorëve të 

përfshirë në punim73 është i mjaftueshëm apo duhen shtuar apo eleminuar faktorë për 

të marrë rezultate të vlefshme. Për realizimin e analizës faktoriale konfirmuese është 

përdorur programi SPSS 20.0. Më pas modeli kërkimor vazhdon me realizimin e 

analizës së ekuacioneve strukturore. Përfundimet e kësaj analize na kanë ndihmuar 

për të gjykuar lidhur me vërtetësinë apo jo të hipotezave të punimit s i dhe për të 

konkluduar lidhur me ndikimin e faktorëve të përfshirë në studim në aplikimin e 

suksesshëm të tregtisë elektronike në Shqipëri. Për realizimin e analizës së 

ekuacioneve strukturore është përdorur programi SPSS Amos 18.0.           

2.3.2.3 Prezantimi i analizave ekonometrike të realizuara në punim 

Për të nxjerrë konkluzione të bazuara në vazhdimësi të këtij punimi janë realizuar disa 

analiza statistikore dhe dy analiza ekonometrike. Qëllimi i realizimit të analizave 

statistikore është që përfundimet lidhur me çështje të caktuara të trajtuara në studim të 

mos i bazojmë në supozime dhe hamendësime por në analiza konkrete bazuar në 

përgjigjet e siguruara përmes pyetësorëve. Ndërsa analizat ekonometrike janë 

realizuar me qëllim konfirmimin e vërtetësisë së hipotezave të ngritura në këtë punim.  

Studiuesit mendojnë se përzgjedhja e modelit kërkimor është mjaft e rëndësishme për 

vlefshmërinë e përfundimeve dhe të punimit në tërësi (Hamed, 2009). Sipas Vogt 

(1993), përzgjedhja dhe ndërtimi i modelit kërkimor është shkenca e planifikimit të 

proçedurave për realizimin e studimit me qëllim për të marrë rezultate të vlefshme. Në 

të njëjtën pikëpamje Oppenheim (1992) e përshkruan përzgjedhjen dhe ndërtimin e 

modelit kërkimor si: 

“Një plan bazë ose strategji e kërkuesit, bazuar në logjikë drejtuese, e cila do të bëjë 

të mundur dhe të vlefshme nxjerrjen e konkluzioneve më përgjithësuese për të.”  

(faqe 212) 

                                                 
71

 Emërt imi i modelit në anglisht, confirmatory factor analyses, CFA.  
72

 Emërt imi i modelit në anglisht, structural equation model, SEM  
73

 Në rastin e këtij punimi, sikurse përmendet edhe më lart, kemi përfshirë dy faktorë: Shërbimet e 

sigurisë dhe legjislac ionin fiskal. 
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Literatura ofron evidenca të mjaftueshme lidhur me modelet kërkimore që mund të 

përdoren për testimin e hipotezave në punime shkencore. Në numrin më të madh të 

punimeve shkencore modeli statistikor i përdorur është modeli i analizës faktoriale 

konfirmuese i shoqëruar me analizë të ekuacioneve strukturore.  

Analiza faktoriale konfirmuese është një formë specifike e analizave faktoriale e cila 

është përdorur më tepër në kërkimet e realizuara në shkencat sociale (Kline, 2010). 

Kjo metodë përdoret për të testuar nëse vlerat e faktorëve janë konsistente me 

kuptimin që ka studiuesi për natyrën e faktorëve të studimit. Për rrjedhojë, objektivi i 

analizës faktoriale konfirmuese është të testojë nëse të dhënat përshtaten me hipotezat 

e ngritura në modelin kërkimor. Ky model kërkimor bazohet në teori ose në kërkime 

të mëparshme analitike Preedy dheWatson (2009).  

Në këtë punim, hipotezat e ngritura janë testuar përmes rezultateve të dala nga modeli 

kërkimor. Modeli i parë ekonometrik i përdorur në këtë punim është analiza faktoriale 

konfrmuese e zhvilluar për herë të parë nga Jöreskog (1969) për të zëvendësuar 

metodat e vjetra të analizimit të vlefshmërisë së faktorëve të tilla si Matrica MTMM74 

të ndërtuara nga Campbell dhe Fiske (1959). Ky model ka përcaktuar nëse hipotezat 

janë të vërteta apo bien poshtë. Ndërtimi i modelit kërkimor është realizuar me të 

dhëna të siguruara nga pyetësorët. Grupi target i përcaktuar nga ne në punim janë 

blerësit virtualë shqiptarë 75 . Përgjigjet e pyetjeve bazohen në shkallën Likert 1-5. 

Meqënëse të dhënat tona janë kthyer në sasiore përmes vlerësimit të shkallëzuar 1-5 

dhe janë përdorur për konfirmimin ose jo të hipotezave kërkimore, gjykojmë se 

modeli i analizës së ekuacioneve strukturore është modeli i duhur për punimin tonë. 

Modeli i analizës së ekuacioneve strukturore është një teknikë multivariate që 

përdoret për të vlerësuar serinë e lidhjeve të varura (Hair, Anderson, Tatham, and 

Black 1998). Modeli i analizës së ekuacioneve strukturore na ka ndihmuar në dhënien 

e konkluzioneve lidhur me vërtetimin apo hedhjen poshtë të hipotezave.  

Analiza e ekuacioneve strukturore si metodë statistikore është zhvilluar shumë 

kryesisht në shkencat sociale. Kërkues të shkencave sociale të tillë si Pearson (1901a), 

Spearman (1904), Wright 76  (1918-34), Schultz (1938), Haavelmo (1943-44), Klein 

                                                 
74

 Emërt imi në anglisht Multitrait – Mult imethod Matrix 
75

 Shiko shpjegimin tek çështja 2.2 dhe nënçështjet e saj. 
76

 Sewall Wright, (1918), ishte kërkues në fushën e gjenetikës dhe zhvilloi i pari metoda që i 

përafroheshin analizës strukturore. Qysh nga viti 1918 ai pasuroi në mënyrë të vazhdueshme metodën 
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(1950), Theil (1953), Kaiser (1958), Blalock‟s (1961a:191-93), Zellner (1962), 

Boudon (1965), Duncan (1966), Blau dhe Duncan (1967), Costner (1969), (Matsueda, 

2011) etj, kanë dhënë kontributin e tyre në zhvillimin e modeleve të përafërta 

statistikore në fushat e tyre respektive.  

Realizimi i analizës së ekuacioneve strukturore rekomandohet të paraprihet nga një 

analizë faktoriale. Analiza faktoriale rekomandohet të aplikohet përpara testimit të 

hipotezave për të vlerësuar gabimet e mundshme që mund të kenë të dhënat e 

siguruara si dhe për përcaktimin e numrit të faktorëve të cilët duhet të përfshihen në 

model. Mosrealizimi i analizës faktoriale konfirmuese mund të sjellë problematika për 

vlefshmërinë e rezultateve të analizës strukturore të cilat do të ndikojnë negativisht në 

përfundimet e përgjithshme të punimit. 

Sipas Hair et al. (2009) disa nga treguesit kryesorë mbi bazën e të cilëve gjykohet 

lidhur me rezultatet e modelit të ekuacioneve strukturore janë: 

- Treguesi χ2(chi- square) - Ky tregues shërben për të gjykuar lidhur me 

përputhshmërinë e modelit kërkimor. Sa më i vogël të jetë ky tregues aq më e 

mirë gjykohet të jetë përputhshmëria e modelit. Gjithsesi duke qënë se me 

rritjen e mostrës rritet automatikisht edhe treguesi, sygjerohet që të përdoret 

një tregues tjetër χ2 / df (Kline, 2005). 

- NFI (normed fit index) – Indeksi i normuar i përshtatshmërisë është tregues i 

përshtatshmërisë së modelit duke e krahasuar vlerën e tij me një model të 

pavarur. Vlerat e tij variojnë nga 0-1. Vlerat mbi 0.9 tregojnë për një 

përshtatshmëri të mirë të modelit.  

- CFI (comparative fit index) – Ky tregues krahason vlerat midis një modeli të 

pavarur dhe modelit konkret të studimit (Hair et al., 2009). Sipas Hu dhe 

Bentler, (1999), vlera e CFI varion 0-1. Sa më e madhe të jetë vlera e këtij 

treguesi aq më i vlefshëm është modeli dhe rezultatet e tij. Vlerat mbi 0.9 

tregojnë për një përshtatshmëri të mirë të modelit.  

- RMSEA (root mean square of approximation) – Edhe ky tregues përcaktohet 

nga studiuesit si tregues i mirë i matjes së përshtatshmërisë së modelit 

kërkimor (Hu dhe Bentler, 1999).    

                                                                                                                                            
fillestare dhe gjithashtu në vitin 1928 dha edhe kotributin e tij në shtrirjen e këtyre metodave në 

ekonomi duke bashkëpunuar me të at in e tij, ekonomist me profesion,  Phillip Wright.  
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2.3.2.4 Prezantimi i analizave statistikore të përdorura për pasqyrimin e 

perceptimit të target grupit për çështje specifike të punimit  

Në këtë punim kemi realizuar disa analiza statistikore përveç analizave ekonometrike 

të realizuara në kapitullin e tretë të punimit. Tre janë llojet kryesore të analizave: 

- Analiza e rangjeve  

- Analiza joparametrike e bazuar në kriterin Cruscal- Wallis 

- Analiza e kontrollit të hipotezave përmes kriterit të pavarësisë  

Analiza e rangjeve është përdorur në kapitullin e tretë të punimit për të konkluduar 

lidhur me perceptimin që kanë blerësit virtualë shqiptarë për ndikimin që ka niveli i 

besimit në suksesin e modelit virtual të tregtisë. Për të realizuar këtë analizë kemi 

shfrytëzuar të dhënat e siguruara nga pyetja nr. 777 në seksionin B të pyetësorit. Kjo 

pyetje është strukturuar me shkallën Likert 1-5, ku 1= aspak dhe 5=jashtëzakonisht 

shumë. Të dhënat e pyetësorit 78 , formulat statistikore të modelit të analizës së 

rangjeve dhe tabelat statistikore na kanë ndihmuar të realizojmë analizën dhe të 

nxjerrim konkluzionet e saj.  

Analiza joparametrike e bazuar në kriterin Cruscal-Wallis është përdorur dy herë në 

këtë punim: në kapitullin e tretë për të konkluduar lidhur me ndikimin e faktorit nivel 

arsimor, në perceptimet e target grupit, për lidhjen nivel besimi- sukses i tregtisë 

elektronike dhe në kapitullin e katërt për të konkluduar nëse blerësit virtualë shqiptarë 

perceptojnë apo jo të njëjtin nivel sigurie për alternativat që ne kemi gjykuar se mund 

të zgjidhin problematikën e çertifikimit të faqeve shqiptare ku realizohet tregti 

elektronike.  

Për të realizuar analizën Cruscal-Wallis në kapitullin e tretë kemi shfrytëzuar të 

dhënat e siguruara nga pyetja nr. 779 në seksionin B të pyetësorit. Kjo pyetje është 

strukturuar me shkallën Likert 1-5, ku 1= aspak dhe 5=jashtëzakonisht shumë. Ndërsa 

analiza Cruscal –Wallis në kapitullin e katërt të punimit është realizuar duke 

shfrytëzuar pyetjen e fundit 80  të modulit D të pyetësorit. Edhe kjo pyetje është 

                                                 
77

 Shiko pyetësorin në aneks të punimit  
78

 Të dhënat e përpunuara pasqyrohen në tabelën 3.1 në aneks të punimit.  
79

 Shiko pyetësorin në aneks të punimit  
80

 Shiko pyetësorin në aneks të punimit.  
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strukturuar sipas shkallës Liker 1-5, ku 1= aspak dhe 5=jashtëzakonisht shumë. Të 

dhënat e pasqyruara në tabelën 3.2 në aneks të punimit na kanë shërbyer si bazë për 

nxjerrjen e konkluzioneve përmes përdorimit të formulave statistikore të modelit 

Cruscal-Wallis dhe krahasimit të treguesve me informacionet e tabelave statistikore.  

Analizën e kontrollit të hipotezave përmes kriterit të pavarësisë e kemi përdorur në 

kapitullin e tretë të punimit për të gjykuar lidhur me perceptimet e target grupit të 

studimit për rolin që ka kontabiliteti në lidhjen nivel besimi – sukses i tregtisë 

elektronike. Gjithashtu, kemi përdorur përsëri këtë model analize në kapitullin e katërt 

për të konkluduar lidhur me ndikimin që ka niveli arsimor i target grupit në 

përzgjedhjen e alternativës së çertifikimit që sipas tyre ofron sigurinë më të lartë për 

pjesëmarrjen e tyre në modelin virtual të tregtisë. Qëllimi i përzgjedhjes së kësaj 

metode statistikore ka qënë përfshirja e një faktori ndikues, konkretisht faktori 

“kontabilitet” në kapitullin e tretë dhe faktori “nivel arsimor” në kapitullin e katërt. 

Literatura statistikore rekomandon përdorimin e kësaj metode statistikore në rastet kur 

në studime përfshihen faktorë ndikues.  

Për të realizuar analizën në kapitullin e tretë kemi shfrytëzuar të dhënat e siguruara 

nga pyetja numër 881 e seksionit B të pyetësorit. Strukturimi i përgjigjeve të kësaj 

pyetje është realizuar sipas shkallës Likert 1-5, ku 1=aspak dhe 5=jashtëzakonisht 

shumë. Ndërsa, analiza në kapitullin e katërt të punimit është realizuar duke 

shfrytëzuar pyetjen e fundit 82  të modulit D të pyetësorit. Edhe kjo pyetje është 

strukturuar sipas shkallës Liker 1-5, ku 1= aspak dhe 5=jashtëzakonisht shumë. 

Përpunimi i të dhënave83 bazuar në këtë model statistikor na ka ndihmuar në zbatimin 

e modelit dhe krahasimit të rezultateve të tij me treguesit statistikorë të paraqitur në 

tabela statistikore.  

Arsyeja kryesore që na ka orientuar drejt realizimit të analizave statistikore është 

mungesa e studimeve shqiptare lidhur me çështjet e trajtuara në kapitujt e këtij 

punimi.  

 

                                                 
81

 Shiko pyetësorin në aneks të punimit.  
82

 Shiko pyetësorin në aneks të punimit.  
83

 Shiko tabelën  3.3 në aneks për analizën  e kontrollit të  hipotezave në kap itullin  e tretë dhe 4.4 për 

analizën e kontrollit në kapitullin e katërt. 
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2.4 Përfundime  

Studimi i realizuar në këtë disertacion është një qasje deduktive duke qënë se qëllimi 

ynë është të studiojmë sesa të bazuara janë teoritë në realitetin ekonomik shqiptar. Për 

të nxjerrë konkluzione të vlefshme studimi përfshin si kërkimin cilësor edhe atë 

sasior. Megjithatë, konkluzionet e këtij punimi bazohen kryesisht në interpretimin e 

rezultateve sasiore të metodave ekonometrike dhe statistikore të realizuara në studim.  

Gjykojmë se studimi përmbush kriteret e vlefshmërisë së punimeve shkencore, duke 

përfshirë vlefshmërinë e ndërtimit, vlefshmërinë e brendshme dhe vlefshmërinë e 

jashtme. Gjithashtu, në këtë punim janë respektuar me rigorozitet edhe çështjet etike 

të punimeve shkencore. 

Të dhënat e studimit janë siguruar përmes pyetësorëve drejtuar target grupit të 

studimit. Si target grup kemi përzgjedhur blerësit virtualë shqiptarë meqënëse janë më 

të shumtë në numër sesa bizneset blerëse në tregjet virtuale. Norma e kthimit të 

përgjigjes në këtë studim është rreth 56% duke eleminuar edhe pyetësorët e kthyer por 

që janë paraqitur me probleme. Shpërndarja e rastësishme e pyetësorëve dhe numri i 

konsiderueshëm i tyre gjykojmë se ndikon pozitivisht në rritjen e vlefshmërisë së 

rezultateve të studimit, pavarësisht normës jo shumë të lartë të kthimit të përgjigjeve.  

Hipotezat e punimit janë ndërtuar në të njëjtën linjë me pyetjet kërkimore të 

paraqituar në fillim të punimit. Këto hipoteza kanë shërbyer edhe si variabla për 

modelet ekonometrike të studimit. 

Analizat ekonometrike të përdorura në këtë punim janë: Analiza faktoriale 

konfirmuese - e cila ka shërbyer për të gjykuar lidhur me vlefshmërinë dhe 

mjaftueshmërinë e faktorëve dhe variablave të studimit; dhe analiza e ekuacioneve 

strukturore – e cila ka shërbyer për të vërtetuar hipotezat e ngritura në studim. 

Analizat statistikore janë përdorur për çështje specifike të punimit. Ndër analizat 

statistikore të përdorura janë: analiza e rangjeve, analiza Cruscal – Wallis dhe analiza 

e kontrollit të hipotezave. Në mënyrë që rezultatet e punimit të jenë më të vlefshme 

dhe të lidhura logjikisht midis tyre për realizimin e analizave janë përdorur të dhënat e 

siguruara nga i njëjti target grup.    

      

 



91 
 

KAPITULLI I TRETË 

3. PREZANTIMI I REZULTATEVE TË MODELEVE EKONOMETRIKE 

DHE STATISTIKORE 

Në këtë kapitull, bazuar në prezantimin e bërë në kapitullin e dytë, kemi realizuar një 

paraqitje të detajuar të analizave statistikore dhe ekonometrike të këtij punimi. Synimi 

i këtij kapitulli është të paraqiten modelet e studimit dhe rezultatet e këtyre modeleve 

me qëllim qartësimin e konkluzioneve lidhur me pyetjet kërkimore dhe vërtetimin e 

hipotezave të ngritura në studim. Fillimisht në kapitull paraqiten disa analiza 

statistikore përmes të cilave do gjykohet nëse besimi i blerësve virtualë shqiptarë luan 

ose jo një rol të rëndësishëm në suksesin e këtij modeli tregtar në S hqipëri dhe nëse 

kontabiliteti perceptohet si faktor pozitiv në këtë rol. Këto analiza janë të rëndësishme 

që të vazhdojmë më tej me analizat ekonometrike të përdorura në studim.     

3.1 Rezultatet e analizave statistikore    

3.1.1 Analiza e rangjeve për studimin e lidhjes nivel besimi – sukses i tregtisë 

elektronike sipas perceptimeve të blerësve virtualë në Shqipëri 

Pavarësisht se janë realizuar shumë studime nga autorë të huaj për të shprehur nëse ka 

dhe sa e fortë është lidhja midis nivelit të besimit të konsumatorëve për të bërë blerje 

virtuale dhe suksesit të modelit virtual të tregtisë, kemi menduar që të studiojmë këtë 

lidhje duke marrë si të dhëna perceptimet e blerësve virtualë shqiptarë. Arsyeja 

kryesore e realizimit të këtyre studimeve statistikore nga ana jonë për çështje 

specifike të këtij punimi është se përfundimet e analizave statistikore janë të 

rëndësishme për të gjykuar lidhur me rëndësinë e përfundimeve të modeleve 

ekonometrike të punimit. Për të studiuar lidhjen që ekziston midis nivelit të besimit 

dhe suksesit të tregtisë elektronike nga blerësit virtualë në Shqipëri kemi përdorur 

metodat joparametrike të rangjeve. Arsyeja kryesore pse kemi përdorur metodat 

joparametrike për kontrollin e hipotezave është: Të dhënat që do përdoren në studim i 

takojnë shkallës nominale dhe nuk mund të përdoren për të realizuar kontroll 

hipotezash me metoda parametrike.  

Hipoteza qe kemi ngritur në studim bazuar në të dhënat e literaturës së shqyrtuar 

është: 
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Ha: Blerësit virtualë shqiptarë perceptojnë se ekziston një lidhje e fortë midis nivelit 

të besimit të konsumatorëve për të marrë pjesë në blerje të realizuara përmes rrjeteve 

virtuale dhe suksesit që ka tregtia e realizuar përmes këtyre rrjeteve      

Për të vërtetuar nëse kjo hipotezë qëndron ose jo, kriteri i shenjave është metoda 

joparametrike që përdoret në rastin kur numri i njësive të marra në studim është më i 

madh se 2084.  

Supozimet kryesore të studimit: 

 Shpërndarja e të dhënave do të konsiderohet shpërndarje normale (Z) 

meqënëse përmbush dy kushtet përkatëse të metodës që janë: 

4. x = 0.5 * n = 0.5*203 = 101.5 >5 

5. ơ =        =             = 7.124 >5 

Ku përkatësisht: 

n – numri i njësisve të marra në studim = 203 njësi 

x - Mesatarja e zgjedhjes 

ơ – devijimi standart 

 Supozimi i dytë ka të bëjë me nivelin e lejuar të gabimit α  

Në rastin e studimit tonë nivelin e lejuar të gabimit e supozojmë të barabartë me 0.05 

(α = 5%). Ky nivel gabimi i lejuar shpreh ndikimin e tij në përcaktimin e vlerës së 

statistikës teorike85.  

Për të kontrolluar hipotezën sipas metodës së kriterit të shenjave duhet të gjenden dy 

statistikat, faktike dhe teorike, krahasimi i të cilave na tregon nëse qëndron hipoteza 

alternative e ngritur në studim. Formulat që përdoren për gjetjen e Zfaktike dhe Zteorike 

sipas kësaj metode janë: 

 
 

 
 

 
 
Rezultatet86 e studimit pas zëvendësimit të treguesve në formulë janë: 

 
 

 
 

                                                 
84

 Në rastin tonë n=203 njësi 
85

 Vlera e statistikës teorike gjendet në tabela statistikore. 
86

 Tabela e të dhënave të pyetësorëve pasqyrohet në aneks të punimit.  

   
   

 
 

Zt = Z0.5-0.05=Z0.45= 1.65 d.s 
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Bazuar në rezultatet e studimit, meqënëse Zfaktike > Zteorike , pranohet se hipoteza 

alternative, Ha, vërtetohet. Pra, sipas këtij studimi, për individët shqiptarë të cilët 

aktualisht përdorin modelin virtual të tregtisë87 suksesi i tregtisë elektronike ndikohet 

pozitivisht nga niveli i besimit që krijojnë blerësit në faqet virtuale.   

Meqënëse individët e pyetur nuk kanë të njëjtin nivel arsimor, studimin e kemi 

vazhduar më tej. Hipoteza që kemi ngritur është: 

 

Ha1: Niveli i perceptuar i besimit në faqet virtuale ku realizohet tregti varet nga niveli 

i arsimimit  

Bazuar në të njëjtin kufizim që të dhënat janë të një shkalle nominale, edhe për 

studimin e vërtetësisë së kësaj hipoteze do përdorim metodat joparametrike të 

rangjeve dhe konkretisht Kriterin Cruscal- Wallis88. Supozimet e bëra më sipër janë të 

vlefshme edhe për këtë studim, pra: 

 Shpërndarja e të dhënave supozohet të jetë shpërndarje normale.  

 Gabimi kufi i lejuar në këtë studim është α = 0.05 (5%) 

Për vërtetimin e hipotezës së ngritur në këtë studim sipas Kriterit të rangjeve Cruscal 

– Wallis duhen llogaritur dy statistikat, faktike dhe teorike. Meqënëse në studim kemi 

tre popullime89 statistika që do përdoret është statistika χ2. 

 

Formulat që përdoren për gjetjen e statistikave janë si mëposhtë: 

 

 

                                                 
87

 Sipas përgjigjeve të pyetësorit të gjithë të pyeturit realizo jnë blerje në faqe të huaja dhe askush prej 

tyre nuk ka tentuar të realizo jë blerje në faqe shqiptare. 
88

 Ky kriter përdoret për kontrollin e hipotezave në rastin kur kemi më shumë sesa dy popullime. Në 

rastin tonë grupin e pyetur e kemi ndarë në tre kategori sipas nivelit arsimor: me arsim të lartë, me 

arsim të mesëm dhe të  tjerë (përfshin ata që kanë arsim më të u lët sesa arsimi i mesëm). Tabela me të 

dhënat e pyetësorëve si dhe rangjet përkatëse për tre popullimet  e studimit  pasqyrohet e plotë në aneks 

të punimit. Vendosja e rangjeve bëhet duke zbatuar rregullin : vlera më e vogël rangu i parë dhe kur ka  

vlera të njëjta mblidhen rangjet dhe shuma pjesëtohet për numrin e tyre, kjo vlerë mesatare shërben si 

rang i vlerave të njëjta. P.sh vlera më e vogël është 3 dhe ekzistojnë 6 tresha, për të përcaktuar rangun 

përbri treshit mblidhen rangjet 1+2+3+4+5+6 dhe shuma e tyre pjesëtohet me 6.  
89

 Shiko tabelën 3.1 në aneks. 

Zf = 14.25 d.s  

Zt = 1.65 d.s, 

Ku µ =0 m.q.s para gjetjes së rezultatit pranohet Ho si e vërtetë 
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Rezultatet e studimit pas zëvendësimit të treguesve në formulë janë: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Bazuar në rezultat mund të themi se, meqënëse W > χ2, hipoteza Ha e ngritur në sipër 

vërtetohet. Pra, niveli arsimor i të pyeturve ndikon në nivelin e perceptuar të besimit 

të tyre në modelin virtual të tregtisë. Nëse do kishim informacione të plota dhe të 

sakta lidhur me popullimin total, proporcionaliteti i mostrës së studimit lidhur me 

faktorin “nivel arsimor” do na kishte ndihmuar të nxirrnim gjykime më të plota lidhur 

me këtë përfundim. Megjithatë, sikurse vihet re edhe nga tabela 3.2 e të dhënave e 

paraqitur në aneks, pavarësisht nga niveli arsimor të pyeturit mendojnë se ndikimi i 

nivelit të besimit të tyre në suksesin e modelit virtual të tregtisë është mbi mesataren. 

Pra, e thënë ndryshe edhe të pyeturit që kanë një nivel arsimor të mesëm ose më të 

ulët se arsimi i mesëm në numrin më të madh të tyre janë përgjigjur në nivelin 4 ose 5 

për këtë pyetje.   

Megjithatë synimi i këtij studimi nuk është thjesht të shqyrtohet lidhja nivel besimi-  

sukses i tregtisë elektronike por të shqyrtohet roli i perceptuar i kontabilitetit në këtë 

lidhje.  

 

 

  
  

        
 

   

  
          

χ2 = χ2
0.05(k-1) = χ2

0.05(3-1) = 5.99 d.s 

W = 8.91   d.s 

χ
2
 = 5.99 d.s 

 
Ku  

W- Statistika faktike 

χ2 – Statistika teorike 

nt – numri i të pyeturve në total 

Ri
2 – rangjet e çdo popullimi 

ni – numri i të pyeturve për çdo nivel arsimimi 
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3.1.2 Kriteri i pavarësisë për shqyrtimin e ndikimit të kontabilitetit në lidhjen 

besim – sukses i tregtisë elektronike 

Për të shqyrtuar nga ana statistikore ndikimin që ka kontabiliteti90 në lidhjen besim – 

sukses i tregtisë elektronike kemi zgjedhur të përdorim metodën e kontrollit të 

hipotezave që bazohet në kriterin e pavarësisë. Arsyeja kryesore e përzgjedhjes së 

kësaj metode është: të shqyrtojmë perceptimin e ndikimit pozitiv të kontabilitetit në 

rritjen e nivelit të besimit të blerësve në varësi të nivelit arsimor të tyre. Të dhënat e 

studimit janë të një shkalle intervalore dhe për këtë arsye është e pranueshme 

përdorimi i një metode parametrike siç është metoda e kontrollit të hipotezave që 

bazohet në kriterin e pavarësisë. Hipoteza e ngritur në këtë pjesë të studimit është: 

Ha:  Perceptimi i blerësve virtualë shqiptarë përsa i përket nivelit të ndikimit të 

kontabilitetit në nivelin e besimit të tyre në modelin virtual të tregtisë është i varur 

nga niveli arsimor që ata kanë      

Për të ndjekur proçedurën e kontrollit të hipotezave me qëllim vërtetimin e hipotezës 

së ngritur më sipër duhet të llogariten vlerat e dy statistikave të kontrollit, statistika 

teorike dhe statistika faktike. Bazuar në literaturën statistikore, statistika që përdoret 

në këtë model statistikor është statistika χ2 (hi-katror).  

Formulat që përdoren sipas kësaj metode për gjetjen e statistikave të kontrollit janë:  

 

 

 

 

 

 

Rezultatet91 e studimit pas zëvendësimit të treguesve në formula janë si mëposhtë: 

 
 

 
 

                                                 
90

 Në këtë p jesë të studimit  nuk e kemi studiuar nga ana statistikore veçmas rolin e shërbimeve të 

sigurisë dhe në mënyrë të veçantë rolin e leg jislacionit fiskal por të dy treguesit sëbashku. Arsyeja 

kryesore është fakti se roli i veçantë i secilit tregues do studiohet  në kapitulllin e t retë tek modeli 

ekonometrik që shqyrton hipotezat kryesore të punimit.  
91

 Pij llogariten duke marrë për bazë përq indjet e llogaritura për secilën kategori të variablit ndikim i 

kontabilitet pas supozimit që nuk kemi varësi në perceptime nga niveli arsimor, pra duke pranuar si të 

vërtetë hipotezën zero.  

           
          

   

 

 

 

 

 

χ2
teorik = χ2

0,05(n-1)(m-1) = χ2
0,05(5-1)(3-1) = 15.51 

d.s 
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Bazuar në rezultatet e studimit mund të themi se, meqënëse χ2
faktik > χ2

teorik hipoteza e 

ngritur në studim vërtetohet. Pra, niveli arsimor i të pyeturve ndikon në perceptimin 

që ata kanë lidhur me ndikimin pozitiv që ka kontabiliteti në lidhjen nivel besimi – 

sukses i tregtisë elektronike. Ky është një rezultat që pritej për faktin se numri më i 

madh i të pyeturve në këtë studim kanë kryer arsimin e lartë  për ekonomi92. 

 

3.2 Rezultatet e analizave ekonometrike  

3.2.1 Analiza faktoriale konfirmuese për eleminimin e gabimeve në serinë e të 

dhënave dhe përcaktimin e numrit të nevojshëm të faktorëve të modelit 

ekonometrik  

Hapat e analizës faktoriale konfirmuese të realizuar bazuar në të dhënat e pyetësorëve 

drejtuar blerësve virtualë shqiptarë pasqyrohen si më poshtë vijon: 

Hapi I – Zgjedhja e variablave të analizës 

Sikurse e pasqyruam edhe më sipër hipotezat e ngritura në këtë punim dhe literatura e 

trajtuar na kanë ndihmuar të përcaktojmë variablat për modelin kërkimor. Të njëjtët 

variabla që janë përdorur në analizën faktoriale konfirmuese janë trajtuar edhe në 

analizën e ekuacioneve strukturore. Më poshtë pasqyrohet në mënyrë skematike 

ndërtimi i variablave të modelit.  

 

                                                 
92

 Kontabiliteti si disip linë zhvillohet kryesisht në arsimin e lartë dhe në shkollat e mes me ekonomike 

ndërsa të pyeturit që kanë arsim më të u lët sesa arsimi i mesëm ose kanë ndjekur n jë shkollë të mesme 

apo fakultete të tjera nuk kanë njohuri mbi kontabilitetin. Kufizimi i proporcionalitetit të mostrës 

bazuar në n ivelin arsimor të të pyeturve na pengon të gjykojmë nëse përfundimi do ishte i n jëjtë me 

rastin tonë sikur të n jihnim popullimin real.    

χ2
faktik= 169.36 d.s. 

χ2teorik = 15.51 d.s 

Ku  

α=0.05,  

n- numri i kategorive të variablit “kontabilitet” 

m- numri i kategorive të variablit “nivel arsimimi” 

fij- denduritë faktike të dala nga pyetësorët 

pij- denduritë e pritura të llogaritura  
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Figura 3.1: Ndërtimi i variablave të modelit kërkimor 

Për të mos pasur probleme me analizën faktoriale kemi përmbushur rregullin fillestar 

të analizës: sipas rregullit 20093, numri i pyetësorëve që do përdoren në analizë nuk 

duhet të jetë më i vogël sesa 200. Në modelin tonë numri i pyetësorëve në total shkon 

211, nga të cilët 8 janë pyetësorë me probleme dhe janë eleminuar nga analiza. Si 

rrjedhojë mbeten për t‟u analizuar 20394 pyetësorë, pra rregulli 200 plotësohet. Vlerat 

e munguara për çdo variabël parashikohen duke përdorur vlerat ekzistuese të 

variablave të tjerë (Allison 2002, Graham, 2012). Proçesi që përdoret për të 

zëvendësuar vlerat e munguara quhet metoda e ngjitjes së shumfishtë. Kjo metodë 

                                                 
93

 Përveç rregullit 200 studiuesit përdorin edhe rregulla të tjera për të përcaktuar numrin e pyetësorëve 

që duhet të përdoren për analizë. Meqenese ky rregull kërkon numrin më të lartë të pyetësorëve kemi 

zgjedhur këtë rregull, duke pasur parasysh edhe faktin që popullata e zgjedhur për modelin kërkimor 

është e konsiderueshme në numër edhe pse nuk njohim numrin e saktë të saj.  
94

 Të dhënat e plota të pyetësorëve pasqyrohen në anekset e punimit.  

Legjislacioni fiskal ndikon në suksesin e tregtisë 

elektronike (V01) 

Legjislacioni fiskal lehtëson kontrollet fiskale 

(V02) 

Legjislacioni fiskal rrit të ardhurat tatimore (V03) 

EKR mund të garantojnë sigurinë (V05) 

EKR mund të garantojnë disponueshmërinë (V06) 

 
EKR mund të garantojnë integritetin e proçesimit 

(V07) 

 EKR mund të garantojnë konfidencialitetin (V08) 

 
EKR mund të garantojnë privatësinë (V09) 

 

Shërbimet e sigurisë ndikojnë në suksesin e 

tregtisë elektronike (V10) 

 

F1 – 

Legjislacioni 

fiskal 

F2 – Shërbimet e 

sigurisë 

EKR janë kompetentë për shërbimet e sigurisë 

(V04) 
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përdor analizën e modelit të përgjigjeve për të parashikuar vlerën e humbur bazuar në 

algoritmin pritje – maksimizim (Royston, 2004; Graham, 2012; Garson, 2012 a). 

Vlerësimet e kësaj metode konsiderohen të pandikuara dhe të vlefshme për analizë. 

Bazuar në këtë metodë zëvendësimi respektohet rregulli 200 i zbatuar në këtë analizë 

edhe pse kemi vlera të munguara apo të humbura.    

Tabela e mëposhtme pasqyron vlerat e statistikave bazë të mesatares, devijimit 

standart dhe mungesës së vlerave për çdo variabël.  

Tabela 3.1: Statistikat bazë të variablave të modelit kërkimor 

Statistikat bazë 

 V 

01 

V 

02 

V 

03 

 

V 

04 

V 

05 

V 

06 

V 

07 

V 

08 

V 

09 

V 

10 

N Të 

vlefshme 

203 112 112 112 203 203 203 203 203 203 

Humbura 0 91 91 91 0 0 0 0 0 0 

Mesatarja 3.03 3.69 3.8 1.86 1.75 1.72 1.7 1.67 1.72 3.72 

Mediana 3.00 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 

Devijimi stand. 1.45 1.15 .74 .74 .76 .74 .75 .76 .76 1.16 

Varianca 2.09 1.35 .54 .55 .58 .55 .57 .57 .58 1.35 

Minimumi 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Maximumi 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 

Shuma 586 484 502 230 377 373 364 369 363 735 

 

Sikurse pasqyrohet në këtë tabelë, mesataren në të lartë midis variablave të modelit e 

ka V3, që tregon se pjesa më e madhe e popullimit mendon se legjislacioni fiskal për 

tregtinë elektronike do ketë ndikim të lartë në rritjen e të ardhurave tatimore. Ndërsa 

vlerën më të vogël të mesatares e ka variabli V07 dhe V09, sipas të cilit popullata e 

pyetur mendon se ekspertët kontabël shqiptarë janë aspak apo pak gati për të 

përmbushur me kompetencë integritetin e proçesimit dhe privatësinë e transaksioneve. 

Edhe variablat V04-V09 kanë vlera të vogla të mesatareve dhe nxjerrin në dukje 

përfundimin se popullata e pyetur mendon se ekspertët kontabël shqiptarë aktualisht 

kanë pak njohuri për të ofruar shërbimet e sigurisë. Tabela tregon se ka disa diferenca 

midis mesatares dhe medianës për çdo variabël. Këto diferenca vijnë për shkak se 

treguesi i medianës i llogarit vlerat e plota meqënëse në serinë e të dhënave të 

përdorura në model nuk ka kuptim të flitet për shifra me presje dhjetore duke qënë se 
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kategoritë janë të përcaktuara. Statistika e medianës tregon se vlerat mesatare të 

variablave në studim variojnë midis kategorisë së dytë deri në kategorinë e katërt, pra 

nga niveli pak ndikim deri në nivelin shumë ndikim. Në variablat V02-V04 kemi 

44.8% vlera të humbura sepse për këto pyetje përgjigja ishte e limituar vetëm për 

profesionistët e ekonomisë. Devijimi standart në serinë e të dhënave të variablave të 

studiuar varion nga 0.74-1.45 shkallë përgjigje. 

Për të përcaktuar numrin e variblave me të cilët do nisë analiza faktoriale më poshtë 

pasqyrohen edhe histogramat e shpërndarjes së vlerave të tyre. Histogramat e vlerave 

tregojnë nëse variablat kanë shpërndarje normale apo jo. Nëse ndonjë variabël nuk ka 

shpërndarje normale të vlerave, ky variabël duhet eleminuar nga analiza sepse ndikon 

në prodhimin e rezultateve jo korrekte.  
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Histogramat e vlerave pasqyrojnë një shpërndarje normale për të 10 variablat e 

modelit kërkimor. Në disa variabla kemi zhvendosje të histogramës majtas apo 

djathtas në varësi të përgjigjeve të popullatës por asnjë nga shpërndarjet nuk pasqyron 

probleme normaliteti.  

Hapi II – Ndërtimi i matricës së korrelacionit, matricës inverse të korrelacionit dhe 

analiza e komponentit kryesor 

Për të parë korrelacionin që ekziston midis variablave të modelit kërkimor kemi 

ndërtuar matricën e koefiçientëve të korrelacionit. Vlerat e kësaj matrice janë të 

rëndësishme sepse ndikojnë direkt në konfirmimin apo jo të hipotezave të punimit.  

Tabela 3.2: Matrica e korrelacionit  

 V01 v02 v03 v04 v05 v06 v07 v08 v09 v10 

S
p

e
a

rm
a

n
's

 r
h

o
 

V01 
Koef. Kor 1.000          

Sig. (2-tailed) .          

v02 
Koef. Kor -.199* 1.000         

Sig. (2-tailed) .025 .         

v03 
Koef. Kor -.053 .304** 1.000        

Sig. (2-tailed) .557 .001 .        

v04 
Koef. Kor .013 -.067 -.270** 1.000       

Sig. (2-tailed) .880 .452 .002 .       

v05 
Koef. Kor .031 .028 -.117 .603** 1.000      

Sig. (2-tailed) .662 .758 .192 .000 .      

v06 
Koef. Kor -.002 .000 -.111 .693** .941** 1.000     

Sig. (2-tailed) .974 .999 .216 .000 .000 .     

v07 
Koef. Kor .002 -.021 -.132 .609** .893** .916** 1.000    

Sig. (2-tailed) .980 .814 .140 .000 .000 .000 .    

v08 
Koef. Kor -.062 .046 .004 .457** .864** .887** .894** 1.000   

Sig. (2-tailed) .382 .606 .963 .000 .000 .000 .000 .   

v09 
Koef. Kor .002 .061 -.088 .582** .818** .855** .846** .793** 1.000  

Sig. (2-tailed) .983 .497 .327 .000 .000 .000 .000 .000 .  

v10 
Koef. Kor .044 .015 .051 .032 -.006 -.029 -.007 -.016 -.018 1.000 

Sig. (2-tailed) .532 .869 .571 .717 .934 .680 .916 .821 .800 . 

*. Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin 0.05 (2-tailed). 

**. Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin 0.01 (2-tailed). 
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Matrica tregon se koefiçientët e korrelacionit midis variablave të modelit janë të 

ndryshme nga zero, pra ka korrelacion midis tyre. Koefiçientët e korrelacionit nuk 

janë shumë të vegjël gjë e cila do na sillte probleme me analizën sepse seria e të 

dhëna do ishte shumë heterogjene. Më poshtë kemi ndërtuar edhe matricën inverse të 

korrelacionit e cila nxjerr në dukje problemet që ekzistojnë në serinë e të dhënave të 

cilat nuk i pasqyron matrica e korrelacionit.    

Tabela 3.3: Matrica inverse e korrelacionit 

 V01 v02 v03 v04 v05 v06 v07 v08 v09 v10 

V01 1.158          

v02 .278 1.215         

v03 -.072 -.392 1.238        

v04 -.062 -.059 .406 2.383       

v05 -.315 -.164 .296 .820 7.778      

v06 .346 -.006 -.544 -2.659 -4.766 10.962     

v07 -.222 .337 .309 -.414 -1.771 -2.002 10.962    

v08 .623 .131 -.295 .908 -.517 -1.227 -2.002 5.972   

v09 -.325 -.260 .019 -.141 -1.031 -1.131 -1.227 -.511 4.682  

v10 -.026 -.067 -.081 -.073 -.161 .281 -1.131 .061 .245 1.045 

 

Matrica inverse e korrelacionit tregon rëndësinë e vlerave të serisë së të dhënave të 

përdorura në analizë kur vlerat poshtë diagonales janë sa më pranë zeros. Koefiçientët 

me ngjyrë më të errët në matricën inverse të korrelacionit nuk janë afër zeros dhe 

mund të kemi në fund të analizës rrëzimin e hipotezave të ngritura për këto variabla. 

Sipas analizës së deritanishme, variablat kanë shpërndarje normale por mund të kemi 

probleme me disa prej tyre si pasojë e koefiçientëve të korrelacionit. Për të parë nëse 

problemet ndikojnë analizën e mëtejshme realizojmë disa teste. Tabela e mëposhtme 

pasqyron vlerat e KMO dhe testit Bartlett.  

Tabela 3.4: KMO dhe Testi Bartlett   

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .856 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 966.212 

df 45 

Sig. .000 

 

Statistikat e Testit Bartlett shërbejnë për të testuar hipotezen: 
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Ho: Zgjedhja rastësore e të dhënave të modelit vjen nga një popullim në të cilin 

variablat janë totalisht të pakorreluar 

Sipas të dhënave të pasqyruara, testi statistik është shumë i lartë (966.212) dhe Ho 

nuk konfirmohet (Sig. = .000). Për këtë arsye themi se në serinë tonë të të dhënave 

variablat nuk janë totalisht të pakorreluar.  

Kaiser, Meyer dhe Olkin zhvilluan testin për matjen e mjaftueshmërisë. Testi KMO 

konsiderohet një nga testet më të rëndësishme në vazhdimin e analizës faktoriale 

konfirmuese. KMO teston nëse korrelacioni i pjesshëm midis variablave është i ulët 

apo jo. Vlera e testit KMO shërben për të arritur në përfundimin nëse analiza 

faktoriale duhet të vazhdohet më tej apo jo. Sipas studiuesve kufijtë e vlerave të 

koefiçientit për t‟a konsideruar analizën faktoriale të rëndësishme apo jo janë si më 

poshtë: 

Tabela 3.5: Vlerat e testit KMO dhe rëndësia e analizës faktoriale 

Vlerat KMO Analiza faktoriale 

0.00 – 0.49 E parëndësishme 

0.50 – 0.59 Miserable 

0.60 – 0.69 Mediokre 

0.70 – 0.79 Mesatare e mirë 

0.80 – 0.89 Shumë e mirë 

0.90 – 1.00 E mrekullueshme 

 

Nëse i rikthehemi tabelës së mësipërme që pasqyron vlerat e testeve shohim se vlera 

KMO për serinë e të dhënave të këtij punimi është 0.856. Sipas studiuesve që 

zhvilluan testin KMO, vlerat e testit duhet të jetë 0.60 ose më e lartë për të vazhduar 

me analizën. Kaiser (1970) sygjeron se vlera 0.50 e testit duhet të konsiderohet si 

vlera e prerjes së analizës ndërsa vlerat 0.80 e sipër konsiderohen si vlera të 

dëshirueshme për një analizë të mirë. Në rastin tonë, testi KMO ka një vlerë 0.856, 

pra mund të themi se deri në këtë pikë të analizës jemi në kushte të mira për të 

vazhduar me një analizë faktoriale të rëndësishme.  

Pasi përcaktuam se analiza faktoriale mund të vazhdojë më tej ndërtojmë matricën e 

komponentëve dhe matricën e “të përbashkëtave”. Matrica e komponentëve na 

ndihmon të përcaktojmë variablat “shënues” për secilin komponent të analizës dhe të 

shpjegojmë variancën e secilit variabël. Ndërsa matrica e “të përbashkëtave” na 
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ndihmon të përcaktojmë sesa përqind e variancës së variablit shpjegohet nga faktorët 

e përfshirë në analizë. Rregullat për interpretimin e një faktori bazuar në matricën e 

komponentëve janë: 

 

 

 

 

 

Tabela 3.6:Matrica e komponentëve
a
 

 Komponentët 

1 2  

V1 -.044 -.511 

V2 -.017 .780 

V3 -.089 .721 

V4 .704 -.183 

V5 .942 .021 

V6 .963 .029 

V7 .956 -.001 

V8 .900         .120 

V9 .915 .017 

V10 .979 .182 

Metoda e ekstraktimit: Analiza e 

komponentit kryesor  

 

Sikurse vërehet nga matrica e komponentëve, komponenti 1 shpjegohet përmes 

variablave V4-V10. Bazuar në të dhënat e studimit tonë, komponenti 1 është faktori i 

dytë- shërbimet e sigurisë. Ky faktor ekstraktohet si komponent i parë sepse ka 

numrin më të madh të variablave shënues me vlera të larta ekstraktimi 0.704 -0.979. 

Komponenti i dytë i ekstraktuar ka tre varibla shënues V1, V2 dhe V3 me vlerë mbi 

0.4.  

 

 

-Faktori mund të interpretohet nëse të paktën katër variabla kanë një vlerë më të 
madhe sesa 0.60. Këta variabla do quhen variablat “shënues” për komponentin 

(faktorin). 

-Faktori mund të interpretohet nëse të paktën dhjetë variabla kanë një vlerë më të 
madhe sesa 0.40. Këta variabla do quhen variablat “shënues” për komponentin 
(faktorin). 

-Vlerat e faktorit më të vogla sesa 0.20 duhet të lihen jashtë interpretimit. 
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Tabela 3.7:Të përbashkëtat 

 Fillestare Të 

ekstraktuara 

V1 1.000 .534 

V2 1.000 .611 

V3 1.000 .573 

V4 1.000 .530 

V5 1.000 .889 

V6 1.000 .929 

V7 1.000 .915 

V8 1.000 .826 

V9 1.000 .838 

V10 1.000 .937 

Metoda e ekstraktimit: Analiza e 

komponentit kryesor 

 

Analiza e matricës së të përbashkëtave pasqyron edhe njëherë përfundimin se 

variablat nga V1-V10 janë variabla të rëndësishëm për faktorët e marrë në studim dhe 

varianca e tyre shpjegohet në një përqindje të lartë nga faktorët e studimit. Megjithatë, 

rezultatet e analizës95 pasqyrojnë se faktorët e marrë në studim shpjegojnë në total 

rreth 64% të variancës së variablave.  

Hapi III – Kriteret për të përcaktuar numrin e faktorëve 

Paraqitja grafike e siguruar përmes realizimit të analizës faktoriale konfirmuese na 

ndihmon të përcaktojnë numrin e faktorëve që duhet të ketë studimi ynë.  

                                                 
95

 Përfundimi bazohet në rezultatet e tabelës Aneks 3.4. 
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Grafiku 3.11: Numri i faktorëve që duhet të përfshihen në analizë  

Sikurse shihet nga grafiku, pika e thyerjes ndodhet tek numri 2 i komponentëve. Pra, 

si përfundim mund të themi se me numrin e të dhënave dhe të variablave që kemi 

përzgjedhur duhet të përfshijmë në analizë dy faktorë. Por, vërejmë gjithashtu se kemi 

edhe një tjetër pikë thyerje në grafik tek numri shtatë i komponentëve. Kjo tregon se 

kjo analizë mund të realizohet duke përfshirë nga dy deri në shtatë faktorë.    

Hapi IV – Llogaritja e vlerave të faktorëve 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duke përdorur metodën e regresionit kemi bërë edhe llogaritjen e vlerave të faktorëve 

të marrë në studim. Sipas kësaj metode, varianca e vlerave të ekstraktuara është e 

Tabela 3.8:Matrica e 

koefiçientëve të komponentit  

     Komponentët 

1 2  

V1 -.025 -.351 

V2 .008 .530 

V3 -.012 .488 

V4 .142 -.127 

V5 .193 .010 

V6 .198 .016 

V7 .195 -.005 

V8 .186 .078 

V9 .187 .008 

V10 .104 .116 

Metoda e ekstraktimit: Analiza e 

komponentit kryesor. 

Tabela 3.9:Matrica e kovariancës së 

vlerave të komponentëve  

Komponentët 1 2 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 1.000 .000 

2 .000 1.000 

   

Metoda e ekstraktimit: Analiza e 

komponentit kryesor.  
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barabartë me katrorin e korrelacionit midis vlerave të ekstraktuara të faktorit dhe 

vlerës reale të tij. Sikurse vihet re nga tabela 3.9, metoda e regresionit ekstrakton një 

kovariancë zero midis faktorëve të modelit.   

3.2.2 Modeli i ekuacioneve struturore  

Analiza e ekuacioneve strukturore kërkon fillimisht që ne të ndërtojmë modelin grafik 

duke pasur parasysh hipotezat e punimit të cilat kërkojnë konfirmim, faktorët dhe 

variablat e modelit kërkimor. Paraqitja grafike pasqyron lidhjet midis variablave 

specifikë të modelit dhe faktorëve si dhe lidhjen e faktorëve me njëri-tjetrin. Ndërtimi 

i lidhjeve në grafik bazohet gjithashtu në analizën teorike të punimit. Më poshtë 

paraqitet grafiku i modelit kërkimor: 

 3.03 1                        1.99 

                                                                                                        

 -1.317 3.69    1                        -0.15 

                                                           -5.252 

 1.76 3.8 1                        0.48 

 

                

                .00 1.86 1                       0.33 

 

          0.024 1.75                    1                       0.06 

 0.0146 

       0.0145 1.72                       1                       0.04 

 

     0.0147 1.7                       1                        0.05 

 0.0144 

                                                              0.0138 1.67                       1                        0.07 

 

                                                                -1.077 1.72                     1                         0.11 

  

 3.72                       1                        1.34 

 

F1-legjislacioni 

fiskal 

F2 – shërbimet 

e sigurisë 

V1 

V2 

V3 

V4 

V5 

V6 

V7 

V8 

V9 

V10 

e1 

e2 

e3 

e4 

e5 

e6 

e7 

e8 

e9 

e10 
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Grafiku 3.12: Paraqitja grafike e modelit kërkimor 

Pas ndërtimi të modelit grafik analiza kërkon llogaritjen e vlerave të treguesve. Vlerat 

e treguesve të llogaritur duke përdorur programin ekonometrik SPSS Amos 18.0 

paraqiten në grafikun e mësipërm. Modeli grafik i punimit përmban 5 elementë: 

konstruktet latente96 që paraqiten në formë ovale dhe përfaqësojnë faktorët e modelit 

kërkimor; variablat e matur të cilat paraqiten në formë drejtkëndore; lidhjet midis 

variablave dhe faktorëve specifikë; lidhjet midis faktorëve dhe termat e gabimit për 

çdo variabël.  

Sipas të dhënave grafike të modelit, numri i parametrave që duhet të vlerësohen është 

31 ndërsa numri i variancave dhe kovariancave të modelit është 55. Krahasimi i 

këtyre dy treguesve e përcakton modelin tonë kërkimor si model të mbi- identifikuar 

(Herting dhe Costner, 1985). Sipas studimeve, për një model të mbi- identifikuar 

shtimi i numrit të variablave shton premisat që modeli të jetë i suksesshëm dhe për 

këtë arsye objektivi i studiuesve kur realizojnë studime strukturore është ndërtimi i 

modeleve të mbi- identifikuara.    

Rezultatet e ekstraktuara nga vlerësimi i modelit kërkimor janë si më poshtë vijon: 

Chi-square (χ2) = 88.843 

Shkallët e lirisë (df)  = 34 

Niveli i probabilitetit (p) = .00097 

CFI = 0.966 

RMSEA = 0.089 

 

3.3 Përfundime  

Sipas analizës së rangjeve rezulton se blerësit virtualë shqiptarë kanë perceptime të 

njëjta me rezultatet e studimeve të huaja sipas të cilave niveli i besimit ndikon 

pozitivisht në suksesin e modelit virtual të tregtisë. Gjithashtu, analiza e kontrollit të 

hipotezave tregon se kontabiliteti ka ndikim pozitiv në rritjen e besimit dhe në sukses.  

Rezultatet e analizave statistikore janë të rëndësishme për të vazhduar me analizat 

ekonometrike për vërtetimin e hipotezave të punimit sepse përfundimi mbi rolin 

                                                 
96

 Këto konstrukte marrin emërtimin latent sepse nuk janë të vëzhguar.  
97

 Në rastet kur niveli i probabilitet it vlerësohet .000 kjo do të thotë se p=0.001  



109 
 

pozitiv të perceptuar të kontabilitetit në suksesin e tregtisë elektronike i jep rëndësi 

realizimit të mëtejshëm të këtij punimi.    

Rezultatet e analizës faktoriale të realizuar në punim tregojnë se jemi në kushte të 

përshtatshme për një analizë të ekuacioneve strukturore të suksesshme bazuar në të 

dhënat e target grupit të studimit.   
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KAPITULLI I KATËRT 

4. PËRMBLEDHJA E REZULTATEVE DHE DISKUTIMI I 

ZGJIDHJEVE 

Bazuar në prezantimin e rezultateve në kapitullin paraardhës, në këtë kapitull trajtohet 

analiza e modeleve kërkimore të studimit. Qëllimi ynë është që bazuar në rezultatet e 

studimit të gjykojmë lidhur me konfirmimin ose jo të hipotezave të ngritura në këtë 

punim. Gjithashtu, në fund të këtij kapitulli, nisur nga përfundimet e analizave 

ekonometrike dhe statistikore, kemi trajtuar disa zgjidhje të mundshme për 

çertifikimin e faqeve virtuale të bizneseve që operojnë në Shqipëri si dhe kemi 

pasqyruar rekomandimet tona lidhur me plotësimin e legjislacionit fiskal shqiptar në 

mënyrë që të rregullohet edhe modeli virtual i tregtisë. Analiza statistikore e realizuar 

në këtë kapitull na ka shërbyer për të gjykuar se cila alternativë çertifikimi 

perceptohet si alternativa më e sigurtë nga target grupi i studimit.  

4.1 Analiza e rezultateve të studimeve statistikore 

Studimet statistikore të prezantuara në kapitullin e metodologjisë tregojnë se, sikurse 

rezultatet e studimeve të huaja, blerësit virtualë shqiptarë me një nivel sigurie 95% 

perceptojnë se niveli i suksesit të faqeve virtuale ku realizohet tregti elektronike varet 

nga niveli  i besimit të tyre. Sipas tyre, sa më i lartë të jetë niveli i besimit aq më 

shumë ata tentojnë të kthehen nga blerës potencialë në blerës realë.  

Bazuar në këtë konkluzion, dhe në përgjigjet e target grupit për pyetjen numër 1, 

moduli C i pyetësorit, sipas së cilës asnjë nga të pyeturit nuk bën blerje në faqe 

virtuale të bizneseve shqiptare, mund të themi se rritja e sigurisë së faqeve virtuale 

shqiptare do ndikonte në rritjen e nivelit të besimit të blerësve virtualë shqiptarë dhe 

për rrjedhojë në rritjen e blerjeve të tyre në këto faqe.  

Analiza statistikore lidhur me ndikimin e specialistëve të kontabilitetit në rritjen e 

sigurisë së faqeve virtuale të bizneseve shqiptare tregon se me një nivel sigurie 95% 

target grupi i studimit percepton se kontabiliteti mund të luajë një rol pozitiv në rritjen 

e nivelit të tyre të besimit. Ky përfundim është domosdoshmëri për të gjykuar lidhur 

me rëndësinë që marrin konkluzionet e analizave ekonometrike të këtij punimi.  

4.2 Analiza e rezultateve të modelit faktorial 

Nga analiza fillestare, modeli i analizës faktoriale konfirmuese i realizuar me të 

dhënat e pyetësorit drejtuar blerësve virtualë shqiptarë rezultoi i përshtatshëm. Ky 

përfundim bazohet në krahasimin e numrit të variancave dhe kovariancave të modelit 
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me numrin e parametrave të vlerësuar të tij. Kështu, numri i variancave dhe 

kovariancave të modelit llogaritet sipas formulës së mëposhtshme: 

 

 

 

Ndërsa numri i parametrave të vlerësuara sipas programit rezulton të jetë 31 

parametra. Fakti se numri i variancave dhe kovariancave të modelit rezulton të jetë më 

i lartë se numri i parametrave të vlerësuar të tij dhe gjithashtu më i lartë se shkallët e 

lirisë (34) tregon se modeli është i përshtatshëm për t‟u realizuar dhe përfundimet e tij 

mund të jenë të vlefshme.  

Nga vlerësimi i normalitetit të variablave të studimit rezultoi se punimi nuk ka 

probleme normaliteti. Gjithsesi për t‟u bindur lidhur me normalitetin e vlerave të 

variablave Hair et al. (2009) sygjerojnë realizimin e disa testeve. Testet e normalitetit 

të sygjeruara prej këtyre studiuesve bazohen në llogaritjen e vlerave të pjerrësisë dhe 

ngushtësisë dhe krahasimit të tyre me statistikën Z98 të shpërndarjes normale.  

Formulat e llogaritjeve matematikore të vlerave Z të pjerrësisë dhe ngushtësisë janë si 

më poshtë: 

Zpjerrësisë = 
         

    
 

Zngushtësisë
          

     
 

Ku: N – madhësia e mostrës  

Bazuar në këto formula në tabelën e mëposhtme pasqyrohen vlerat statistikore të 

pjerrësisë dhe ngushtësisë. 

Tabela 4.1: Të dhënat statistikore të pjerrësisë dhe ngushtësisë për variablat e 

modelit kërkimor 

Variablat 
e modelit 

Mesatarja Devijimi 
standart 

Pjerrësia  ngushtësia Z pjerrësisë Z ngushtësisë 

V01 3.03 1.45         (0.38)         (0.82) -0.0008 -0.0008 

                                                 
98

 Merret për bazë statistika Z për arsye se zg jedhja në këtë punim është 203 pra më e madhe se 30 

njësi.  

p( p+1)/2= 10 (10+1)/2= 55 

ku p –numri i variablave të modelit  
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V02 3.69 1.15         (0.94)           3.76  -0.0019 0.0038 

V03 3.8 0.74         (0.91)         (0.06) -0.0018 -0.00006 

V04 1.86 0.74           0.36          (0.41) 0.0008 -0.0004 

V05 1.75 0.76           0.82          (0.33) 0.0016 -0.00033 

V06 1.72 0.74           0.79          (0.63) 0.00159 -0.00063 

V07 1.7 0.75           0.82          (0.60) 0.0016 -0.0006 

V08 1.67 0.76           0.63          (0.74) 0.0013 -0.00074 

V09 1.72 0.76           0.82          (0.57) 0.0016 -0.00057 

V10 3.72 1.16         (0.07)         (1.10) -0.00014 -0.0011 

 

Sipas literaturës statistikore, nëse vlera e statistikës Z tejkalon vlerat kritike +-2.58 

(për α=0.01) dhe +- 1.96 (për α = 0.05), variabli nuk ka shpërndarje normale dhe 

duhet të përjashtohet nga analiza. Sikurse shihet edhe nga të dhënat e paraqitura në 

tabelën 3.1, vlerat e statistikës Z si për pjerrësinë edhe për ngushtësinë për të gjitha 

variablat paraqiten me devijime të vogla normaliteti por brenda kufijve kritikë. Pra, të 

gjitha variablat e këtij punimi do përfshihen në analizën faktoriale konfirmuese.  

Gjithshtu, nga vlerësimi i vlefshmërisë së modelit rezulton se modeli përgjithësisht 

është i vlefshëm në variablat që ai përmban. Vlefshmëria e modelit është vlerësuar 

duke marrë në studim katër llojet e vlefshmërisë dhe duke gjykuar sesa modeli i 

studimit plotëson kushtet për t‟u klasifikuar si i vlefshëm. Format e vlefshmërisë së 

një modeli në analizën faktoriale konfirmuese janë: vlefshmëria e konvergjencës, 

varianca mesatare e ekstraktuar, ndërtimi i rëndësisë dhe vlefshmëria diskriminante. 

Në tabelën e mëposhtme pasqyrohet situata e vlefshmërisë për secilin tregues 

vlefshmërie: 

Tabela 4.2: Llojet e vlefshmërisë së modelit të analizës faktoriale konfirmuese 

 Llojet e vlefshmërisë 

 Vlefshmëria e 

konvergjencës
99 

Varianca 

mesatare e 

ekstraktuar 

(AVE) 

Rëndësia (CR) Vlefshmëria 

diskriminante
100 

V1 0.534 > 0.5101 AVE = 0.03102 

< 0.5 

CR = 0.6103 Kalon104 V3-

V10 

                                                 
99

 Vlerat e v lefshmërisë gjenden tek tabela 3.7: Të përbashkëtat 
100

 Ky tregues krahason variancën mesatare mid is variablave me korrelacionin midis tyre. Për çdo dy 

variabla kemi v lefshmëri në rastin kur AVE > Corr
2
 (Fornell dhe Larcker, 1981). 

101
 Sipas Anderson dhe Gerbing (1984) vlerat  e  ekstraktuara duhet të jenë më të larta se 0.5 për çdo 

variabël në mënyrë që rezultati të konsiderohet i vlefshëm ndërsa vlerat > 0.7 konsiderohen të 

shkëlqyera. 
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V2 0.611 > 0.5 Kalon V4-V10 

V3 0.573 > 0.5 Kalon V10 

V4 0.530> 0.5 Kalon V10 

V5 0.889> 0.5 Kalon V10 

V6 0.929> 0.5  Kalon V10 

V7 0.915> 0.5 Kalon V10 

V8 0.826> 0.5 Kalon V10 

V9 0.838> 0.5 Kalon V10 

V10 0.937> 0.5  - 

Rezultati Kalon Nuk kalon Kalon  

  

Nisur nga testet e vlefshmërisë mund të themi se modeli i ndërtuar kalon në pjesën më 

të madhe të këtyre testeve dhe analiza mund të konsiderohet e vlefshme. Këtë 

përfundim e përforcon akoma dhe më shumë KMO dhe Testi Bartlett të cilët 

pasqyrojnë se ka korrelacion të mirë midis variablave dhe vazhdimi i analizës 

mbështet nga një koefiçient shumë i mirë prej 0.856.  

Analiza e mëtejshme e të dhënave na jep të dhëna të mjaftueshme se numri i faktorëve 

që ne kemi zgjedhur në studim është i mjaftueshëm. Sipas paraqitjes grafike të 

pasqyruar në grafikun 3.11 numri i faktorëve që kërkojnë në mënyrë specifike të 

dhënat dhe variablat e studimit mund të variojë 2-7 faktorë. Përzgjedhja që ne kemi 

bërë për të studiuar efektin e dy faktorëve, të legjislacionit fiskal dhe të shërbimeve të 

sigurisë, mbështetet nga modeli i analizës faktoriale konfirmuese dhe na lejon të 

vazhdojmë më tej me konfirmimin e hipotezave të këtij punimi.  

4.3 Analiza e rezultateve të modelit strukturor 

Rezultatet e ekstraktuara nga vlerësimi i modelit kërkimor të pasqyruara edhe më 

sipër në punim janë: 

Chi-square (χ2) = 88.843 

                                                                                                                                            
102

 Llogaritja  e rezu ltatit të  treguesit është realizuar duke përdorur formulën AVE= 
     
   

 
, ku  i= numri 

i rasteve të studimit, n=203, Li = vlerat  e  ekstraktuara të faktorit.  Sipas Fornell dhe Larcker (1981) 

vlera e treguesit duhet të jetë më e lartë se 0.5 që modeli të sigurojë këtë lloj vlerfshmërie.  

103
 Llogaritja e rezu ltatit të treguesit është realizuar duke përdorur formulën CR = 

     
     

     
           

    
 ,  

ku i= numri i rasteve të studimit, n=203, Li = v lerat e ekstraktuara të faktorit dhe ei = termi i gabimit. 

Sipas Bacon dhe të tjerë (1995) v lera e këtij t reguesi duhet të jetë më e madhe ose e barabartë me 0.6.  
104

 Në tabelë paraqitet vetëm informacioni se cila lidhje midis variablave konsiderohet e vlefshme sipas 

llo jit  të vlefshmërisë diskriminante. Në anekse paraqiten tabelat e vlerave të analizës diskriminante. 
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Shkallët e lirisë (df)  = 34 

Niveli i probabilitetit (p) = .000105 

CFI = 0.966 

RMSEA = 0.089 

Hapi i parë i analizës së rezultateve të modelit kërkimor është testimi i vlefshmërisë së 

këtyre rezultateve dhe vlefshmërisë së modelit të ndërtuar në tërësi. Në tabelën e 

mëposhtme pasqyrohet krahasimi i rezultateve të modelit tonë me vlerat e 

rekomanduara që duhet të kenë parametrat. 

Tabela 4.3: Krahasim i rezultateve të modelit me vlerat e rekomanduara të 

parametrave 

Indeksi i 

vlefshmërisë 

χ2 / df CFI NFI RMSEA 

Vlerat e 
rekomanduara 

< 3 >0.9 >0.9 <0.08106 

Vlerat e modelit 
kërkimor 

2.613 0.966 0.946 0.089 

Rezultati  Kalon Kalon Kalon Kalon për 
pikën 

kritike 0.09 

 

Bazuar në krahasimin e mësipërm arrijmë në përfundimin se: Modeli kërkimor i këtij 

studimi është i vlefshëm dhe analiza është e përshtatshme duke qënë se statistikat 

bazë janë vlerësuar në kufij të pranueshëm. Sipas vlerësimeve të analizës së 

ekuacioneve strukturore midis faktorëve F1 dhe F2 nuk vërtetohet hipoteza se ka 

kovariancë107 ndërsa niveli i korrelacionit ekstraktohet të jetë i barabartë me -0.01. 

Gjithashtu, parametrat e ekstraktuar të treguesve statistikorë na lejojnë që ne  të 

interpretojmë koefiçientët e modelit lidhur me konfirmimin ose jo të hipotezave të 

ngritura në punim. Në tabelën e mëposhtme paraqiten përfundimet lidhur me testimin 

e hipotezave të studimit. 

Tabela 4.4: Testimi i hipotezave të punimit 

Hipotezat e 

punimit 

Β Zfaktike dhe               

( zteorike) 

Përfundimi 

H1 -1.317 -2.16969 , (+/-2) Konfirmohet 

për α=0.01 

                                                 
105

 Në rastet kur niveli i probabilitet it vlerësohet .000 kjo do të thotë se p=0.001  
106

 Nga studiuesit pranohet që pika kufi e  kët ij treguesi të jetë 0.09.  
107

 Zfaktike = -0.115 e cila nuk vërteton kovariancën për asnjë nivel sigurie.  
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H2 5.252 1.972212 , (+/- 1.65)  Konfirmohet 

për α=0.05 

H3 1.76 2.83871  , (+/- 2.56)  Konfirmohet  

për α=0.001 

H4 0.024 0.148148  , (+/- 1.65) Nuk konfirmohet 

H5 0.0464 0.281212  , ( +/- 1.65) Nuk konfirmohet 

H6 0.0453 0.27963   , ( +/- 1.65) Nuk konfirmohet 

H7 0.0473 0.286667  , ( +/- 1.65) Nuk konfirmohet 

H8 0.0437 0.266463  , ( +/- 1.65) Nuk konfirmohet 

H9 0.0385 0.240625  , ( +/- 1.65) Nuk konfirmohet 

H10 -1.077 -6.37278  , ( +/-2.56) Konfirmohet  

për α=0.001 

    

Sikurse shihet nga tabela, hipotezat H1, H2, H3 Dhe H10 konfirmohen të jenë të 

vërteta ndërsa H4-H9 nuk vërtetohen. Bazuar në këto përfundime mund të themi se 

blerësit virtualë shqiptarë perceptojnë se të dy faktorët e studiuar ndikojnë 

pozitivisht për pjesëmarrjen tyre në tregtinë elektronike të realizuar nga faqe 

virtuale shqiptare. Ndërkohë, sado që shërbimet e sigurisë perceptohen si faktor 

sigurie për blerësit, sipas rezultateve të studimit nuk konfirmohet fakti se ekspertët 

shqiptarë me njohuritë që zotërojnë mund t‟i ofrojnë me kompetencë shërbimet e 

sigurisë përsa i përket sigurisë së realizimit të transaksioneve, disponueshmërisë, 

integritetit të proçesimit, konfidencialitetit dhe privatësisë. Gjithashtu, sipas 

ekonomistëve të pyetur, konfirmohet të jetë e vërtetë hipoteza se plotësimi i 

legjislacionit fiskal për të rregulluar edhe modelin virtual të tregtisë do sjellë rritjen e 

të ardhurave fiskale dhe lehtësimin e kontrolleve të realizuara nga institucionet 

fiskale.   

4.4 Kufizimet e modelit kërkimor 

Pavarësisht se përfundimet e modelit kërkimor të realizuar në këtë punim duken 

realiste bazuar në perceptimet e target grupit të studimit, përsëri mund të themi se 

ekzistojnë disa kufizime për modelin e studimit. Ndër kufizimet përmendim: 

- Edhe pse metodat ekonometrike të analizës faktoriale konfirmuese dhe 

analizës së ekuacioneve strukturore janë metoda të përdorura gjerësisht për 

studime, studiuesit gjykojnë se sa më i madh të jetë numri i të pyeturve dhe 

numri i variablave të studimit aq më i madh është probabiliteti që të arrihet 

konfirmimi i hipotezave të ngritura.  
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- Fakti që nuk ekzistojnë studime të mëparshme të realizuara për Shqipërinë 

lidhur me problematikën e trajtuar në këtë punim i bën disi të diskutueshme 

përfundimet e këtij modeli sepse nuk mund t‟i krahasojmë ato me përfundime 

të studimeve të ngjashme për të konkluduar lidhur me vlefshmërinë e tyre.  

    

4.5 Mundësitë e zgjidhjes së problemit të çertifikimit në tregtinë virtuale të 

ofruar nga bizneset në Shqipëri  

Bazuar në analizën e rezultateve të modeleve ekonometrike mund të themi se që të 

krijohet siguri nga blerësit virtualë për t‟u përfshirë në tregtinë elektronike të realizuar 

nga bizneset që operojnë në Shqipëri duhet të bëhet çertifikimi i faqeve virtuale 

shqiptare. Kërkimet që ne kemi realizuar tregojnë se faqet virtuale të kompanive në të 

cilat realizohet tregti elektronike nga Shqipëria nuk janë të pajisura me vulë sigurie108 

për t‟u çertifikuar si kompani të besueshme për konsumatorët. Mungesa e çertifikimit 

nga një autoritet i besueshëm krijon vështirësi për këto kompani duke i çuar 

shpeshherë drejt falimentimit dhe mbylljes së faqes ose përdorimit të saj vetëm për të 

ofruar informacion për blerësit.  

Për të krijuar besimin e konsumatorëve virtualë tek kompanitë që realizojnë tregti 

elektronike nga Shqipëria ekzistojnë disa alternativa: 

1. Të çertifikohen në programet ndërkombëtare të ofruara nga organizmat 

ndërkombëtare 

Çdo kompani, pavarësisht nga vendodhja gjeografike, ka të drejtën të aplikojë në një 

prej programeve të çertifikimit për tregti virtuale të ofruar nga organizmat 

ndërkombëtare. Nëse kompanitë që operojnë në Shqipëri synojnë të çertifikohen nga 

programe ndërkombëtare, ato mund të aplikojnë për t‟u pajisur me një nga vulat: 

VeriSign, CPA WebTrust, TRUSTe, BBBOnline ose TruSecure. Nëse krahasojmë 

kostot e aplikimit në secilin prej këtyre programeve, situata paraqitet si më poshtë:  

 

                                                 
108

 Aktualisht në Shqipëri konsiderohen faqe të besueshme për b lerje v irtuale vetëm disa faqe të 

krijuara nga kompani të n johura të cilat ap likojnë edhe modelin t radicional të tregtisë krahas modelit  

virtual. Gjithashtu një realitet që po bëhet gjithnjë e më i njohur në Shqipëri është edhe përdorimi i 

faqeve zyrtare web të disa kompanive të njohura si Ebay apo Amazon.com por edhe 123albania.com, 

faqe interneti në të cilat  kompani apo individë mund të rezervojnë hapësira për shitje kundrejt  një 

komisioni.  
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Tabela 4.5: Kostot e pajisjes me vulat e sigurisë nga organizmat ndërkombëtare 

Vula e 

sigurisë 

VeriSign CPA 

WebTrust 

TRUSTe BBBOnline TruSecu

re 

Kosto e 

sigurimit 

1000000 $-
1500000$ 
Komision 

vjetor 
variabël  

Mbi 
8000$  

299$- 6999$ 150$ - 3000$ Mbi 40 
000$ 

 

Sikurse shihet nga tabela, kostot e përfshirjes në programet ndërkombëtare të 

çertifikimit janë të larta për kompanitë që operojnë në Shqipëri. Megjithatë, kushti 

financiar nuk mbetet pengesa e vetme. Gjithashtu, kompanitë duhet të plotësojnë një 

sërë kushtesh të tjera që lidhen me sigurinë përpara se të anëtarësohen në këto 

programe.  

Duke pasur parasysh orientimin e kompanive që operojnë në Shqipëri drejt kostove 

më të ulëta si në përzgjedhjen e programeve kompjuterike ashtu edhe në përzgjedhjen 

e pajisjeve të nevojshme kompjuterike, arrijmë në përfundimin se vetëm një numër 

shumë i vogël i këtyre kompanive mund të kualifikohen për t‟u pajisur me vulë 

sigurie.  

Megjithatë, brenda kësaj alternative ekziston edhe një mundësi tjetër për kompanitë 

që realizojnë tregti elektronike nga Shqipëria: të pajisen me vula sigurie të lëshuara 

nga specialistë shqiptarë të kontabilitetit109. Aktualisht në Shqipëri nuk ka specialistë 

kontabiliteti të çertifikuar për të ofruar shërbime sigurie për tregtinë elektronike por 

kjo mund të jetë një mundësi shumë e mirë për brezat e rinj të ekspertëve të 

kontabilitetit. Ekspertët e rinj të kontabilitetit të cilët janë të pajisur me njohuri të mira 

informatike dhe kompjuterike, një pjesë e të cilëve punojnë në filialet e kompanive të 

huaja audituese110 që ushtrojnë aktivitetin në Shqipëri, mund t‟i nënshtrohen testimit 

për t‟u pajisur me liçensë nga AICPA ose CICA dhe të marrin eksperiencë tek 

kompanitë audituese mëma. Kjo mund të ishte një mundësi shumë e mirë jo vetëm për 

të marrë shërbimin CPA WebTrust me një kosto të përballueshme nga kompanitë në 

Shqipëri por edhe për të rritur numrin e shërbimeve dhe të ardhurat për ekspertët 

shqiptarë të kontabilitetit.        

                                                 
109

 Këta specialistë do jenë të çertifikuar për të ofruar shërbime sigurie për t regtinë elektronike nga 

institucione ndërkombëtare sipas kritereve të përcaktuara prej tyre.  
110

 Këto kompani si Ernest&Yang, KPMG et j, në shtete të tjera ofrojnë shërbime sigurie përmes 

specialistëve të liçensuar të punësuar pranë tyre. 
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2. Të funksionojnë duke realizuar tregti elektronike në faqet zyrtare të kompanive 

të njohura 

Realizimi i tregtisë elektronike në këtë formë nuk i krijon mundësi kompanive 

shqiptare të krijojnë dhe modelojnë faqe personale, por do të jenë të detyruara të 

shesin në hapësirat që i ofrojnë faqet e kompanive të njohura meqënëse besueshmëria 

e tyre garantohet nga emri dhe prestigji i tyre. Kostot e realizimit të tregtisë 

elektronike përmes kësaj alternative janë të njohura dhe të publikuara 111. Megjithatë, 

një nga përfitimet më të mëdha të realizimit të tregtisë sipas kësaj alternative  mbetet 

fakti se blerësit potencialë dhe faktikë në këto faqe janë të shumtë 112 . Ndërsa 

vështirësia më e madhe për kompanitë që duan të realizojnë tregti elektronike përmes 

kësaj mënyre është krijimi i imazhit dhe reputacionit personal të cilat ndikojnë 

drejtpërdrejt në suksesin e iniciativës së tyre.  

3. Të krijojnë marrëveshjet personale të ruajtjes së privatësisë  

Kompanitë që operojnë në Shqipëri dhe duan të bëhen pjesë e tregut virtual por nuk 

mund të përballojnë koston financiare të pajisjes me vulë sigurie, kanë mundësi të 

garantojnë vetë sigurinë përmes hartimit të marrëveshjeve të privatësisë. Një shembull 

i tillë është rasti i amazon.com, kompani e cila e garanton vetë sigurinë për blerësit 

virtualë.  

Megjithatë, edhe pse kjo alternativë mund të konsiderohet si alternativa me koston 

financiare më të vogël, nuk është e suksesshme për të gjitha kompanitë. Marrëveshjet 

e privatësisë mund të besohen nga blerësit virtualë kur ato ofrohen nga kompani të 

njohura dhe me reputacion në fushën e biznesit. Për këtë arsye, nëse kjo alternativë do 

zgjidhej për t‟u aplikuar nga kompani të panjohura risku i dështimit të iniciativës së 

tyre do ishte shumë i lartë.    

 

 

                                                 
111

 Kompanitë si Ebay dhe Amazon.com kanë publikuar në faqet e tyre zyrtare komisionet që duhet të 

paguajnë individët ose kompanitë që duan të përdorin këto faqe interneti për të realizuar shitje. 

Gjithashtu këto shërbime tashmë ofrohen edhe nga faqe shqiptare si ikub.al et j.  
112

 Synimi kryesor i klikimit të indiv idëve dhe kompanive në këto faqe nuk është pjesëmarrja në tregti 

por thjesht pajisja me informacionet më të fundit.  
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4.5.1 Kriteri i shenjave për të përcaktuar alternativën më të mirë të zgjidhjes 

së problemit të çertifikimit sipas perceptimeve të blerësve virtualë shqiptarë 

Për të përcaktuar se cila prej alternativave të përmendura në çështjen e mësipërme, 

përsa i përket zgjidhjes së problemit të çertifikimit të faqeve të internetit ku realizohet 

tregti elektronike, është më e besueshme dhe nxit më tepër blerësit potencialë 

shqiptarë për t‟u bërë blerës realë në kompanitë virtuale shqiptare, kemi përdorur për 

testim kriterin e shenjave Cruscal – Wallis. Arsyet e përzgjedhjes për përdorim të 

kësaj metode statistikore janë:  

- Informacioni që është përdorur për t‟u testuar i takon një shkalle nominale dhe kjo 

nuk na lejon të përdorim metodat parametrike për testim.  

-Në studim kemi tre alternativa zgjedhje të cilat për analizë konsiderohen si tre 

popullime të ndryshme 

-Secili prej të pyeturve ka të drejtën të përgjigjet për nivelin e besimit të perceptuar 

për secilën alternativë 

Hipoteza e ngritur në këtë pjesë të punimit e cila do testohet përmes përdorimit të 

kriterit të shenjave Cruscal-Wallis është: 

Ha:Tre alternativat e garantimit të sigurisë në faqet virtuale të kompanive shqiptare 

nuk ndikojnë në perceptimin e  të njëjtit nivel sigurie tek blerësit virtualë shqiptarë  

Supozimet e vlefshme edhe për këtë studim janë: 

 Shpërndarja e të dhënave supozohet të jetë shpërndarje normale.  

 Gabimi kufi i lejuar në këtë studim është α = 0.05 (5%)  

Për vërtetimin e hipotezës së ngritur në këtë studim sipas Kriterit të rangjeve Cruscal 

– Wallis duhen llogaritur dy statistikat, faktike dhe teorike. Meqënëse në studim kemi 

tre popullime113 statistika që do përdoret është statistika χ2. 

Formulat që përdoren për gjetjen e statistikave janë si mëposhtë: 
 
 

 
  

 
 

                                                 
113

 Shiko tabelën Aneks 3.4. 

  
  

        
 

   

  
          

χ2 = χ2
0.05(k-1) = χ2

0.05(3-1) = 5.99 d.s 



120 
 

Rezultatet e studimit pas zëvendësimit të treguesve në formulë janë: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Bazuar në rezultat mund të themi se, meqënëse W > χ2, hipoteza Ha e ngritur në sipër 

vërtetohet. Pra, si përfundim mund të themi se blerësit vitualë shqiptarë kanë 

perceptime të ndryshme lidhur me garancinë që ofron secila prej alternativave të 

sigurisë. Gjithashtu, nëse shohim shpërndarjen e të dhënave114 përsa i përket nivelit të 

perceptuar të garancisë nga blerësit virtualë shqiptarë, arrijmë në konkluzionin se 

alternativa e çertifikimit të faqeve virtuale nga kompani ndërkombëtare është 

alternativa e cila ofron më shumë siguri. Alternativa e përdorimit nga ana e 

kompanive virtuale shqiptare të faqeve të njohura gjithashtu krijon një nivel të 

pranueshëm sigurie ndërkohë që perceptohet i ulët niveli i sigurisë nëse 

kompanitë do të përdornin marrëveshjet e privatësisë për të garantuar sigurinë. 

Marrëveshjet personale të privatësisë janë mjaft të përdorura nga kompani të huaja 

virtuale por nuk perceptohen të sigurta nga blerësit virtualë shqiptarë. Arsyet kryesore 

janë: 

 

-legjislacioni fiskal shqiptar për kompanitë virtuale nuk ekziston dhe për këtë arsye 

marrëveshjet personale të privatësisë nuk do të ofronin asnjë garanci në kushtet e 

mungesës së kontolleve 

-kompanitë virtuale që operojnë aktualisht në Shqipëri nuk regjistrohen në asnjë 

institucion publik dhe veprojnë në kushtet e anonimatit të plotë. Kjo gjë ndikon në 

pavlefshmërinë e garantimit të sigurisë nga marrëveshjet e privatësisë të krijuara nga 

vetë kompania virtuale. 

                                                 
114

 Të dhënat e përdorura në këtë studim pasqyrohen të plota në Aneks 3.4.  

W = 217.58 d.s 

χ
2
 = 5.99 d.s 

 
Ku  

W- Statistika faktike 

χ2 – Statistika teorike 

nt – numri i të pyeturve në total 

Ri
2 – rangjet e çdo popullimi 

ni – numri i të pyeturve për çdo nivel arsimimi 
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Megjithatë, në këtë studim vihet re se kemi diferenca përsa i përket alternativës së 

sigurisë të perceptuar si më e besueshmja nga blerësit shqiptarë. Për këtë arsye, ne 

mendojmë se niveli arsimor i të pyeturve mund të ketë ndikuar në krijimin e këtyre 

diferencave dhe për të testuar nga ana statistikore këtë gjykim kemi përdorur metodën 

statistikore të kriterit të pavarësisë për të vërtetuar nëse ndikon apo jo niveli arsimor i 

të pyeturve në perceptimin e tyre mbi sigurinë.  

Hipoteza e ngritur është: 

Ha: Alternativa e sigurisë e perceptuar si më e besueshmja varet nga niveli arsimor i 

të pyeturve  

Të dhënat e studimit janë të një shkalle intervalore dhe për këtë arsye është e 

pranueshme përdorimi i një metode parametrike siç është metoda e kontrollit të 

hipotezave që bazohet në kriterin e pavarësisë115. 

Për të ndjekur proçedurën e kontrollit të hipotezave me qëllim vërtetimin e hipotezës 

së ngritur më sipër duhet të llogariten vlerat e dy statistikave të kontrollit, statistika 

teorike dhe statistika faktike. Statistika që përdoret në këtë model statistikor është 

statistika χ2 (hi-katror).  

Formulat që përdoren sipas kësaj metode për gjetjen e statistikave të kontrollit janë: 

 

   

 

 

 

Rezultatet e studimit pas zëvendësimit të treguesve në formula janë si mëposhtë: 

                                                 
115

 Pavarësisht se në studim janë vetëm 203 pyetësorë të vlefshëm, numri total i n jësive është 224, i 

barabartë me numrin  e përgjigjeve në nivelin  5 të sigurisë së perceptuar ng a blerësit. Kjo  ndodh për 

arsye se 15 nga të pyeturit nuk janë përgjigjur me n ivelin 5 për asnjë nga alternativat e sigurisë ndërsa 

36 të tjerë janë përgjig jur njëkohësisht me nivelin 5 për dy alternativa. Në grupin e parë prej 15 

personash që nuk janë përgjigju r me nivelin 5 për asnjë alternativeë n jëkohësisht, 9 kanë arsimin e lartë 

dhe 6 kanë arsimin e mesëm. Ndërsa në grupin e dytë 22 persona me arsim të lartë, 9 me arsim të 

mesëm dhe 5 me nivel arsimor më të ulët sesa arsimi i mesëm kanë dhënë vlerësimin me nivelin 5 për 

dy alternativa njëkohësisht. Gjithashtu, kemi zg jedhur për të studiuar vetëm përgjigjet me shkallëm 5 të 

vlerësimit të sigurisë duke qënë se është shkalla më e lartë e garancisë e perceptuar nga blerësit dhe ky  

nivel garancie mund t‟i kthejë ata nga blerës potencialë në blerës realë në faqet e internetit të 

kompanive virtuale shqiptare.    

           
          

   

 

 

 

 

 

χ2
teorik = χ2

0,05(n-1)(m-1) = χ2
0,05(3-1)(3-1) = 9.49 d.s  
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Bazuar në rezultatet e studimit mund të themi se, meqënëse χ2
faktik > χ2

teorik hipoteza e 

ngritur në studim vërtetohet. Pra, niveli arsimor 116  i të pyeturve ndikon në 

perceptimin që ata kanë lidhur me garancinë që ofron secila prej alternativave të 

sigurisë. Të dhënat117 tregojnë se me uljen e nivelit arsimor rritet numri i personave që 

perceptojnë se siguria duhet të garantohet nga organizma profesionale të huaja. 

Personat e pyetur me arsim të lartë kanë një ndarje pothuaj të barabartë përsa i përket 

sigurisë së perceptuar si për organizmat ndërkombëtare profesionale ashtu edhe për 

përdorimin e faqeve të njohura për të realizuar tregti. Interes pasqyron fakti se kemi 

një përqindje të lartë (afërsisht 21%) të personave që kanë një nivel arsimor më të ulët 

sesa arsimi i mesëm që perceptojnë se marrëveshjet personale të privatësisë mund të 

jenë garant i sigurisë për kompanitë virtuale shqiptare. Një shpjegim i mundshëm i 

këtij përfundimi është arsyeja se kjo pjesë e popullsisë së studimit nuk arrin të 

perceptojë kuptimin real të termit marrëveshje privatësie118.    

4.6 Shtesat e nevojshme në ligjet kryesore fiskale në Shqipëri 

4.6.1 Aspektet kryesore që duhet të plotësohen në ligjin 9920 “Për proçedurat 

tatimore në Republikën e Shqipërisë“ 

Sipas gjykimit tonë, aspektet kryesore që duhet të plotësohen në ligjin nr. 9920 “Për 

proçedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” duhet t‟i japin përgjigje pyetjeve të 

mëposhtme: 

a) Çfarë do të konsiderohet tregti elektronike dhe çfarë aspektesh nuk do të 

mbulohen nga ligji nr. 9920 “Për proçedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”? 

                                                 
116

 Mungesa e të dhënave lidhur me popullimin real na pengon që të gjykojmë nëse përfundimi do ishte 

i njëjtë edhe me n jë mostër proporcionale  
117

 Të dhënat e plota pasqyrohen në tabelën Aneks 3.5.  
118

 Përpara plotësimit të pyetësorit personave të pyetur nuk u është dhënë informacion i detajuar lidhur 

me kuptimin e termit  marrëveshje privatësie.  

χ2
faktik= 40.91  d.s. 

χ2
teorik = 9.49 d.s 

Ku  

α=0.05,  

n- numri i kategorive të variablit “alternativë sigurie” 

m- numri i kategorive të variablit “nivel arsimimi”  

fij- denduritë faktike të dala nga pyetësorët 

pi j- denduritë e pritura të llogari tura  
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Duke qënë se përkufizimi i BE-së për tregtinë elektronike është i pranuar dhe i 

përdorur gjerësisht nga studiuesit për të përkufizuar modelin virtual të tregtisë, 

rekomandojmë që ky të jetë përkufizimi zyrtar në ligjin nr. 9920 “Për proçedurat 

tatimore në Republikën e Shqipërisë”. Gjithashtu, meqënëse për teknikalitetet e 

realizimit të transaksioneve elektronike midis palëve, për dokumentacionin që do 

përdoret në modelin virtual të tregtisë dhe mënyrën e dërgimit të dokumentacionit tek 

palët pjesëmarrëse në tregti, për nënshkrimin e dokumentave elektronikë, etj., 

ekzistojnë ligjet përkatëse siç janë ligji “Për tregtinë elektronike” dhe ligji “Për 

dokumentin elektronik”., ligji nr. 9920 “Për proçedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë” duhet të theksojë aspektet që nuk do jenë pjesë e mbulimit të këtij ligji.     

b) Cila do të konsiderohet rezidenca e kompanive virtuale?  

Përcaktimi i server- it që përdoret për realizimin e aspekteve integrale të 

transaksioneve ndërkombëtare 119  është i rëndësishëm për trajtimin fiskal të 

kompanive apo individëve pjesëmarrës në modelin virtual të tregtisë. Për këtë arsye, 

bazuar në studimin e Direktivës së BE-së për trajtimin fiskal të tregtisë elektronike si 

dhe në Modelin fiskal të OCDE120-së për tregtinë elektronike gjykojmë se duhet të 

bëhet plotësimi i ligjit nr. 9920 “Për proçedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” 

lidhur me rezidencën e biznesit që realizon tregti elektronike.  

c) Kush duhet të regjistrohet për efekte fiskale sipas këtij ligji? 

Në mënyrë që të kemi trajtim të njëjtë fiskal midis dy modeleve tregtare, modelit 

tradicional dhe modelit virtual, si dhe për të shmangur abuzimet dhe për të rritur 

nivelin e sigurisë, duhet të bëhet regjistrimi i detyrueshëm i të gjithë personave apo 

bizneseve që realizojnë tregti virtuale ose krahas modelit tradicional të tregtisë shtojnë 

në veprimtarinë e tyre edhe modelin virtual tregtar.  

d) Çfarë dokumentacioni duhet të mbahet për qëllim të kontrollit fiskal të tregtisë 

elektronike? 
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 Shih OECDMODEL TAX TREATY, id, C(5) 42.8, at C(5) - 
120

 Shih OECD MODEL TAX TREATY, id, C(5) 42.8, at  C(5) - . Një firmë e cila bën marrëveshje për 

të blerë ose marrë me qera hapësirë në server-at e huaj do të reduktojë pritshmëritë e të ardhurave 

tatimore për juridiksionin e huaj që e konsideron vendodhjen e server-it si rezidencë. Shih Commentary 

on Article 5 at par. 42.4. Sh ih Art iku llin 4(3)(b) të OECD model tax.  Shih Commentary on Art icle 5 at  

par. 42.10. 
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Sikurse edhe në modelin tradicional, bizneset që realizojnë tregti elektronike duhet të 

mbajnë në mënyrë të veçantë dhe të rregullt shitjet e realizuara përmes përdorimit të 

tregtisë elektronike si dhe të gjitha dokumentet që vërtetojnë realizimin e 

transaksioneve virtuale. Këto dokumenta do t‟i nënshtrohen kontrolleve periodike 

tatimore sikurse edhe dokumentacioni i përdorur në modelin tradicional të tregtisë.  

e) Çfarë informacioni shtesë duhet të depozitohet pranë organeve tatimore?  

Për të lehtësuar kontrollin tatimor dhe sigurinë e palëve blerëse në modelin virtual 

gjykojmë se është e nevojshme të depozitohen pranë organeve tatimore numrat e  

llogarive përmes të cilave realizohen transaksionet virtuale.   

4.6.2 Aspektet kryesore që duhet të plotësohen në ligjin nr. 7928, datë 

27.4.1995, „Për tatimin mbi vlerën e shtuar, i ndryshuar dhe trajtimi i tregtisë 

elektronike në draftin e ligjit të ri për tatimin mbi vlerën e shtuar 

4.6.2.1 Aspektet kryesore që duhet të plotësohen në ligjin nr. 7928, datë 

27.4.1995, „Për tatimin mbi vlerën e shtuar, i ndryshuar 

Aktualisht në Shqipëri është në zbatim ligji nr. 7928, datë 27.4.1995, „Për tatimin mbi 

vlerën e shtuar”, i ndryshuar, i cili rregullon trajtimin fiskal të aktiviteteve tregtare që 

plotësojnë kriteret për t‟iu nënshtruar tatimit mbi vlerën e shtuar. Megjithatë, në 

kuadrin e përmirësimit të legjislacionit fiskal, tashmë është hedhur për diskutim tek 

grupet e interesit edhe drafti për ligjin e ri që do përdoret për rregullimin fiskal të 

tatimit mbi vlerën e shtuar.  

Në këtë pjesë të punimit kemi pasqyruar aspektet që gjykojmë se duhet të plotësohen 

në ligjin funksionues nr. 7928, datë 27.4.1995, „Për tatimin mbi vlerën e shtuar”,  i 

ndryshuar si dhe kemi pasqyruar opinionin lidhur me aspektet që janë parashikuar të 

plotësohen në draftin e ligjit të ri.  

Aspektet kryesore që gjykojmë se duhet të plotësohen në ligjin aktual për tatimin mbi 

vlerën e shtuar bazohen në pyetjet e mëposhtme: 

a) Shitja e produkteve dixhitale a konsiderohet furnizim sipas kritereve të këtij 

ligji dhe nëse po si duhet të klasifikohet, si furnizim mallrash apo shërbimesh? 

Cili do të konsiderohet vendi i furnizimit të këtyre produkteve?  
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Në ligjin ekzistues që rregullon tatimin mbi vlerën e shtuar krahas rregullimit të 

mallrave dhe shërbimeve të furnizuara në kuadrin e tregtisë tradicionale duhet të 

theksohet se edhe produktet dixhitale karakteristike për furnizimet virtuale do të 

konsiderohen furnizime sipas kritereve të këtij ligji. Rekomandojmë që furnizimi i 

produkteve dixhitale të konsiderohet furnizim mallrash. Gjykimi ynë lidhur me këtë 

rekomandim bazohet në frymën me të cilën është hartuar ligji nr. 7928, datë 

27.4.1995, „Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, i ndryshuar, i cili orientohet më shumë 

drejt furnizimit të mallrave. Vendi i furnizimit do konsiderohet vendodhja e server- it 

përmes të cilit realizohet tregtia elektronike.  

b) Cilët biznese që realizojnë tregti elektronike duhet të regjistrohet në skemën e 

tatimit mbi vlerën e shtuar? 

Duhet të regjistrohen në skemën e tatimit mbi vlerën e shtuar të gjithë subjektet apo 

personat që përmes realizimit të tregtisë elektronike kalojnë kufirin e detyrueshëm të 

përcatuar në këtë ligj. Aktualisht ligji përcakton dy kritere për regjistrimin e 

bizneseve 121  në skemën e tatimit mbi vlerën e shtuar: realizimin e importeve dhe 

xhiron vjetore mbi 5.000.000 lekë në vit. Këto kritere duhet të respektohen edhe për 

veprimtaritë tregtare virtuale ose tregtinë elektronike të realizuar krahas modelit 

tradicional të tregtisë. Në aktivitetet tregtare që i përfshijnë të dy modelet tregtare 

duhet të shihet përmbushja e kritereve, për t‟u përfshirë në skemën e tatimit mbi 

vlerën e shtuar, për të dy modelet tregtare122.  

c) Çfarë dokumentash duhet të lëshojnë bizneset që realizojnë tregti elektronike 

në kuadrin e këtij ligji? 

Sikurse në modelin tradicional, bizneset që realizojnë tregti elektronike dhe 

përfshihen në skemën e tatimit mbi vlerën e shtuar duhet të lëshojnë  faturë tatimore 

elektronike për çdo furnizim të realizuar përmes përdorimit të modelit virtual të 

tregtisë.  

                                                 
121

 Gjithashtu sipas rregullimit aktual të gjitha veprimtaritë të konsideruara profesione të lira kanë 

detyrimin  të përfshihen në skemën e tatimit mbi vlerën e shtuar edhe pse mund të mos p lotësojnë asnjë 

nga kriteret e  përmendura më sipër.  
122

 Nëse në modelin tradicional apo v irtual të tregtisë realizohen importe të dy modelet duhet të 

përfshihen në skemën e tatimit mbi vlerën e shtuar. Nëse në modelin v irtual apo tradicional tejkalohet 

kufiri i xh iros, të dy modelet duhet të përfshihen në skemën e tatimit mbi v lerën e shtuar. Nëse të dy 

modelet sëbashku sjellin një xh iro mbi kufirin e përcaktuar në ligj, biznesi duhet të regjistrohet në 

skemën e tatimit  mbi vlerën e shtuar. 
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d) Si do veprohet për produktet dixhitale që i furnizohen një personi të tatueshëm 

pa pagesë ose kundrejt pagesës së reduktuar? 

Gjykojmë se duhet të respektohet i njëjti rregull sikurse për mallrat dhe shërbimet e 

furnizuara përmes modelit tradicional të tregtisë. Pra, produktet dixhitale që i janë 

furnizuar një personi të tatueshëm pa pagesë ose kundrejt pagesës së reduktuar, duhet 

të trajtohen si furnizime kundrejt pagesës, përveç rasteve kur produktet dixhitale janë 

furnizuar apo përdorur vetëm si mostra.  

e) Çfarë detyrimesh të tjera kanë bizneset që përdorin tregtinë elektronike? 

Bizneset që përdorin tregtinë elektronike kanë detyrimin të afishojnë, në faqen e 

internetit ku realizohet tregtia, çmimet e produkteve apo shërbimeve të furnizuara 

përmes përdorimit të tregtisë elektronike.  

4.6.2.2 Trajtimi i tregtisë elektronike në draftin e ligjit të ri “Për tatimin mbi 

vlerën e shtuar” në Republikën e Shqipërisë  

Sikurse theksohet edhe në draftin e ligjit të ri “Për tatimin mbi vlerën e shtuar” për 

hartimin e draftit është marrë pjesërisht për referencë Direktiva e Parlamentit 

Europian dhe Këshillit 2006/112/KE, datë 28 nëntor 2006, “Mbi Sistemin e 

Përbashkët të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar”, Numri C ELEX 32006L0112, Fletorja 

Zyrtare e Bashkimit Europian, Seria L, Nr. 347, datë, 11.12.2006, faqe 1–118, e 

ndryshuar”. Data e hyrjes në fuqi të këtij drafti është përcaktuar data 1 janar 2015.  

Drafti i ligjit të ri “Për tatimin mbi vlerën e shtuar” thekson në nenin nr. 29 të tij 

mënyrën e trajtimit fiskal të produkteve dixhitale, të cilat në kuptimin e këtij drafti 

klasifikohen si shërbime 123 . Gjithashtu, drafti trajton edhe detyrimin ligjor për të 

lëshuar faturën tatimore sipas kërkesave të këtij ligji, kontabilizimin e 

dokumentacionit dhe ruajtjen e tij.  

Megjithatë, shihet që trajtimi i modelit virtual në këtë draft ligjor nuk është i plotë. Në 

draft gjykojmë se duhet të  bëhen plotësimet në mangësisë e mëposhtme: 

                                                 
123

 Sikurse është përmendur në kapitu llin e parë të kët ij punimi BE-ja i klasifikon produktet dixhitale si 

shërbime duke qënë se nga kjo mënyrë trajtimi siguron të ardhura më të larta. Duke qënë  se Direktiva e 

BE-së është baza e hartimit të këtij drafti është e kuptueshme që do pranohej i njëjti klasifikim.   
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- nuk përmendet asgjëkundi se cili do konsiderohet vendi i furnizimit të 

shërbimit kur kemi të bëjmë me një produkt dixhital të furnizuar nga një 

biznes shqiptar i cili përdor një server me vendodhje jashtë Republikës së 

Shqipërisë.  

- nuk përmendet detyrimi i bizneseve ose personave për të afishuar çmimet e 

shitjes në tregtinë elektronike 

- nuk përmendet furnizimi i mallrave përmes përdorimit të tregtisë elektronike 

- nuk jepen sqarime nëse do të konsiderohet import furnizimi i shërbimeve 

përmes përdorimit të tregtisë elektonike nga kompani të huaja që përdorin 

server-a të lokalizuar brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.  

Gjithsesi, ne në këtë pjesë të studimit kemi shqyrtuar draftin e publikuar në faqen e 

internetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve124 dhe ndoshta mund të jenë dhënë 

ndërkohë sygjerime nga grupet e interesit për përmirësimin dhe plotësimin e draftit. 

Duket të theksojmë edhe faktin që kjo pjesë që trajton tregtinë elektronike nuk do hyjë 

në zbatim bashkë me pjesën tjetër të rregullimit që trajton drafti por theksohet se hyrja 

në zbatim e neneve përkatëse që trajtojnë modelin virtual do bëhet kur Shqipëria të 

anëtarësohet në BE. Kjo do të thotë se mund të jetë konsideruar i parakohshëm 

rregullimi paraprak i detajuar i modelit virtual të tregtisë.  

4.6.3 Aspektet kryesore që duhet të plotësohen në ligjin nr. 8438, datë 

28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar  

Aspektet kryesore që duhen plotësuar në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin 

mbi të ardhurat”, i ndryshuar, duhet t‟i japin përgjigje pyetjeve të mëposhtme: 

a) Cila do të konsiderohet seli e përhershme bazuar në kuptimin e këtij ligji?  

Kriteret që janë rekomanduar për përcaktimin e rezidencës125 do përdoren edhe për të 

përcaktuar selinë e përhershme bazuar në kërkesat e ligjit nr. 7928, datë 27.4.1995, 

„Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, i ndryshuar.  

b) Çfarë të ardhurash të gjeneruara nga tregtia elektronike konsiderohen të 

ardhura të tatueshme sipas kuptimit të këtij ligji dhe çfarë rregullash duhet të 

zbatohen lidhur me vendin e pagesës së tatimit?  

                                                 
124

 www.tatime.gov.al 
125

 Shiko plotësimet në Shtojcën e punimit.  
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Konsiderohen të ardhura të tatueshme të gjitha të ardhurat e gjeneruara nga përdorimi 

i tregtisë elektronike. Nivelet e tatimit mbi këto të ardhura do të jenë të njëjta me të 

njëjtat lloje të ardhurash të gjeneruara nga tregtia tradicionale. Për pagesën e tatimit 

mbi të ardhurat do respektohen kriteret e përcaktuara nga OECD për vendet anëtare 

dhe jo anëtare për trajtimin e të ardhurave të siguruara nga personat jorezidentë 

përmes përdorimit të tregtisë elektronike.  

c) Cilat shpenzime do të konsiderohen të zbritshme për efekte fiskale? 

Të gjitha shpenzimet që lidhen në mënyrë direkte me realizimin e tregtisë elektronike 

do të konsiderohen shpenzime të zbritshme. Të tilla shpenzime përfshijnë: shpenzimet 

për mirmbajtjen e pajisjeve dhe programeve kompjuterike, kuotat e pagesave për 

çertifikimin e tregtisë elektronike, etj.    

4.6.4 Aspektet kryesore që duhet të plotësohen në Kodin Penal të Republikës së 

Shqipërisë, i miratuar me ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 

Bazuar në përmbajtjen e Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë dhe në dënimet e 

veprave penale sipas këtij kodi duhet që afishimi i të dhënave të rreme në faqet e 

internetit ku realizohet tregti elektronike dhe përdorimi i të dhënave personale apo 

financiare për përfitime personale në dëm të palëve të treta të konsiderohet vepër 

penale dhe të jetë e dënueshme126 sipas kritereve të këtij kodi.    

4.6.5 Aspektet kryesore që duhet të plotësohen në ligjin nr. 9723, datë 3.5.2007. 

“Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”  

Në ligjin nr. 9723, datë 3.5.2007. “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit” duhet të 

shtohet detyrimi ligjor i regjistrimit të bizneseve apo individëve që realizojnë tregti 

elektronike. Gjithashtu, në të dhënat e detyrueshme që duhet të deklarohen nga 

personat apo bizneset që regjistrohen dipas kërkesave të këtij ligji duhet të përfshihen 

edhe llogaritë bankarë që përdoren ose do përdoren për të realizuar transaksionet 

virtuale.     

4.7 Përfundime  

Sipas analizave statistikore blerësit virtualë shqiptarë me një nivel sigurie 95% 

perceptojnë se niveli i suksesit të faqeve virtuale ku realizohet tregti elektronike varet 

                                                 
126

 Shiko plotësimet në Shtojcën e punimit 
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nga niveli  i besimit të tyre. Gjithashtu, me një shkallë sigurie 95% target grupi i 

studimit percepton se specialistët e kontabilitetit mund të luajë një rol pozitiv për 

rritjen e nivelit të besimit të tyre dhe për rrjedhojë në suksesin e modelit virtual të 

tregtisë. 

Rezultatet e analizës faktoriale konfirmuese treguan se numri i faktorëve të 

përzgjedhur për modelin kërkimor është i mjaftueshëm. Nga analiza faktoriale modeli 

kërkimor i realizuar në këtë punim rezulton i vlefshëm dhe i përshtatshëm. Gjithashtu, 

testet e normalitetit treguan se normalitetit i variablave të këtij studimi luhatet në kufij 

të pranueshëm dhe nuk ndikon në prodhimin e rezultateve jokorrekte.  

Analiza e ekuacioneve strukturore rikonfirmoi vlefshmërinë e modelit dhe 

përshtatshmërinë e parametrave të tij. Sipas vlerave të treguesve CFI, NFI dhe 

RMSEA modeli ka parametra në kufij të pranueshëm dhe rezultatet e tij mund të 

shërbejnë për vërtetimin e hipotezave të punimit.  

Bazuar në rezultatet e analizës së ekuacioneve strukturore janë konfirmuar si të 

vërteta hipotezat H1, H2, H3 dhe H10 ndërsa hipotezat H4-H9 nuk janë konfirmuar si 

të vërteta.  

Për të arritur aplikim të suksesshëm të tregtisë elektronike nga bizneset që operojnë në 

Shqipëri nevojitet të rritet siguria në faqet internetit si dhe të bëhet rregullimi i plotë 

fiskal i modelit virtual të tregtisë. Ky konkluzion u mbështet nga modeli ekonometrik 

i realizuar në këtë studim.  

Analiza statistikore e realizuar bazuar në perceptimet e target grupit të studimit tregon 

se mundësia që ofron më shumë siguri për blerësit virtualë shqiptarë për të marrë 

pjesë në tregtinë elektronike që zhvillohet nga Shqipëria është çertifikimi i faqeve të 

internetit nga kompani ose institucione ndërkombëtare të specializuara për shërbimet 

e sigurisë. Gjykojmë që kjo alternativë është e drejtë në mjedisin ekonomik shqiptar 

ku pasiguria e blerësve është e lartë.   

Rregullimi fiskal në Shqipëri nuk përfshin modelin virtual të realizimit të tregtisë. Për 

këtë arsye, mendojmë se nevojitet që legjislacioni fiskal në Shqipëri të plotësohet për 

të pasqyruar rregullimet kryesore të nevojshme për tregtinë elektronike. Studimi i 

legjislacionit fiskal të vendeve që aplikojnë tregtinë elektronike na ka ndihmuar të 
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rekomandojmë plotësimet e nevojshme të ligjeve kryesore fiskale që aplikohen në  

Shqipëri. 

Plotësimet përfshijnë shtesa në ligjin 9920 “Për proçedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë“, në ligjin 7928 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, në ligjin 8438 “Për 

tatimin mbi të ardhurat”, në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë dhe në ligjin 

“Për qendrën kombëtare të regjistrimit”. Në studim kemi përcaktuar elementet 

konkretë që duhen përfshirë në këto ligje për të mundësuar realizimin e modelit 

virtual të tregtisë në Shqipëri. Gjithashtu, në studim kemi dhënë edhe rekomandimet 

kryesore për draftin e ligjit të ri për tatimin mbi vlerën e shtuar lidhur me aspektet që 

ne i gjykojmë të nevojshme për t‟u plotësuar për modelin virtual të tregtisë.  

KONKLUZIONE KRYESORE DHE REKOMANDIME 

Konkluzione 

Literatura e studiuar për përgatitjen e këtij punimi tregon se tregtia elektronike dhe 

faktorët ndikues në suksesin e këtij modeli tregtar kanë tërhequr vëmendjen e 

studiuesve. Ata janë fokusuar në trajtimin e impaktit të faktorëve të mjedisit mikro 

dhe makroekonomik në sigurimin e përfitimeve prej modelit virtual të tregtisë. 

Studimet dhe analizat e realizuara pasqyrojnë rolin e rëndësishëm të specialistëve të 

kontabilitetit në procesin për aplikim të suksesshëm të tregtisë elektronike.  

Në studimin që kemi realizuar nuk merren në analizë të gjithë faktorët që mund të 

ndikojnë në suksesin e modelit virtual të tregtisë të realizuar nga bizneset që operojnë 

në Shqipëri. Në këtë punim jemi fokusuar tek faktorët që  ndikohen nga kontributi që 

japin specialistët e kontabilitetit.  

Në studimin e rolit të specialistëve të kontabilitetit në lidhje me ofrimin me sukses të 

shërbimeve të sigurisë na ka ardhur në ndihmë  literatura dhe teoritë e shkencave të 

tjera si sociologjia apo psikologjia. Bazuar në teoritë e shkencave sociale, specialistët 

e kontabilitetit perceptohen si profesionistë dhe ky perceptim ka ndikuar dhe ndikon 

tek grupet e interesit, kryesisht tek blerësit virtualë për të krijuar besim dhe siguri. 

Studiuesit theksojnë se profesionalizmi i specialistëve të kontabilitetit ka ndikuar edhe 

në vazhdimësinë e kryerjes së shërbimeve WebTrust pavarësisht nga kostoja e lartë të 

kësaj vule sigurie krahasuar me vulat konkurrente në treg.   
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Në punim janë paraqitur teoritë, opinionet dhe studimet empirike që janë kryer lidhur 

me rolin e specialistëve të kontabilitetit në suksesin e tregtisë elektronike. Kjo 

paraqitje na ka shërbyer si një bazë krahasimi për të kuptuar dhe gjykuar perceptimet 

e grupeve të interesit në Shqipëri lidhur me këto dy çështje dhe për të përmbushur 

qëllimin e punimit. 

Studimi i dy faktorëve që lidhen me kontabilitetin, legjislacioni fiskal dhe shërbimet e 

sigurisë, ka qënë i rëndësishëm për të vlerësuar rezultatet e kërkimit dhe për të 

konkluduar lidhur me rëndësinë e përfundimeve të kësaj teze.   

Një përfundim që kemi arritur pas analizave të zhvilluara në punim është se edhe në 

Shqipëri roli që mund të luajnë specialistët e kontabilitetit në aplikimin me sukses të 

tregtisë elektronike nga bizneset që operojnë në vend është mjaft i rëndësishëm. 

Specialistët e kontabilitetit ndikojnë në rritjen e perceptimit të sigurisë tek blerësit 

virtualë duke i kthyer ata nga blerës potencialë në blerës virtualë.   

Për t‟u siguruar për besueshmërinë e përfundimeve që kemi arritur kemi testuar  

mjaftueshmërinë e faktorëve të përfshirë në studim si dhe vlefshmërinë e 

përshtatshmërinë e modelit kërkimor për konfirmimin e hipotezave të punimit. Për 

këtë qëllim kemi përdorur analizën faktoriale konfirmuese dhe analizën e ekuacioneve 

strukturore. Rezultatet e të dyja analizave të kryera treguan se: numri i faktorëve të 

përfshirë në studim është i mjaftueshëm dhe se të dy faktorët e studiuar kanë rol të 

rëndësishëm në suksesin e tregtisë virtuale.  

Hipoteza kryesore e punimit sipas të cilës “ekspertët kontabël të regjistruar mund të 

ndikojnë pozitivisht në aplikimin e suksesshëm të tregtisë elektronike në Shqipëri 

parë kjo nën këndvështrimin e çertifikimit dhe rregullimit fiskal” nuk është vërtetuar. 

Rezultatet e analizave të kryera na çojnë në përfundimin se rregullimi fiskal dhe 

kompetenca e ekspertëve kontabël të regjistruar në Shqipëri aktualisht gjykohen të 

jenë faktorë pengues për faktin se kanë nivele zhvillimi të pamjaftueshme.  

Përfundimi se roli i specialistëve të kontabilitetit është i rëndësishëm në realizimin me 

sukses të tregtisë elektronike pranohet gjerësisht në Shqipëri por realizimi i tij në fakt 

në Shqipëri kërkon që fillimisht përpjekjet të orientohen drejt dy faktorëve të studiuar 

në punim për t‟i kthyer ata nga faktorë pengues në faktorë nxitës të suksesit.  



132 
 

Hipoteza e parë e punimit, H1: Legjislacioni i plotë fiskal dhe i biznesit ndikon në 

aplikimin e suksesshëm të tregtisë elektronike në Shqipëri është vërtetuar nga modeli 

kërkimor i realizuar. Për këtë arsye, konkludojmë se në aspektin praktik nevojitet të 

bëhet plotësimi i legjislacionit fiskal në Shqipëri për të përfshirë në të edhe 

rregullimin e modelit virtual krahas rregullimit të modelit tradicional të tregtisë.  

Hipoteza e dytë e punimit, H2 : Plotësimi i legjislacionit fiskal ndikon në lehtësimin e 

kontrolleve fiskale për këtë model tregtar është vërtetuar nga modeli kërkimor i 

studimit. Vërtetimi i kësaj hipoteze tregon se plotësimi i legjislacionit fiskal me 

shtesat e nevojshme rrit mundësinë e legjitimimit dhe kontrollit të ligjshmërisë së 

aktiviteteve tregtare të realizuara përmes rrjeteve virtuale.  

Hipoteza e tretë e punimit,  H3 : Plotësimi i legjislacionit fiskal ndikon në rritjen e 

sasisë së të ardhurave nga tatimet dhe taksat është vërtetuar nga modeli kërkimor i 

studimit. Vërtetimi i kësaj hipoteze tregon se rregullimi fiskal i tregtisë virtuale është i 

nevojshëm për të ulur evazionin fiskal të bizneseve që aplikojnë këtë model tregtar.  

Hipoteza e katërt, H4: Shërbimet e sigurisë mund të ofrohen me kompetencë nga 

ekspertët kontabël shqiptarë, nuk vërtetohet nga modeli kërkimor. Mosvërtetimi i saj 

konfirmon perceptimin se trajnimet e vazhdueshme profesionale të ekspertëve 

kontabël të regjistruar në Shqipëri nuk i pajisin specialistët e kontabilitetit me njohuri 

të mjaftueshme për ofrimin e shërbimeve të sigurisë me kompetencë.  

Hipoteza e pestë, H5: Ekspertët kontabël shqiptarë janë në gjendje të japin garanci 

për kriterin e sigurisë, nuk vërtetohet nga modeli kërkimor.  

Hipoteza e gjashtë, H6: Ekspertët kontabël shqiptarë janë në gjendje të japin garanci 

për kriterin e disponueshmërisë, nuk vërtetohet nga modeli kërkimor.  

Hipoteza e shtatë, H7: Ekspertët kontabël shqiptarë janë në gjendje të japin garanci 

për kriterin e integritetit të procesimit, nuk vërtetohet nga modeli kërkimor.  

Hipoteza e tetë, H8: Ekspertët kontabël shqiptarë janë në gjendje të japin garanci për 

kriterin e konfidencialitetit, nuk vërtetohet nga modeli kërkimor.  

Hipoteza e nëntë, H9: Ekspertët kontabël shqiptarë janë në gjendje të japin garanci 

për kriterin e privatësisë, nuk vërtetohet nga modeli kërkimor.  
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Moskonfirmimi i hipotezave H4-H9 pasqyron edhe njëherë mungesën e njohurive të 

nevojshme të ekspertëve kontabël shqiptarë për të realizuar me profesionalizëm 

shërbimet e sigurisë. 

Hipoteza e dhjetë e punimit, H10: Shërbimet e sigurisë ndikojnë në aplikimin e 

suksesshëm të tregtisë elektronike në Shqipëri, vërtetohet nga modeli kërkimor i 

studimit. Vërtetimi i kësaj hipoteze tregon rëndësinë që ka për blerësit virtualë 

shqiptarë çertifikimi i faqeve të internetit përmes të cilave realizohet tregtia 

elektronike.   

Në situatën aktuale blerësit virtualë shqiptarë nuk kanë siguri për të bërë blerje në 

faqe virtuale shqiptare. Analizat e realizuara në studim tregojnë se çertifikimi i faqeve 

virtuale nga kompani ndërkombëtare është alternativa e cila ofron më shumë siguri 

dhe rrit besimin tek blerësit virtualë shqiptarë për t‟u përfshirë në tregtinë virtuale 

krahasuar me alternativën e përdorimit të faqeve të njohura apo të përdorimit të 

marrëveshjeve personale të privatësisë.   

Ritmet e larta të zhvillimit të teknologjisë së informacionit dhe dëshira e të rinjve 

shqiptarë, profesionistë të kontabilitetit, për t‟i njohur këto zhvillime ka ndikuar në 

shtimin e njohurive të tyre lidhur me përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe 

problematikat që mund të sjellë përdorimi i saj. Edhe pse situata aktuale e trajnimit të 

ekspertëve kontabël për ofrimin e shërbimeve të sigurisë nuk paraqitet optimiste, 

profesionistët e rinj të kontabilitetit mund të ndikojnë në arritjen e rezultateve pozitive 

në një të ardhme të afërt.       

Kërkimi i literaturës për këtë studim pasqyron faktin se studimet e realizuara në 

Shqipëri lidhur me çështjet e trajtuara në këtë punim mungojnë ose janë të 

papublikuara.  

Pyetësorët e përdorur në këtë studim treguan se grupet e interesit nuk kanë 

informacionin e duhur që t‟i sensibilizojë lidhur me shërbimet e sigurisë.  

Kontributet kryesore të punimit 

Në këtë studim realizohet një analizë e rolit të specialistëve të kontabilitetit në 

suksesin e tregtisë elektronike të realizuar nga Shqipëria. Kjo analizë mund të 

konsiderohet nga njëra anë një kontribut në fushën e kontabilitetit në Shqipëri sepse 
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orientohet në studimin e shërbimeve të reja për specialistët shqiptarë të kontabilitetit 

por gjithashtu mund të konsiderohet si kontribut edhe për kompanitë e interesuara për 

të aplikuar tregtinë virtuale nga Shqipëria.   

Përdorimi i një modeli kërkimor të detajuar është gjithashtu një tjetër kontribut i këtij 

punimi. Analiza e ekuacioneve strukturore, bazuar në kërkimet tona, është model i 

papërdorur nga studiuesit shqiptarë të fushës së kontabilitetit për realizimin e 

studimeve empirike.  

Përfundimi se rregullimi i plotë fiskal për tregtinë elektronike dhe rritja e 

kompetencës profesionale të ekspertëve shqiptarë të kontabilitetit në drejtim të ofrimit 

të shërbimeve të sigurisë do ndikonte pozitivisht në rritjen e besimit dhe sigurisë së 

blerësve virtualë shqiptarë për t‟u bërë blerës realë të kompanive virtuale shqiptare, 

konsiderojmë se është një gjetje e rëndësishme e këtij punimi.  

Një kontribut tjetër i rëndësishëm është edhe rekomandimi ynë për aspektet se ku dhe 

si duhet të plotësohet legjislacioni fiskal aktual në Shqipëri që të arrihet rregullim i 

plotë fiskal edhe i modelit virtual të tregtisë.  

Bazuar sa më sipër, kontributet e këtij punimi mund t‟i klasifikojmë në:  

Kontribute të aspektit teorik, meqënëse ky studim konsiderohet ndër studimet e para 

për fokusin në të cilin është përqëndruar punimi. Gjithashtu, përfshirja në punim e 

teorive sociologjike dhe psikologjike tregon se bashkëveprimi i shkencave mund të 

çojë në përfundime më të bazuara dhe më të vlefshme për punimet shkencore.  

Kontribute të aspektit metodologjik, meqënëse në këtë punim është përdorur një 

model kërkimor që pasqyron argumenta të mjaftueshme që të gjykojmë lidhur me 

konkluzionet e punimit por që aplikohet ndoshta për herë të parë në fushën e 

kontabilitetit në Shqipëri.  

Kontribute të aspektit praktik, meqënëse i kushtohet rëndësi e veçantë edhe gjetjes së 

zgjidhjeve për plotësimin e legjislacionit fiskal me qëllim rregullimin e plotë edhe të 

modelit virtual të tregtisë por gjithashtu ofrohen zgjidhje edhe për ofrimin e sigurisë. 

Edhe këto kontribute praktike, bazuar në informacionet tona, ofrohen për herë të parë 

për kompanitë dhe institucionet shqiptare.      

 



135 
 

Rekomandime 

Nga studimi i kryer dhe nga përfundimet e arritura prej tij burojnë disa rekomandime.  

1- Rëndësia e legjislacionit fiskal për suksesin e tregtisë elektronike e bën të 

nevojshëm përmirësimin dhe plotësimin e legjislacionit fiskal në Shqipëri duke 

përfshirë në të edhe ndryshimet e trajtuara në punim lidhur me legjislacionin fiskal 

për tregtinë elektronike. Bazuar në analizat e realizuara në punim rekomandojmë që 

shtesat e legjislacionit fiskal për secilin nga ligjet fiskale kryesore të merren në 

shqyrtim me qëllim përfshirjen e tyre në ndryshimet e paketës fiskale ekzistuese. Ky 

rekomandim u drejtohet specialistëve që merren me hartimin e legjislacionit fiskal në 

Shqipëri, dhe institucioneve përkatëse, konkretisht Drejtorisë së Tatim Taksave në 

Ministrinë e Financave dhe Ministrisë së Drejtësisë, por edhe departamentit të 

kontabilitetit në fakultetin ekonomik të Tiranës të cilët mund të përcjellin këtë 

rekomandim në institucionet e duhura duke qënë se programi ekonomik dhe fiskal 

2014-2016 nuk e ka theksuar si prioritet plotësimin e legjislacionit fiskal për tregtinë 

elektronike . 

2- Mosvërtetimi i hipotezave H4-H9 do të thotë se ekspertët kontabël të regjistruar 

nuk mund të ofrojnë me kompetencë shërbimet e sigurisë. Për këtë arsye është e 

nevojshme që organizmat rregullatore të fokusohen në trajnimin e EKR-ve për të 

rritur aftësitë e tyre në drejtim të ofrimit të shërbimeve të çertifikimit për bizneset që 

përdorin modelin virtual të tregtisë. Kjo do ndikonte pozitivisht tek kompanitë 

virtuale që operojnë në Shqipëri për të kontraktuar shërbime sigurie me kosto më të 

ulët krahasuar me shërbimet që ofrohen nga kompanitë ndërkombëtare. Ky 

rekomandim u drejtohet organizmave profesionale të kontabilitetit në Shqipëri të cilët 

organizojnë programet e trajnimeve të detyrueshme për ekspertët shqiptarë të 

kontabilitetit dhe për ata ekonomistë që synojnë të çertifikohen si ekspertë të 

kontabilitetit. Bazuar në komunikimin tonë me IEKA do të ketë përpjekje nga ana e 

institucionit për të punuar lidhur me plotësimin e njohurive të EKR –ve për të ofruar 

me kompetencë në një të ardhme shërbimet e sigurisë për tregtinë elektronike. 

3- Përfshirja sa më e shpejtë e ekspertëve të rinj të kontabilitetit në Shqipëri në 

ofrimin me kompetencë të shërbimeve të sigurisë e bën të nevojshme evidentimin e 

ekspertëve shqiptarë të kontabilitetit që kanë njohuri të mira për teknologjinë e 

informacionit dhe përfshirjen e tyre në programet ndërkombëtare të çertifikimit të 



136 
 

specializuara në ofrimin e shërbimeve të sigurisë. Ky rekomandim i drejtohet filialeve 

të kompanive ndërkombëtare audituese që zhvillojnë aktivitetin e tyre në Shqipëri si 

dhe Institutit të ekspertëve kontabël të regjistruar që të nxisë kompanitë audituese të 

nisin trajnimet e nevojshme. 

4- Bazuar në kufizimet e këtij punimi rekomandojmë zgjerimin e mostrës së studimit 

duke përfshirë në studimet e ardhëshme për këto probleme edhe grupe të tjera interesi 

krahas blerësve virtualë me qëllim nxjerrjen e konkluzioneve më të plota, më të 

vlefshme dhe më përgjithësuese.  

5- Mbështetur në përfundimin e arritur se mungojnë studimet lidhur me çështjet e 

trajtuara në këtë punim, rekomandojmë se nevojiten të kryhen ende studime të tjera 

nga studiuesit e fushës së kontabilitetit, institucionet qeveritare përkatëse dhe 

organizmat profesionale të kontabilitetit në Shqipëri lidhur me faktorët që ndikojnë në 

sigurinë e blerësve virtualë të tillë si shërbimet e sigurisë dhe plotësimi i legjislacionit 

fiskal për të krijuar një bazë teorike të vlefshme për studime shkencore të ardhëshme 

dhe për të rritur shkallën e besimit të grupeve të interesit në rezultatet e këtyre 

studimeve. 

6- Informacioni që zotërojnë grupet e interesit në Shqipëri lidhur me shërbimet e 

sigurisë duhet të shtohet. Për këtë arsye rekomandojmë realizimin e një procesi 

informues të vazhdueshëm për edukimin e pjestarëve të grupeve të interesit përsa i 

përket shërbimeve të sigurisë për t‟u dhënë atyre informacione më të plota lidhur me 

kuptimin e vulës së sigurisë, nivelin e sigurisë që ajo ofron si dhe kontrollet paraprake 

që duhet të realizohen nga blerësit virtualë për të vërtetuar vlefshmërinë e saj. Ky 

proçes informues mund të realizohet nga shoqatat profesionale të kontabilitetit që 

funksionojnë në Shqipëri por edhe nga universitetet përmes realizimit të leksioneve të 

hapura në të cilat të ftohen të marrin pjesë jo vetëm biznese por edhe individë të 

interesuar për këtë model tregtar.      

Kërkimi i mëtejshëm 

Bazuar në rezultatet dhe përfundimet e këtij punimi, mendojmë se ato duhet të 

plotësohen nga studime të ardhshme. Kërkimet e mëtejshme lidhur me aspektet e 

trajtuara në këtë punim duhet të përqëndrohen në drejtimet e mëposhtme: 
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- Tregtia elektronike në Shqipëri është në fazat fillestare të njohjes dhe për këtë arsye 

sa më shumë studime të ketë në të ardhmen lidhur me faktorët për të cilët specialistët 

e kontabilitetit mund të japin kontributin e tyre aq më shumë mundësi ka që të 

punohet në mënyrë që këta faktorë të mos pengojnë por të nxisin suksesin.    

- Numri i variablave të përfshirë në analizat e realizuara në këtë punim ishte i kufizuar 

për arsye se nuk dëshironim që një numër i lartë variablash të ndikonte në prodhimin 

e rezultateve pozitive false. Për këtë arsye studimet e ardhshme të cilat mund të 

zëvendësonin variablat e përzgjedhur në këtë punim apo do shtonin numrin e tyre do 

kishin ndikim pozitiv në testimin e rezultateve të këtij punimi dhe në krijimin e një 

baze të qëndrueshme teorike. 

- Zgjidhjet e propozuara në këtë punim për çertifikimin e faqeve shqiptare të internetit 

ku realizohet tregti elektronike nuk janë të vetmet. Studimet e ardhshme mund të 

kontribuojnë në gjetjen e zgjidhjeve të tjera ndoshta më pak të kushtueshme dhe për 

rrjedhojë më të pranueshme nga kompanitë virtuale në Shqipëri.    
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ANEKSE 

PYETËSORI 

 

Moduli A                       Të dhëna mbi individin 

Numri i pyetësorit______________________________ 
Data e plotësimit të pyetësorit____________________  

Arsimimi _____________________________________ 
Profesioni ____________________________________ 

Pozicioni _____________________________________ 
Rrethi _______________________________________ 
 

 

Moduli B                        Perceptimi për tregtinë elektronike  

1. Prej sa kohësh realizoni blerje përmes rrjeteve virtuale? 
 
a) Më pak se një vit 

b) 1-2 vjet 
c) 2-5 vjet 

d) Mbi 5 vjet 
 

2. Në çfarë faqesh bëni blerje? 

a) Në faqe të njohura 
b) Në faqe jo shumë të njohura 
c) Në të dyja llojet 

 
3. Sa shpenzoni mesatarisht në tregjet virtuale në vit?  

a) Më pak se 10 000 lekë 
b) 10 000 – 30 000 lekë 
c) 30 000 – 50 000 lekë 

d) Mbi  50 000 lekë 
 

4. Çfarë kontrollesh  bëni para se të realizoni blerjen? Specifiko 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________ 

 
5. A keni pasur ndonjëherë frikën se mund të dëmtoheni nga përdorimi i tregtisë 

elektronike? 
a) PO      
b)  JO 
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6. Nëse po, tani a ndiheni akoma ngurues në realizimin e blerjeve? 
a) PO 

b) JO 
 

7. A mendoni se ekziston një lidhje e fortë midis nivelit tuaj të besimit për t‟u 
përfshirë në tregtinë elektronike dhe suksesit të modelit virtual të tregtisë?  
Specifiko ne shkalle nga 1-5. (1=aspak; 2=pak; 3=mjaftueshëm; 4=shumë; 

5=jashtëzakonisht shumë) 
 

a) 1                   b) 2                  c)3                    d) 4                      e) 5  
8. A mendoni se kontabiliteti ndikon ne suksesit të modelit virtual të tregtisë? 

Specifiko ne shkalle nga 1-5. (1=aspak; 2=pak; 3=mjaftueshëm; 4=shumë; 

5=jashtëzakonisht shumë) 
a) 1                   b) 2                  c)3                    d) 4                      e) 5  

 
   

Moduli C                                      Blerje virtuale në faqe shqiptare 

1- A bëni blerje në faqe shqiptare? 

a) PO 
b) JO 

 
2- Nëse po, çfarë faqesh përdorni? 

a) Faqe të krijuara nga Kompani     

b) Faqe të krijuara nga individë   
c) Të dyja 

 
3- Nëse jo, cilët faktorë ju pengojnë? 

a) Siguria 

b) Produktet 
c) Nuk ju pëlqejnë 

d) Të tjera specifiko_________________________ 
 
 

4- Në një shkallë 1-5, sa mendoni se një legjislacion i plote fiskal do ndikonte në 
aplikim të suksesshëm të tregtisë elektronike nga Shqipëria? (1=aspak; 2=pak; 

3=mjaftueshëm; 4=shumë; 5=jashtëzakonisht shumë) 
a) 1              b) 2                c) 3                  d) 4                  e) 5 

 

5- Në një shkallë 1-5, sa mendoni se çertifikimi i faqeve të internetit me vulën e 
sigurisë do ndikonte në aplikimin e suksesshëm të tregtisë elektronike nga 

Shqipëria? (1=aspak; 2=pak; 3=mjaftueshëm; 4=shumë; 5=jashtëzakonisht 
shumë) 
a) 1              b) 2                c) 3                  d) 4                  e) 5 

 
6- Duke përdorur një vlersim nga 1-5 plotësoni tabelën e mëposhtme në çfarë 

shkalle mendoni se ekspertët kontabël shqiptarë mund të japin garanci për 
secilin nga kriteret e shërbimeve të sigurisë? 

 Aspak pak Mjaftueshëm Shumë Jashtëzakonisht 
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shumë 

Siguria      

Disponueshmëria      

Integriteti i 

proçesimit  

     

Konfidencialiteti      

Privatësia      

  

Moduli D             Efektet e legjislacionit fiskal dhe çertifikimit të faqeve të internetit  

1- Në një shkallë nga 1-5, sa do të ndikonte plotësimi i legjislacionit fiskal për 
tregtinë elektronike në shtimin e blerjeve tuaja në faqe shqiptare? (1=aspak; 
2=pak; 3=mjaftueshëm; 4=shumë; 5=jashtëzakonisht shumë) 

b) 1              b) 2                c) 3                  d) 4                  e) 5 
 

2- Nëse nuk do kishte ndikim, pse? Specifiko 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_____________________________________________ 
 

3- Në një shkallë nga 1-5, sa do të ndikonte plotësimi i legjislacionit fiskal për 
tregtinë elektronike në rritjen e sasisë së të ardhurave në buxhet? (vetëm për 

profesionistët e ekonomisë ) 
a) 1              b) 2                c) 3                  d) 4                  e) 5 

 

4- Në një shkallë nga 1-5, sa do të ndikonte plotësimi i legjislacionit fiskal për 
tregtinë elektronike në lehtësimin e kontrolleve fiskale për kompanitë që 

shesin përmes interenetit? (vetëm për profesionistët e ekonomisë ) 
a) 1              b) 2                c) 3                  d) 4                  e) 5 

 

5- Në një shkallë nga 1-5, sa do të ndikonte çertifikimi i faqeve shqiptare të 
internetit në shtimin e blerjeve në to? 

a) 1              b) 2                c) 3                  d) 4                  e) 5 
 

6- Nëse nuk do kishte ndikim , pse? Specifiko 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
7- Në një shkallë nga 1-5, sa mendoni se ekspertët kontabël shqiptarë në një të 

ardhme të afërt do jenë të gjendje të ofrojnë shërbime çertifikimi me 
kompetencë? (vetëm për profesionistët e ekonomisë) 
a) 1              b) 2                c) 3                  d) 4                  e) 5  
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8- Në një shkallë nga 1-5 përcaktoni nivelin e perceptuar të sigurisë nga ana juaj 
lidhur me tre alternativat që garantojnë siguri në tregtinë elektronike.  

 

 1 2 3 4 5 

Çertifikimi nga 

organizma 

ndërkombëtare 

     

Përdorimi i faqeve të 

njohura 

     

Marrëveshjet 

personale të 

privatësisë 

     

 

Faleminderit! 

Aneks 3.1: Ndikimi i nivelit të besimit në një shkallë 1-5 në suksesin e modelit 

virtual të tregtisë.  

1-Aspak; 2-Pak; 3-Mesatarisht; 4-Shumë; 5-Jashtëzakonisht shumë 

Nr. Shkalla e 

ndikimit 

Nr. Shkalla e 

ndikimit 

Nr. Shkalla e 

ndikimit 

Nr. Shkalla 

e 

ndikimit 

Nr. Shkalla 

e 

ndikimit 

1 5 42 5 83 4 124 4 165 5 

2 4 43 5 84 3 125 5 166 1 

3 4 44 5 85 3 126 5 167 2 

4 4 45 5 86 3 127 5 168 3 

5 5 46 5 87 3 128 5 169 4 

6 4 47 4 88 3 129 5 170 4 

7 3 48 5 89 4 130 5 171 4 

8 4 49 4 90 4 131 5 172 5 

9 5 50 4 91 4 132 5 173 4 

10 5 51 5 92 4 133 5 174 4 

11 5 52 4 93 4 134 5 175 4 

12 4 53 4 94 4 135 4 176 4 

13 2 54 5 95 5 136 4 177 5 

14 3 55 4 96 5 137 5 178 5 

15 4 56 5 97 4 138 5 179 5 

16 5 57 5 98 4 139 5 180 1 

17 5 58 5 99 4 140 5 181 4 

18 5 59 5 100 4 141 4 182 3 

19 4 60 4 101 5 142 5 183 3 

20 4 61 4 102 5 143 5 184 3 

21 4 62 5 103 3 144 5 185 2 

22 4 63 5 104 3 145 4 186 1 

23 5 64 5 105 3 146 4 187 5 

24 5 65 5 106 2 147 4 188 5 

25 4 66 4 107 4 148 5 189 5 

26 4 67 4 108 5 149 4 190 5 
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27 4 68 4 109 3 150 5 191 5 

28 3 69 4 110 2 151 3 192 4 

29 2 70 4 111 2 152 4 193 1 

30 2 71 4 112 4 153 4 194 5 

31 4 72 4 113 5 154 5 195 1 

32 5 73 5 114 5 155 5 196 1 

33 5 74 3 115 5 156 5 197 1 

34 4 75 4 116 5 157 5 198 2 

35 4 76 4 117 5 158 4 199 3 

36 4 77 4 118 5 159 4 200 4 

37 4 78 5 119 5 160 2 201 4 

38 4 79 5 120 5 161 1 202 5 

39 4 80 5 121 5 162 1 203 5 

40 5 81 4 122 5 163 2   

41 5 82 4 123 4 164 2   

 

Aneks 3.2: Niveli i perceptuar i besimit në varësi të nivelit arsimor 

Nr.  Arsim i 

lartë 

Rangu Nr. Arsim i 

mesëm 

Rangu Nr. Të 

tjera 

Rangu 

1 5 161 1 4 79.5 1 5 161 

2 4 79.5 2 4 79.5 2 5 161 

3 4 79.5 3 4 79.5 3 5 161 

4 4 79.5 4 5 161 4 5 161 

5 5 161 5 5 161 5 5 161 

6 4 79.5 6 5 161 6 5 161 

7 3 31 7 4 79.5 7 5 161 

8 4 79.5 8 4 79.5 8 4 79.5 

9 5 161 9 4 79.5 9 4 79.5 

10 5 161 10 3 31 10 5 161 

11 5 161 11 3 31 11 5 161 

12 4 79.5 12 3 31 12 5 161 

13 2 15.5 13 3 31 13 5 161 

14 3 31 14 3 31 14 4 79.5 

15 4 79.5 15 4 79.5 15 5 161 

16 5 161 16 4 79.5 16 5 161 

17 5 161 17 4 79.5 17 5 161 

18 5 161 18 4 79.5 18 4 79.5 

19 4 79.5 19 4 79.5 19 4 79.5 

20 4 79.5 20 4 79.5 20 4 79.5 

21 4 79.5 21 5 161 21 5 161 

22 4 79.5 22 5 161 22 4 79.5 

23 5 161 23 4 79.5 23 5 161 

24 5 161 24 4 79.5    

25 4 79.5 25 4 79.5    

26 4 79.5 26 4 79.5    

27 4 79.5 27 5 161    

28 3 31 28 5 161    
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29 2 15.5 29 3 31    

30 2 15.5 30 3 31    

31 4 79.5 31 3 31    

32 5 161 32 2 15.5    

33 5 161 33 4 79.5    

34 4 79.5 34 5 161    

35 4 79.5 35 3 31    

36 4 79.5 36 2 15.5    

37 4 79.5 37 2 15.5    

38 4 79.5 38 4 79.5    

39 4 79.5 39 5 161    

40 5 161 40 5 161    

41 5 161 41 5 161    

42 5 161 42 5 161    

43 5 161 43 5 161    

44 5 161 44 5 161    

45 5 161 45 5 161    

46 5 161 46 5 161    

47 4 79.5 47 5 161    

48 5 161 48 5 161    

49 4 79.5 49 4 79.5    

50 4 79.5 50 4 79.5    

51 5 161 51 5 161    

52 4 79.5 52 5 161    

53 4 79.5 53 5 161    

54 5 161       

55 4 79.5       

56 5 161       

57 5 161       

58 5 161       

59 5 161       

60 4 79.5       

61 4 79.5       

62 5 161       

63 5 161       

64 5 161       

65 5 161       

66 4 79.5       

67 4 79.5       

68 4 79.5       

69 4 79.5       

70 4 79.5       

71 4 79.5       

72 4 79.5       

73 5 161       

74 3 31       

75 3 31       

76 4 79.5       
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77 4 79.5       

78 5 161       

79 5 161       

80 5 161       

81 5 161       

82 4 79.5       

83 4 79.5       

84 2 15.5       

85 1 5       

86 1 5       

87 2 15.5       

88 2 15.5       

89 5 161       

90 1 5       

91 2 15.5       

92 3 31       

93 4 79.5       

94 4 79.5       

95 4 79.5       

96 5 161       

97 4 79.5       

98 4 79.5       

99 4 79.5       

100 4 79.5       

101 5 161       

100 5 161       

103 5 161       

104 1 5       

105 4 79.5       

106 3 31       

107 3 31       

108 3 31       

109 2 15.5       

110 1 5       

111 5 161       

112 5 161       

113 5 161       

114 5 161       

115 5 161       

116 4 79.5       

117 1 5       

118 5 161       

119 1 5       

120 1 5       

121 1 5       

122 2 15.5       

123 3 31       

124 4 79.5       
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125 4 79.5       

126 5 161       

127 5 161       

 Shuma 12277  Shuma 5296.5  Shuma 3132.5 

 

Aneks 3.3: Perceptimi i blerësve për shkallën e ndikimit të kontabilitetit në 

besimin në modelin virtual të tregtisë në varësi të nivelit së arsimimit 

Shkalla e 

ndikimit të 

kontabilitetit 

Niveli i arsimimit 

I lartë 

fij             pji 

I mesëm 

fij             pji 

Të tjera 

fij             pji 

Total 

Aspak 0 23.14778325 19 9.660098522 18 4.192118227 37 

Pak 10 26.27586207 27 10.96551724 5 4.75862069 42 
Mesatarisht 35 26.27586207 7 10.96551724 0 4.75862069 42 

Shumë 66 41.29064039 0 17.23152709 0 7.477832512 66 

Jashtëzakonish
t shumë 

16 10.00985222 0 4.177339901 0 1.812807882 16 

Total 127 127 53 53 23 23 203 

 

Aneks 3.4 :Varianca totale e shpjeguar 

Kompon

entët 

Vlerat fillestare Ekstraktimi i shumës së 

katrorëve  

Totali % e 

Variancës 

Kumulativ

e % 

Totali % e 

Variancës 

Kumula

tive % 

1 4.890 48.898 48.898 4.890 48.898 48.898 

2 1.472 14.723 63.620 1.472 14.723 63.620 

3 1.020 10.197 73.817 1.020 10.197 73.817 

4 .915 9.150 82.967    

5 .723 7.227 90.194    

6 .499 4.986 95.180    

7 .180 1.799 96.980    

8 .156 1.558 98.537    

9 .080 .801 99.338    

10 .066 .662 100.000    

Metoda e ekstraktimit: Analiza e komponentit kryesor 

 

Aneks 4.1: Varianca mesatare e ekstraktuar për çdo dy variabla 

  V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 

V2 0.0056                 

V3 0.0055 0.0058               

V4 0.0052 0.0056 0.0054             

V5 0.0070 0.0074 0.0072 0.0070           

V6 0.0072 0.0076 0.0074 0.0072 0.0090         
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V7 0.0071 0.0075 0.0073 0.0071 0.0089 0.0091       

V8 0.0067 0.0071 0.0069 0.0067 0.0084 0.0086 0.0086     

V9 0.0068 0.0071 0.0070 0.0067 0.0085 0.0087 0.0086 0.0082   

V10 0.0063 0.0066 0.0065 0.0062 0.0080 0.0082 0.0081 0.0077 0.0078 

 

Aneks 4.2: Katrori i korrelacionit për çdo dy variabla 

  V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 

V2 0.0056                 

V3 0.0055 0.0058               

V4 0.0052 0.0056 0.0054             

V5 0.0070 0.0074 0.0072 0.0070           

V6 0.0072 0.0076 0.0074 0.0072 0.0090         

V7 0.0071 0.0075 0.0073 0.0071 0.0089 0.0091       

V8 0.0067 0.0071 0.0069 0.0067 0.0084 0.0086 0.0086     

V9 0.0068 0.0071 0.0070 0.0067 0.0085 0.0087 0.0086 0.0082   

V10 0.0063 0.0066 0.0065 0.0062 0.0080 0.0082 0.0081 0.0077 0.0078 

 

Aneks 4.3: Diferencat midis AVE dhe Corr2 

  V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 

V2 -0.0340                 

V3 0.0026 -0.0866               

V4 0.0051 0.0011 -0.0675             

V5 0.0060 0.0066 -0.0065 -0.3566           

V6 0.0072 0.0076 -0.0049 -0.4731 -0.8765         

V7 0.0071 0.0071 -0.0101 -0.3638 -0.7886 -0.8300       

V8 0.0029 0.0050 0.0069 -0.2022 -0.7380 -0.7781 -0.7907     

V9 0.0068 0.0034 -0.0008 -0.3320 -0.6606 -0.7223 -0.7071 -0.6207   

V10 0.0043 0.0064 0.0039 0.0052 0.0080 0.0074 0.0081 0.0074 0.0074 

 

Aneks 4.4: Perceptimi i blerësve virtualë shqiptarë për alternativat e ofrimit të 

sigurisë 

Numri Çertifikim në 

kompani 

ndërkombëta

re 

Rangu Të 

krijojnë 

marrëves

hje 

privatësie 

Rangu Të jenë 

bujtës të 

faqeve 

të 

njohura 

Rangu 

1 5 497.5 1 36 2 113.5 

2 5 497.5 2 113.5 3 189.5 

3 5 497.5 1 36 4 304.5 

4 4 304.5 3 189.5 5 497.5 

5 3 189.5 4 304.5 3 189.5 

6 4 304.5 2 113.5 5 497.5 
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7 4 304.5 4 304.5 5 497.5 

8 5 497.5 2 113.5 3 189.5 

9 5 497.5 4 304.5 4 304.5 

10 5 497.5 3 189.5 3 189.5 

11 4 304.5 2 113.5 5 497.5 

12 5 497.5 1 36 4 304.5 

13 4 304.5 5 497.5 4 304.5 

14 4 304.5 5 497.5 4 304.5 

15 4 304.5 5 497.5 4 304.5 

16 4 304.5 2 113.5 5 497.5 

17 3 189.5 5 497.5 3 189.5 

18 3 189.5 5 497.5 3 189.5 

19 5 497.5 3 189.5 4 304.5 

20 4 304.5 1 36 5 497.5 

21 5 497.5 1 36 4 304.5 

22 5 497.5 2 113.5 2 113.5 

23 5 497.5 1 36 1 36 

24 5 497.5 4 304.5 2 113.5 

25 5 497.5 1 36 4 304.5 

26 5 497.5 1 36 1 36 

27 4 304.5 2 113.5 5 497.5 

28 4 304.5 1 36 5 497.5 

29 4 304.5 5 497.5 3 189.5 

30 5 497.5 1 36 2 113.5 

31 4 304.5 2 113.5 5 497.5 

32 2 113.5 1 36 5 497.5 

33 4 304.5 2 113.5 5 497.5 

34 5 497.5 4 304.5 5 497.5 

35 1 36 1 36 5 497.5 

36 3 189.5 1 36 5 497.5 

37 4 304.5 3 189.5 5 497.5 

38 5 497.5 1 36 4 304.5 

39 5 497.5 2 113.5 2 113.5 

40 5 497.5 2 113.5 3 189.5 

41 5 497.5 2 113.5 4 304.5 

42 3 189.5 5 497.5 4 304.5 

43 4 304.5 5 497.5 4 304.5 

44 4 304.5 1 36 5 497.5 

45 5 497.5 1 36 5 497.5 

46 4 304.5 5 497.5 4 304.5 

47 5 497.5 1 36 4 304.5 

48 5 497.5 2 113.5 5 497.5 

49 5 497.5 1 36 2 113.5 

50 4 304.5 1 36 5 497.5 

51 2 113.5 1 36 5 497.5 

52 5 497.5 1 36 5 497.5 

53 4 304.5 4 304.5 5 497.5 

54 4 304.5 3 189.5 5 497.5 
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55 5 497.5 3 189.5 5 497.5 

56 5 497.5 1 36 4 304.5 

57 5 497.5 4 304.5 4 304.5 

58 5 497.5 3 189.5 4 304.5 

59 5 497.5 2 113.5 2 113.5 

60 5 497.5 2 113.5 3 189.5 

61 5 497.5 2 113.5 5 497.5 

62 5 497.5 3 189.5 4 304.5 

63 5 497.5 3 189.5 5 497.5 

64 4 304.5 5 497.5 4 304.5 

65 4 304.5 5 497.5 3 189.5 

66 4 304.5 1 36 5 497.5 

67 5 497.5 5 497.5 4 304.5 

68 5 497.5 2 113.5 3 189.5 

69 5 497.5 2 113.5 4 304.5 

70 4 304.5 1 36 5 497.5 

71 5 497.5 1 36 4 304.5 

72 5 497.5 1 36 3 189.5 

73 5 497.5 2 113.5 3 189.5 

74 5 497.5 2 113.5 3 189.5 

75 5 497.5 2 113.5 2 113.5 

76 4 304.5 1 36 5 497.5 

77 3 189.5 1 36 5 497.5 

78 2 113.5 1 36 5 497.5 

79 4 304.5 5 497.5 4 304.5 

80 5 497.5 3 189.5 5 497.5 

81 4 304.5 2 113.5 5 497.5 

82 4 304.5 4 304.5 5 497.5 

83 5 497.5 4 304.5 5 497.5 

84 4 304.5 2 113.5 4 304.5 

85 5 497.5 1 36 5 497.5 

86 5 497.5 1 36 5 497.5 

87 2 113.5 1 36 5 497.5 

88 4 304.5 1 36 5 497.5 

89 5 497.5 2 113.5 4 304.5 

90 5 497.5 2 113.5 4 304.5 

91 5 497.5 2 113.5 5 497.5 

92 5 497.5 4 304.5 4 304.5 

93 5 497.5 2 113.5 4 304.5 

94 5 497.5 3 189.5 5 497.5 

95 5 497.5 2 113.5 3 189.5 

96 5 497.5 2 113.5 4 304.5 

97 4 304.5 1 36 4 304.5 

98 4 304.5 1 36 4 304.5 

99 4 304.5 1 36 3 189.5 

100 4 304.5 2 113.5 4 304.5 

101 5 497.5 1 36 2 113.5 

102 5 497.5 2 113.5 4 304.5 
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103 5 497.5 2 113.5 3 189.5 

104 5 497.5 1 36 2 113.5 

105 5 497.5 1 36 5 497.5 

106 4 304.5 1 36 5 497.5 

107 5 497.5 5 497.5 4 304.5 

108 4 304.5 5 497.5 4 304.5 

109 3 189.5 4 304.5 3 189.5 

110 2 113.5 4 304.5 2 113.5 

111 5 497.5 2 113.5 5 497.5 

112 5 497.5 1 36 4 304.5 

113 5 497.5 2 113.5 4 304.5 

114 5 497.5 2 113.5 5 497.5 

115 5 497.5 4 304.5 2 113.5 

116 5 497.5 3 189.5 2 113.5 

117 4 304.5 3 189.5 4 304.5 

118 5 497.5 4 304.5 4 304.5 

119 5 497.5 4 304.5 4 304.5 

120 5 497.5 2 113.5 5 497.5 

121 4 304.5 2 113.5 5 497.5 

122 3 189.5 4 304.5 5 497.5 

123 4 304.5 1 36 5 497.5 

124 4 304.5 3 189.5 5 497.5 

125 5 497.5 3 189.5 5 497.5 

126 5 497.5 4 304.5 4 304.5 

127 5 497.5 2 113.5 4 304.5 

128 5 497.5 3 189.5 4 304.5 

129 5 497.5 4 304.5 4 304.5 

130 5 497.5 2 113.5 5 497.5 

131 4 304.5 4 304.5 4 304.5 

132 3 189.5 2 113.5 5 497.5 

133 4 304.5 3 189.5 5 497.5 

134 4 304.5 2 113.5 5 497.5 

135 5 497.5 3 189.5 4 304.5 

136 5 497.5 3 189.5 4 304.5 

137 5 497.5 4 304.5 5 497.5 

138 5 497.5 4 304.5 4 304.5 

139 5 497.5 5 497.5 4 304.5 

140 4 304.5 2 113.5 5 497.5 

141 5 497.5 3 189.5 4 304.5 

142 5 497.5 2 113.5 2 113.5 

143 5 497.5 1 36 5 497.5 

144 5 497.5 1 36 4 304.5 

145 5 497.5 1 36 4 304.5 

146 5 497.5 1 36 2 113.5 

147 5 497.5 4 304.5 4 304.5 

148 5 497.5 4 304.5 5 497.5 

149 5 497.5 4 304.5 5 497.5 

150 5 497.5 2 113.5 5 497.5 
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151 5 497.5 3 189.5 4 304.5 

152 5 497.5 3 189.5 4 304.5 

153 5 497.5 3 189.5 4 304.5 

154 4 304.5 1 36 5 497.5 

155 2 113.5 1 36 5 497.5 

156 3 189.5 4 304.5 5 497.5 

157 5 497.5 2 113.5 4 304.5 

158 5 497.5 1 36 2 113.5 

159 5 497.5 1 36 3 189.5 

160 5 497.5 2 113.5 4 304.5 

161 5 497.5 3 189.5 5 497.5 

162 4 304.5 1 36 5 497.5 

163 3 189.5 1 36 5 497.5 

164 2 113.5 4 304.5 5 497.5 

165 4 304.5 2 113.5 5 497.5 

166 4 304.5 2 113.5 5 497.5 

167 5 497.5 1 36 4 304.5 

168 5 497.5 1 36 4 304.5 

169 5 497.5 2 113.5 3 189.5 

170 5 497.5 1 36 3 189.5 

171 4 304.5 5 497.5 4 304.5 

172 4 304.5 5 497.5 5 497.5 

173 4 304.5 1 36 4 304.5 

174 5 497.5 1 36 4 304.5 

175 5 497.5 2 113.5 4 304.5 

176 5 497.5 1 36 2 113.5 

177 5 497.5 1 36 4 304.5 

178 5 497.5 1 36 1 36 

179 5 497.5 2 113.5 4 304.5 

180 5 497.5 2 113.5 3 189.5 

181 5 497.5 2 113.5 3 189.5 

182 4 304.5 3 189.5 5 497.5 

183 2 113.5 2 113.5 5 497.5 

184 4 304.5 1 36 5 497.5 

185 5 497.5 1 36 4 304.5 

186 5 497.5 2 113.5 5 497.5 

187 5 497.5 2 113.5 5 497.5 

188 5 497.5 3 189.5 4 304.5 

189 5 497.5 3 189.5 5 497.5 

190 5 497.5 3 189.5 5 497.5 

191 4 304.5 3 189.5 4 304.5 

192 5 497.5 1 36 5 497.5 

193 5 497.5 1 36 5 497.5 

194 5 497.5 1 36 2 113.5 

195 5 497.5 1 36 4 304.5 

196 5 497.5 1 36 4 304.5 

197 5 497.5 2 113.5 4 304.5 

198 5 497.5 3 189.5 3 189.5 
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199 5 497.5 3 189.5 5 497.5 

200 4 304.5 3 189.5 2 113.5 

201 5 497.5 3 189.5 4 304.5 

202 4 304.5 4 304.5 4 304.5 

203 4 304.5 4 304.5 4 304.5 

Shuma  907 82877 482 32616 822 70252 

 

Aneks 4.5: Ndikimi i nivelit arsimor në perceptimin e sigurisë 

Niveli 

arsimor 

Alternativat e garantimit të sigurisë 

Çertifikim në 

kompani 

ndërkombëtare 

fij             pji 

Të jenë bujtës të 

faqeve të njohura  

fij             pji 

Të krijojnë  

marrëveshje 

privatësie  

fij             pji 

Total 

I lartë 69 69.75446429 64 45.20089286 7 10.04464 140 

I mesëm 38 45.20089286 13 29.29017857 5 6.508929 56 

Të tjera 18 10.04464286 4 6.508928571 6 1.446429 28 

Total 125 125 81 81 18 18 224 

 

SHTOJCA 

4.6.1 Shtesat e nevojshme në ligjin nr. 9920 “Për proçedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë“ 

Ligji nr. 9920 “Për proçedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë“ hyri në zbatim 

më datë 19.5.2008 pas zëvendësimit të ligjit të mëparshëm nr. 8560, datë 22.12.1999 

“Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. Pas futjes në 

zbatim ligji “Për proçedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë“ ka pësuar 

ndryshime të vazhdueshme, por ashtu sikurse edhe ligjet e tjera fiskale që rregullojnë 

aspekte specifike, në këtë ligj nuk është pasqyruar rregullimi i modelit virtual të 

tregtisë. Për të pasur rregullim të plotë fiskal të tregtisë elektronike shtesat e 

nevojshme që duhet t‟i bëhen këtij ligji pasqyrohen si mëposhtë: 

KREU I 

Neni 2 

Shtohet pika d) “për tregtinë elektronike, për aq sa nuk rregullohet në ligjin nr 10 128, 

datë 11.5.2009 “Për tregtinë elektronike” dhe ligjin nr. 10 273, datë 29.4.2010 “Për 

dokumentin elektronik”.  

Neni 5 
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Shtohet pika j) “ Tregti elektornike është çdo formë e transaksioneve të biznesit në të 

cilat palët bashkëveprojnë më tepër në mënyrë elektronike sesa përmes kontakteve 

fizike direkte”. 

Neni 7 

Shtohet pika e) “ të llogarisë saktësisht, të mbajë dhe të paguajë në kohë të gjitha 

detyrimet tatimore që rrjedhin nga përdorimi i tregtisë elektronike”. 

Neni 8 

Shtohet pika 3. “Në tregtinë elektronike vendodhja e server- it që përdoret për 

aplikimin e tregtisë elektronike do të zëvendësojë rezidencën nëse: 

1- Server- i përdoret për realizimin e aspekteve integrale të transaksioneve 

ndërkombëtare; 

2- Server- i është në pronësi ose i marrë me qera financiare nga një firmë jo-

rezidente; 

3- Server- i është i pozicionuar në një vendodhje fikse për një kohë të 

mjaftueshme. 

Nëse është e vështirë që të përcaktohet vendodhja e server-it rezidenca do 

konsiderohet shteti ku realizohet manaxhimi efektiv i biznesit. Nëse shteti ku 

realizohet manaxhimi efektiv i biznesit nuk mund të përcaktohet ose manaxhimi 

efektiv nuk realizohet në asnjë shtet, rezidenca do konsiderohet: 

a) Shteti ku mbyllen marrëveshjet tregtare; 

b) Shteti ku ka filluar për herë të parë aktiviteti i biznesit; 

c) Shteti ku janë marrë për herë të parë vendimet ekzekutive.  

Shtohet pika 4. “Jo-rezidentët të cilët përdorin server-a të huaj të mirëmbajtur nga 

Internet Service Providers (ISP) nuk do të zëvëndësojnë rezidencën për sa kohë që jo-

rezidentët nuk kanë kontrollin e ISP-së.” 

Neni 40 

Shtohet pika 6 “ Personat që realizojnë vetëm tregti elektronike ushtrojnë veprimtari 

ekonomiko-tregtare vetëm pas regjistrimit të tyre, në përputhje me ligjin nr. 9723, 

datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”.  



168 
 

Neni 43 

Pika 1 shtohet “ Gjithashtu personat fizikë ose juridikë që shtojnë përdorimin edhe të 

tregtisë elektronike përveç tregtisë tradicionale duhet t‟a pasqyrojnë këtë ndryshim në 

Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe të njoftojnë edhe administratën tatimore 

përkatëse.” 

Neni 46 

Shtohet pika d) “pasqyrimin e ndarë të shitjeve të realizuara nga përdorimi i tregtisë 

elektronike”. 

Neni 57 

Shtohet pika 6 “ Tatimpaguesit që përdorin tregtinë elektronike janë të detyruar të 

mbajnë regjistrime të rregullta dhe të sakta për transaksionet e realizuara”.  

Neni 59 

Shtohet pika 3) “ Tatimpaguesit që realizojnë tregti elektronike janë të detyruar të 

afishojnë çmimet e mallrave dhe shërbimeve në faqen e internetit ku realizojnë 

tregtinë.” 

Neni 60 

Shtohet pika 5) “ Tatimpaguesit që realizojnë tregti elektronike janë të detyruar të 

vënë në dispozicion të administratës tatimore të gjitha transaksionet elektronike të 

realizuara në kuadrin e veprimtarisë.” 

Neni 62 

Tek pika b shtohet v) “të dhënat e llogarive bankare të cilat përdoren për të realizuar 

tregti elektronike”.  

Neni 72 

Shtohet pika e) “ të dhëna të bazuara në çmimet e mallrave dhe shërbimeve të 

afishuara në faqen e internetit përmes së cilës realizohet tregtia elektronike”.   
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4.6.2 Shtesat e nevojshme në ligjin nr. 7928 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar“  

Rregullimi ligjor aktual i tatimit mbi vlerën e shtuar në Shqipëri realizohet nga ligji 

nr. 7928, datë 27.4.1995, „Për tatimin mbi vlerën e shtuar, i ndryshuar. Ky ligj 

parashikon rregullimin fiskal vetëm të tregtisë tradicionale dhe nuk përfshin 

rregullimin e tregtisë virtuale. Shtesat e nevojshme që duhet t‟i bëhen këtij ligji me 

qëllim rregullimin fiskal të tregtisë elektronike pasqyrohen si mëposhtë: 

KREU I 

Neni 1 

Paragrafi 2 

Shtohet pika c) “ për të gjitha furnizimet e tatueshme të produkteve dixhitale, 

mallrave dhe shërbimeve të realizuara përmes përdorimit të tregtisë elektronike 

brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë” 

KREU II 

Neni 3 

Paragrafi 1 

Shtohet pika c) “ brenda 15 ditëve nga data e regjistrimit për të realizuar tregti 

elektronike, kur qarkullimi i tij që kryhet apo do të kryhet është me i madh se kufiri 

minimal i regjistrimit, i parashikuar në pikën 4 të këtij neni;     

Neni 7 

Paragrafi 1 

Shtohet pika 1/1 “ Personi i tatueshëm i regjistruar detyrohet të kërkojë çregjistrimin 

jo më vonë se 15 ditë nga dita e fundit, kur ai ka kryer furnizime të tatueshme përmes 

përdorimit të tregtisë elektronike, si pjesë të veprimtarisë së tij ekonomike.  

KREU III 

Neni 8 

Shtohet pika 3 “ Furnizimi i produkteve dixhitale përmes përdorimit të tregtisë 

elektronike është furnizim mallrash.” 
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Neni 9 

Shtohet pika 3 “ Furnizimi i shërbimeve përmes përdorimit të tregtisë elektronike 

është furnizim shërbimesh.” 

Neni 11 

Shtohet pika 3 “ Furnizimi i produkteve dixhitale, mallrave dhe shërbimeve përmes 

shfrytëzimit të faqeve të përbashkëta ku realizohet tregti elektronike është një 

furnizim prej kryesorit.” 

Neni 13 

Shtohet pika 2/1 “ Personi që kryen një furnizim të tatueshëm përmes përdorimit të 

tregtisë elektronike, detyrohet të lëshojë një faturë per atë furnizim në momentin kur 

mallrat ose produktet dixhitale janë lëvruar, ose kur ato bëhen të disponueshme, apo 

shërbimet janë kryer prej tij në lidhje me atë furnizim.  

Shtohet pika 7/1 “Kur produktet dixhitale ose mallrat në tregtinë elektronike 

transferohen në bazë të një kontrate, e cila parashikon marrjen me qera ose shitjen me 

këste, pavarësisht nga momenti i kalimit të pronësisë, detyrimi për TVSH-në lind mbi 

vlerën e plotë të mallit dhe llogaritet mbi pagesat e vlerës së plotë të kësteve për 

mallin e vënë në dispozicion për përdoruesin.”  

 

Neni 14 

Shtohet pika 3 “ Vendi i furnizimit të produkteve dixhitale është vendi ku ndodhet 

server- i nga i cili bëhet transmetimi i këtyre produkteve.”  

Neni 15 

Shtohet pika 6 “ Kur furnizimi i tatueshëm i shërbimeve realizohet përmes tregtisë 

elektronike, vendi i furnizimit të shërbimeve konsiderohet vendi ku është server-i i 

personit të tatueshëm.”  

Neni 16 

Ky nen bëhet “Me furnizim të tatueshëm kuptohet furnizimi i mallrave, shërbimeve 

apo produketeve dixhitale, përveç furnizimeve të përjashtuara.” 
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Neni 17 

Shtohet pika 3 “Veprimtaria ekonomike e një individi përfshin edhe furnizimet e 

realizuara përmes përdorimit të tregtisë elektronike kur qëllimi i këtyre furnizimeve 

është përdorimi për veprimtarinë ekonomike.”  

Neni 18 

Shtohet pika 3/1 “Produktet dixhitale që i janë furnizuar një personi të tatueshëm pa 

pagesë ose kundrejt pagesës së reduktuar, trajtohen si furnizime kundrejt pagesës, 

përveç rasteve kur produktet dixhitale janë furnizuar apo përdorur vetëm si mostra.” 

Neni 24 

Pika b) shtohet “ furnizim mallrash, shërbimesh apo produktesh dixhitale...”  

Neni 25/9 shtohet “ Furnizimi i shërbimeve të bëra jashtë territorit të Republikës së 

Shqipërisë nga një person i tatueshëm, vendi i veprimtarisë ekonomike ose server-i i 

të cilit është në Shqipëri...” 

Neni 28 

Paragrafi 2 

Shtohet 2/1 “Personi që kryen furnizime të tatueshme përmes përdorimit të tregtisë 

elektronike detyrohet të shfaqë në mënyrë të dukshme në faqen e internetit ku 

realizohet tregtia, çmimet e produkteve dixhitale, mallrave dhe shërbimeve.” 

Neni 31 

Shtohet pika 4 “Për furnizime të produkteve dixhitale apo shërbimeve drejt server-ave 

që ndodhen jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.”  

Neni 33 

Paragrafi 1 

Shtohet pika (iii) “të gjitha furnizimet e tatueshme të produkteve dixhitale, mallrave 

apo shërbimeve të realizuara përmes përdorimit të tregtisë elektronike.” 

Neni 36 
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Paragrafi 1 

Shtohet pika 1/2 “Personi i tatueshëm që kryen furnizimin përmes përdorimit të 

tregtisë elektronike, është i detyruar të lëshojë për personin që merr furnizimin një 

faturë në lidhje me atë furnizim.  

Shtohet pika 8 “Personat e tatueshëm që kryejnë furnizime përmes përdorimit të 

tregtisë elektronike janë të detyruar të aplikojnë sipas të gjitha proçedurave për t‟u 

pajisur me fatura elektronike.”  

Neni 40 

Pika 1/1 shtohet “ Çdo person i tatueshëm detyrohet të mbajë llogari, duke përfshirë 

regjistra për të gjitha furnizimet e kryera prej tij, të gjitha furnizimet e bëra atij, të 

gjitha importet e mallrave të kryera prej tij si dhe të gjitha furnizimet e realizuara 

përmes përdorimit të tregtisë elektronike...”  

Neni 46 

Shtohet pika c/1 “ çdo person që realizon tregti elektronike ose ka lidhje me 

realizimin e tregtisë elektronike apo drejtorin, nëpunësin, përfaqësuesin tatimor apo 

agjentin e atij personi;”    

4.6.3 Shtesat e nevojshme në ligjin nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat“  

Tatimi mbi të ardhurat në Shqipëri rregullohet nga ligji nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për 

tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar. Deri në qershor të vitit 2013 ky ligj është 

përdorur për të rregulluar vetëm të ardhurat e gjeneruara nga veprimtari të lidhura me 

formën tradicionale të tregtisë dhe nuk pasqyron trajtimin që duhet t‟i bëhet të 

ardhurave që sigurohen nga tregtia elektronike. Për të siguruar një trajtim të barabartë 

fiskal midis të ardhurave që gjenerohen nga tregtia tradicionale dhe të ardhurave që 

gjenerohen nga tregtia virtuale, shtesat e nevojshme që duhe t t‟i bëhen ligjit ekzistues 

pasqyrohen si më poshtë: 

Neni 2 

Shtohet pika b/1) “Selia e përhershme në tregtinë elektronike do të jetë vendodhja e 

server- it përmes të cilit realizohen aspekte integrale të transaksioneve ndërkombëtare 

ose në rastin kur është e vështirë të përcaktohet vendodhja e server-it, si seli e 
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përhershme do të konsiderohet vendi ku për herë të parë janë realizuar marrëveshje 

tregtare ose ku ndodhet personeli që realizon marrëveshje tregtare”.  

Tek pika c shtohet vi) “nëse përdor server-a të huaj mbi të cilët nuk ka të drejtën e 

administrimit apo mirëmbajtjes”.  

Tek pika 3 b shtohet “... ose vendndodhja e server- it përmes të cilit realizohet tregti 

elektronike”. 

Neni 3 

Paragrafi 3 shtohet pika c) “ka vendndodhjen e server- it në Republikën e Shqipërisë”.  

Neni 4 

Shtohet pika j) “të ardhurat e gjeneruara nga shitja e produkteve dixhitale, mallrave 

dhe kryerja e shërbimeve duke përdorur tregtinë elektronike”.  

Neni 8 

Shtohet pika i) “ të ardhurat e siguruara nga aplikimi i tregtisë elektronike”.  

Neni 12/2 

Shtohet “Për individët dhe subjektet që realizojnë tregti elektronike konsiderohen si 

shpenzime të njohura të gjitha shpenzimet që i takojnë veprimtarisë së tatueshme të 

tyre”. 

Neni 13/2 

Paragrafi 1 shtohet pika gj) “të ardhurat e gjeneruara nga realizimi i tregtisë 

elektronike”. 

Neni 16 

Paragrafi 1 shtohet pika d) “çdo person që realizon tregti elektronike dhe është subjekt 

i tatimit mbi vlerën e shtuar, me përjashtim të rastit kur ky person është subjekt i 

tatimit mbi të ardhurat personale mbi biznesin e vogël”.    

Neni 33 

Paragrafi 1 shtohet pika gj) “ të ardhurat e siguruara nga aplikimi i tregtisë 

elektronike” 
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Paragrafi 2 shtohet pika ç) “pagesat e bëra personave jorezidentë në kuadrin e 

përdorimit të tregtisë elektronike. Për këto të ardhura do respektohen kriteret e 

përcaktuara nga legjislacioni i hartuar nga OECD për vendet anëtare dhe joanëtare”.  

4.6.4 Shtesat e nevojshme në Kodin penal të Republikës së Shqipërisë, miratuar 

me ligjin nr. 7895   

Rregullimi penal në Shqipëri realizohet nga Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, i 

miratuar me ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995. Legjislacioni penal plotësohet edhe me 

disa ligje të tjera penale përveç Kodit me qëllim sigurimin e një rregullimi sa më të 

plotë. Shtesat që duhet t‟i bëhen Kodit penal në mënyrë që tregtia elektronike të ketë 

rregullim të plotë edhe nga pikëpamja penale, pasqyrohen si mëposhtë: 

SEKSIONI IV 

VEPRA PENALE TË KRYERA NË SHOQËRITË TREGTARE 

Shtohet Neni 168/1 

Publikimi i të dhënave të rreme në faqet e internetit ku realizohet tregti elektronike me 

qëllim sigurimin e përfitimeve përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjobë ose 

me burgim deri në dy vjet.  

SEKSIONI III 

VEPRA PENALE KUNDËR RENDIT DHE SIGURISË PUBLIKE 

Shtohet Neni 275/1 

Përdorimi me keqdashje i të dhënave personale dhe financiare  

Përdorimi me keqdashje i të dhënave personale dhe financiare të deklaruara në 

kuadrin e përdorimit të tregtisë elektronike me qëllim sigurimin e përfitimeve në dëm 

të palës tjetër, konsiderohet kundravajtje penale dhe dënohet me gjobë dhe me burgim 

deri në pesë vjet. 

4.6.5 Shtesat e nevojshme në ligjin nr. 9723, datë 3.5.2007. “Për Qendrën 

Kombëtare të Regjistrimit”  

Qendra Kombëtare e Regjistrimit u krijua në vitin 2007 me ligjin nr. 9723, datë 

3.5.2007. Përveç të tjerash, qëllimi i krijimit të kësaj qëndre është regjistrimi i 
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bizneseve dhe i të gjitha ndryshimeve që ato bëjnë gjatë veprimtarise së tyre. Shtesat 

që duhet t‟i bëhen ligjit nr. 9723 për të pasqyruar modelin virtual të tregtisë janë si 

mëposhtë: 

Neni 19 

Shtohet “Gjithashtu në regjistrin e Qendrës Kombëtare të Regjistrimit duhet të 

regjistrohen edhe individët apo subjektet që realizojnë tregti elektronike”.  

Neni 30 

Shtohet pika d) “deklarimi nëse do ushtrojë tregti elektronike, nëse eshtë e 

përcaktuar” 

Neni 31 

Shtohet pika ë) “deklarimi nëse do ushtrojë tregti elektronike, nëse eshtë e 

përcaktuar” 

Neni 32 

Shtohet pika g) “deklarimi nëse do ushtrojë tregti elektronike, nëse eshtë e 

përcaktuar” 

Neni 36 

Shtohet pika j) “deklarimi nëse do ushtrojë tregti elektronike, nëse eshtë e përcaktuar” 

Neni 37 

Shtohet pika f) “deklarimi nëse do ushtrojë tregti elektronike, nëse eshtë e përcaktuar”  

Neni 43 

Paragrafi 1 shtohet pika f) “nisjen e realizimit të tregtisë elektronike”   
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Përshëndetje Znj. Acka, 

 

Në përgjigje të interesimit Tuaj mbi mundësinë e hartimit dhe publikimit të një 

standarti të ri kombëtar të kontabilitetit për rregullimin dhe funksionimin e 

shërbimeve të sigurisë, Ju bëjmë me dije se aktualisht KKK nuk ka parashikuar 

draftimin e një standardi të tillë.  

 

Konkretisht po punohet për hartimin e një standardi të ri kombëtar të kontabilitetit 

për OJF. Për hartimin e një standardi të ri kombëtar të kontabilitetit për shërbimet e 

sigurisë mbi tregtinë elektronike KKK ende nuk disponon kapacitetet e nevojshme.  

 

 

 

Duke Ju uruar suksese të mëtejshme në punën Tuaj kërkimore,  

 

Stafi i KKK 

 

Përmbajtja e këtij email është hartuar me miratimin e  

Kryetarit të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit 

Prof. Dr. Jorgji BOLLANO 
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Përshëndetje Shqiponja, 

Po e nis përgjigjen duke të uruar edhe një herë për arritjen dhe gjithashtu edhe për 

arritje të tjera në të ardhmen. 

 

Sikurse biseduam në Institut, IEKA nuk ka ndonjë strategji specifike lidhur me 

shërbimet e sigurisë për tregtinë elektronike, ndonëse duhet të nënvizoj se shërbimet e 

sigurisë që ndryshojnë nga auditimi i pasqyrave financiare, janë brenda fushëveprimit 

të  audituesve të çertifikuar. 

 

Natyrisht këto shërbime mendoj se duhet të zhvillohen më tej, pasi ato konsiderohen 

si objekt me të ardhme për veprimtarinë e profesionit të audituesit, për shkak se si 

rregull, janë më të lira sa i takon kostos krahasuar me auditimin dhe nga ana tjetër, 

janë të mirëfokusuara në disa palë specifike, duke u kufizuar për palë të tjera. 

 

Kur flasim konkretisht për shërbime sigurie për tregtinë elektronike, duhet të mbajmë 

parasysh se këto të fundit kërkojnë zotësi, njohuri dhe kompetenca specifike, dhe në 

asnjë mënyrë nuk mund të arrihen pa angazhuar ekspertë të fushës. Unë besoj se këto 

shërbime janë të mundura jo vetëm nga big 4, por edhe nga niveli i rrjeteve të tjera, të 

cilat janë aktive në tregun shqiptar, dhe këto shërbime bëhen të mundura vetëm 

përmes kooperimit e përdorimit të ekspertizës së duhur nga ana e anëtarëve të 

profesionit tonë. 

 

Ndonëse siç e thashë, IEKA nuk ka strategji specifike, çështja më e rëndësishme është 

njohja dhe vlerësimi i shërbimeve elektronike, me qëllim zgjerimin e  tyre, për shkak 

të dobisë që sjellin, dhe më pas, ndërtimi i programeve të kualifikimit për anëtarët e  

profesionit, me qëllim që sensibilizimi i përhapjes së tyre të lidhet ngushtë edhe me 

besimin që jepet përmes shërbimeve të sigurisë. 
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Megjithatë, që të arrihet ky zhvillim është e  nevojshme që të ketë me shumë 

përpjekje për formalizimin e ekonomisë, dhe për të përdorur teknologjinë e 

informacionit në mënyrë sa  më të integruar. 

Ndonëse në IEKA nuk është bërë ndonjë studim mbi mundësinë  e ofrimit të 

shërbimeve të sigurisë për tregtinë elektronike, duhet theksuar që  në fillim, se 

mundësia është dhe ato në një mënyrë apo në një tjetër në trajtë indirekte realizohen 

nga anëtarët tanë, pasi këta të fundit njohin standardet e përgjithshme të sigurisë dhe 

janë të testuar për zbatimin e  këtyre standardeve në praktikë.  

Gjithë të mirat 

 

Hyseni 

Hysen CELA,  

Prof.As.Dr./EKR (CPA) 

President  

Albanian Institute of Authorized Chartered Auditors (IEKA) 

 

Managing Partner 

nH EuroConsult.shpk 

(Frm. AI EI Auditors shpk) 

Member of EuraAudit International 

 


