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4 Raport vjetor

I dashur lexues!

Raporti vjetor 2017 përmban një analizë të veprimtarisë së institucionit tonë, për 
përmbushjen e funksioneve dhe detyrave ligjore të tij. Ai përshkruan gjerësisht aktivitetet 
e ISSH-së, në hallkat kryesore të funksionimit të tij.

Gjatë vitit 2017, Instituti i Sigurimeve Shoqërore i ka shërbyer në mënyrë të drejtpërdrejtë, 
nëpërmjet caktimit të pensioneve të reja, mbylljeve, rillogaritjeve, komisionimeve, 
kompensimeve, kërkesave, ankesave etj rreth 400 mijë personave.

Janë zbatuar standarte të reja për rritjen e cilësisë së shërbimit ndaj pensionistëve. Hapi 
më i rëndësishëm është bërë në drejtim të transparencës së pagesave nëpërmjet qeverisjes 
së tyre me sisteme informatike, të cilat, ndër të tjera, kanë përmirësuar ndjeshëm edhe 
administrimin financiar të sistemit. Evidentojmë këtu punën e bërë në luftën kundër 
informalitetit, si në fushën e të ardhurave, ashtu edhe në fushën e përfitimeve. Kjo është 
arritur nëpërmjet krijimit të bazës së të dhënave të përfituesve e kontribuesve, lidhjes së 
tyre me Regjistrin e Gjendjes Civile dhe databazat e sistemeve të tjera. 

Përfundoi databaza e përfitimeve dhe sistemi i informatizuar i pagesave të pensioneve. 
Gjatë vitit 2017 u futën në sistem 100% e pagesave të përfitimeve  në të gjithë qytetet dhe 
në 9 prefektura të RSH edhe për pagesat në zyrat postare të fshatrave.

U tejkaluan ndjeshëm të ardhurat në të gjithë zërat e programuar apo subjektet 
kontribues. 

Rëndësi e veçantë iu kushtua zbatimit të standarteve të pagesave nga agjentët pagues 
dhe kontrollit të ligjshmërisë së tyre, caktimit të përfitimeve, ndjekjes së evadimit nga 
sistemi të pensioneve të mbyllura dhe të arkëtimeve që lidhen me to.

Viti 2017, mbyll me një rezultat shumë pozitiv, pra tejkalim të të hyrave me shpenzimet 
me 3,180 milionë lekë, i cili drejtpërdrejt reflekton të gjithë mundësitë për plotësimin 
e normativës së Fondit Rezervë të sigurimeve shoqërore, si dhe për një reduktim të 
mëtejshëm të deficitit vjetor të sistemit.

Gjatë vitit 2017 është ndjekur zbatimi i marrëveshjeve të lidhura me Turqinë, Hungarinë, 
Maqedoninë, Çekinë, Luksemburgun, Gjermaninë, Austrinë dhe u hap rruga e ratifikimit 
për Kosovën e Rumaninë.

Të gjitha këto arritje nga stafi i ISSH përbëjnë një bazë të mirë për realizimin e detyrave 
të vitit pasardhës, të cilat janë ndjeshëm më të larta se sa ato të vitit pararendës, si dhe 
shërbejnë si shtysë për përballimin me sukses  të të gjitha sfidave institucionale me të 
cilat do të ndeshemi gjatë vitin 2018.

Pjesë përbërëse e Raportit Vjetor janë edhe pasqyrat statistikore për vitin 2017.
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Instituti i Sigurimeve Shoqërore është një institucion publik, i pavarur, 
organizimi dhe funksionimi i të cilit rregullohet me dispozitat e Ligjit 
nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën 
e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe ka si qëllim mbrojtjen sociale, 
menaxhimin e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe dhënien e 
përfitimeve. 

PROFILI I INSTITUTIT TË SIGURIMEVE SHOQËRORE

Këshilli i Ministrave miraton statutin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, 
i cili normon veprimtarinë e këtij institucioni dhe marrëdhëniet ndërmjet 
tij dhe Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. 

Sistemi i përgjithshëm i sigurimeve shoqërore mbështetet në parimin 
kontributiv, parimin e vetëpërgjegjësisë së individit për risqet e së 
ardhmes në fushën sociale, si dhe në parimin e marrëveshjes së brezave 
“paguaj sot që të përfitosh nesër (pay as you go)”. 

Ligji nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën 
e Shqipërisë”, i ndryshuar, rregullon dhe përcakton mënyrën e drejtimit 
dhe të administrimit të Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Sipas këtij 
Ligji, Instituti i Sigurimeve Shoqërore drejtohet nga: 

 1. Këshilli Administrativ;   
 2. Drejtori i Përgjithshëm. 
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Këshilli Administrativ i Institutit të Sigurimeve Shoqërore është organi më i lartë 
ekzekutiv. 

Ai përbëhet nga 12 anëtarë dhe mbështetur në VKM nr. 263, datë 07.05.2014 “Për caktimin e 
funksioneve të përfaqësuesve të institucioneve shtetërore në përbërje të Këshillit Administrativ 
të Institutit të Sigurimeve Shoqërore”, janë përcaktuar përfaqësuesit, si më poshtë: 

	 Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë – Ministër; 

 Ministria e Financave - Zv/Ministër; 

 Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes – Drejtor 
Drejtorie; 

 Ministria e Shëndetësisë - Drejtor i Përgjithshëm i Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm 
të Kujdesit Shëndetësor; 

 Ministria e Drejtësisë – Drejtor Drejtorie; 

 Instituti i Statistikave – Drejtor i Përgjithshëm; 

 Me VKM nr. 262, datë 07.05.2014 “Për përzgjedhjen e organizatave të punëdhënësve 
dhe të sindikatave më të përfaqësuara në Këshillin Administrativ të Institutit të 
Sigurimeve Shoqërore”, janë përcaktuar 6 përfaqësues nga këto organizata.

Këshilli Administrativ i Institutit të Sigurimeve Shoqërore është organi më i lartë ekzekutiv.

Ai përbëhet nga 12 anëtarë dhe mbështetur në VKM nr. 263, datë 07.05.2014 “Për caktimin 
e funksioneve të përfaqësuesve të institucioneve shtetërore në përbërje të Këshillit
Administrativ të Institutit të Sigurimeve Shoqërore”, janë përcaktuar përfaqësuesit, si më 
poshtë: 
 Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë – Ministër;
 Ministria e Financave - Zv/Ministër;
 Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes – Drejtor 

Drejtorie; 
 Ministria e Shëndetësisë - Drejtor i Përgjithshëm i Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm

Përfaqësues të 
Qeverisë

Përfaqësues të 
Punëdhënësve

Përfaqësues të 
Punëmarrësve

KËSHILLI
ADMINISTRATIV
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Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore: 

 Drejton dhe organizon veprimtarinë e ISSH-së; 

 Emëron Drejtorët e Drejtorive Rajonale të Sigurimeve Shoqërore; 

 Raporton pranë Këshillit Administrativ për veprimtarinë e ISSH-së. 

ISSH është e organizuar në tre nivele drejtimi: Drejtoria Qendrore, 12 Drejtoritë Rajonale të 
Sigurimeve Shoqërore, dy Degë të Sigurimeve Shoqërore në Sarandë dhe Tropojë për shkak të 
largësisë nga qendra, Drejtoria e Arkivit Qendror të Sigurimeve Shoqërore, si dhe në Agjencitë 
Lokale të Sigurimeve Shoqërore në nivel qyteti ose qendre banimi, relativisht të mëdha.

Përfaqësuës të Punëmarrësve

DREJTORI I 
PËRGJITHSHËM

I ISSH-së

DRSSH
Dibër DRSSH 

Durrës

DRSSH
Elbasan

DRSSH
Fier

DRSSH 
Gjirokastër

DRSSH
Korçë

DRSSH
Kukës

DRSSH
Lezhë

DRSSH
Shkodër

DRSSH
Tiranë

DRSSH
Vlorë

AQ
Lundër

DRSSH
Berat
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Alban BEQAJ 
Drejtor,   

Ministria e Ekonomisë  

Monika MEÇA
Drejtore,  

Ministria e Drejtësisë

Eduard AHMETI,
Drejtor i Përgjithshëm,

FKSSH

Luan BREGASI
Përfaqësues i Punëdhënësve

Kolë NIKOLLAJ                                                                             
Përfaqësues i Konfederatës                                         
së Sindikatave të Shqipërisë

Arben AHMETAJ 
 Ministër,

Ministria e Financës dhe Ekonomisë

Delina IBRAHIMAJ    
Drejtore e Përgjithshme, 

INSTAT

 Naim HASA
 Përfaqësues i Punëdhënësve  

Avenir KIKA   
Përfaqësues i Punëdhënësve     

Gëzim KALAJA
Përfaqësues i BSPSH

Bilbil KASMI
  Përfaqësues i Sindikatës 

së Shqipërisë  

 KËSHILLI ADMINISTRATIV I INSTITUTIT TË SIGURIMEVE SHOQËRORE

Kryetar

Nënkryetarë

Anëtarë

8 Raport vjetor



9Raport vjetor

2 
0 

1 
7



10 Raport vjetor

GRUPI I MENAXHIMIT STRATEGJIK TË ISSH-së

Astrit HADO  - Drejtor i Përgjithshëm 

Ali EMINI  - Zv/Drejtor i Përgjithshëm 

Hasan HOXHA  - Zv/Drejtor i Përgjithshëm 

Balciana RAKIPI  - Zv/Drejtore e Përgjithshme 

Fatiela MEHMETI - Drejtore, Drejtoria e Përfitimeve 

Brunilda MENE  - Drejtore, Drejtoria e Kontributeve 

Miranda GOXHI  - Drejtore, Drejtoria Juridike 

Elma FECI  - Drejtore, Drejtoria e Financës 

Rezalda SHEHI   - Drejtore, Drejtoria e Integrimit, Reformave, Marrëveshjeve   

     dhe Kërkimit Social 

Agim BAÇI  - Drejtor, Drejtoria e Marrëdhënieve me Publikun 

Lindita ABDI  - Drejtore, Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit 

Sokol LULA  - Drejtor, Drejtoria e Auditit të Brendshëm & Menaxhimit të Riskut 

Elvin NURIU  - Drejtor, Drejtoria e Administrimit të Përgjithshëm

Drejtori i

Drejtoria
Auditit 

të Brendshëm

Drejtoria 
Marrëdhënieve 

me Publikun

Zv/Drejtor i Përgjithshëm

Departamenti 
Modernizimit të Sistemit 

të Sigurimeve Shoqërore &
Integrimit në BE

Drejtoria
Teknologjisë së
Informacionit

Drejtoria 
Integrimit, Marrëveshjeve,

Reformave & Kërkimit
Social

Drejtoria
Kontributeve

Zv/Drejtor i Përgjithshëm
Departamenti

Ekonomiko-Financiar
Drejtoria

Financiare

Drejtoria
Administrimit të

Përgjithshëm
Zv/Drejtor i Përgjithshëm Departamenti Teknik

Drejtoria
Përfitimeve

Kabineti
i Drejtorit të
Përgjithshëm

Drejtoria Ligjore

Drejtori 
Përgjithshëm

Këshilli
Administrativ
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STRUKTURA ORGANIZATIVE E ISSH-së

Drejtori i

Drejtoria
Auditit 

të Brendshëm

Drejtoria 
Marrëdhënieve 

me Publikun

Zv/Drejtor i Përgjithshëm

Departamenti 
Modernizimit të Sistemit 

të Sigurimeve Shoqërore &
Integrimit në BE

Drejtoria
Teknologjisë së
Informacionit

Drejtoria 
Integrimit, Marrëveshjeve,

Reformave & Kërkimit
Social

Drejtoria
Kontributeve

Zv/Drejtor i Përgjithshëm
Departamenti

Ekonomiko-Financiar
Drejtoria

Financiare

Drejtoria
Administrimit të

Përgjithshëm
Zv/Drejtor i Përgjithshëm Departamenti Teknik

Drejtoria
Përfitimeve

Kabineti
i Drejtorit të
Përgjithshëm

Drejtoria Ligjore

Drejtori 
Përgjithshëm

Këshilli
Administrativ
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Ligje

 Ligj nr. 8/2017 “Për statusin e punonjësve të industrisë së naftës dhe të gazit”;

 Ligj nr. 25/2017 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 1, datë 25.01.2017, 
të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9136, datë 11.09.2003 “Për 
mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore 
në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”;

 Ligj nr. 72/2017 “Për faljen e detyrimeve ndaj fondit të sigurimeve shoqërore të perso-
nave në pension invaliditeti, sipas ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet sho-
qërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të personave në pension, sipas 
ligjit nr. 150/2014 “Për pensionet e punonjësve që kanë punuar në miniera, në nënt-
okë”, të krijuara për shkak të punësimit gjatë kohës së përfitimit të pensionit”.

Vendime të Këshillit të Ministrave

 Vendim nr. 130, datë 22.02.2017 “Për indeksimin e pensioneve”;

 Vendim nr. 161, datë 01.03.2017 “Për disa ndryshime në Vendimin nr. 409, datë 
01.06.2016, të Këshillit të Ministrave “Për ngushtimin e diferencave në masën e 
pensioneve”;

 Vendim nr. 411, datë 10.05.2017 “Për derdhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore 
dhe njohjen si periudhë sigurimi të periudhës kur bashkëshorti/ja ka shoqëruar 
personelin e shërbimit të jashtëm në misionin diplomatik ose postin konsullor jashtë 
shtetit”;

 Vendim nr. 745, datë 13.12.2017 “Për shpërblimin e pensionistëve për festat e fundvi-
tit, 2017”.

LEGJISLACIONI
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së sistemit të ekonomisë së përqëndruar, në këto 21 vitet e fundit ka reflektuar ecurinë dhe  
problematikat e zhvillimit social-ekonomik të vendit. Ai ka kaluar përmes një procesi rregullimi 
dhe adoptimi të vazhdueshëm, por edhe pas ndërhyrjeve dhe rregullimeve ligjore që iu bënë, 
përsëri, ai evidentoi mjaft probleme, të cilat mbarteshin dhe në periudha afatmesme dhe 
afatgjata. 

Reforma e re e pensioneve po zbatohet duke filluar nga 1 janari i vitit 2015, duke pasur parasysh 
që viti 2014 është viti i fundit i zbatimit të formulës ekzistuese të përllogaritjes së përfitimeve.

Kontribuesit përbëjnë bazën e sistemit, sepse sistemi fillon me kontribuesit dhe kontributet. 
Masa e kontributeve përcakton sistemin e përfitimeve dhe financohet prej tyre, numri i 
kontribuesve evidenton treguesin e mbulimit me elemente të sigurimeve shoqërore, si të forcave 
aktuale të punës, ashtu edhe të popullsisë së moshuar në të ardhmen, duke qenë një element 
kryesor i shmangies apo reduktimit të varfërisë të moshës së tretë.

Në vitin 2017 u evidentuan 97,821 kontribues më shumë se në vitin 2014, me një tendencë të 
dukshme drejt rritjes, pasi numri i kontribuesve në fund të vitit 2017 arriti në 763,997 persona.

E gjithë rritja e numrit të kontribuesve i referohet sektorit privat dhe kryesisht personave të 
punësuar në subjektet juridike private dhe ka ardhur si rezultat i rritjes ekonomike në shkallë 
vendi.

Problematike mbetet pjesëmarrja e popullsisë së fshatit në skemën e sigurimeve shoqërore. 
Për të nxitur rritjen e numrit të mundshëm të kontribuesve në fshat, në vitin 2014 u realizua 
amnistia e detyrimeve të prapambetura. Si rezultat i saj, në vitin 2014 u konstatua një rritje 
e numrit të kontribuesve me mbi 60 mijë persona, por që është një rritje e paqendrueshme, 

ECURIA E REFORMËS NË PENSIONE
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pasi në vitet 2015-2017, numri i kontribuesve mbetet në nivelet e rreth 58 mijë personave. 
Problematikat në rritjen e numrit të kontribuesve në fshat reflektohen edhe në volumin e të 
ardhurave të akumuluara, si dhe në një deficit të lartë të skemës së fshatit.

Shqipëria është një vend me emigracion të lartë, por për arësye të të drejtave të fituara, të 
cilat lidhen me periudhat e punës përpara viteve 1990,  numri i pensionistëve në raport me 
popullsinë aktive është i lartë dhe vazhdon të rritet. 

Projeksionet evidentojnë rritje të numrit të pensioneve të pleqërisë në raport me popullsinë 
rezidente. Në vitin 2017 ato arritën në 17,3% ndaj 21,6% që është numri total i pensionistëve 
ndaj popullsisë rezidente. 

Në tre vitet e reformës evidentohet një ritëm mesatar i rritjes së numrit të përfituesve me rreth 
12 mijë persona. Ritmi vjen gradualisht në ulje, kjo për shkak të rritjes me dy muaj në vit të 
moshës së pensionit për gratë, efekt i cili duket qartësisht në uljen e numrit të pensioneve të 
reja nga viti 2015 e në vazhdim. 
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Rritja graduale e moshës së daljes në pension ecën sipas skemës së miratuar dhe natyrisht 
është faktor themelor në mbajtjen brenda parashikimeve të fondit të nevojshëm të pensioneve, 
si dhe për të reduktuar një pjesë të efekteve që sjell rritja e numrit të përfituesve, krahasuar me 
popullsinë.

Në harkun e tre viteve 2015 - 2017 numri i kontribuesve në skemën e sigurimeve shoqërore 
është rritur me mbi 97,800 persona, ndërkohë që numri i përfituesve është rritur me 35,700 
persona. Kjo ka sjellë si pasojë përmirësimin e cilësisë të raportit kontribues/përfitues, që është 
një nga raportet më të rëndësishme të qendrueshmërisë së sistemit.
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Ndërsa në vitin 2014 raporti kontribues – pensionistë në pension pleqërie ishte 1.13 : 1, në vitin 
2017 ai arriti në 1.22 : 1, duke shprehur një rritje për një kohë të shkurtër, me një tendencë të 
qartë drejt përmirësimit.

Një tregues mjaft cilësor që evidenton efektet e reformës së pensioneve, lidhjen e drejtpërdrejtë 
midis masës së pensionit dhe kontributit, si dhe masat e marra për reduktimin e evazionit të 
kontributeve, është edhe ritmi i rritjes së të ardhurave si nga viti në vit, ashtu edhe të krahasuara 
me vitin bazë. (Theksojmë se në vitin 2014 jemi në kushtet e zbatimit të një amnistie për gjoba 
dhe kamatëvonesa mbi kontributet e personave të vetëpunësuar në bujqësi). Amnistia çoi 
numrin e kontribuesve nga 64 mijë persona në vitin 2013 në 127.7 mijë në vitin 2014 dhe një 
shtesë edhe në të ardhurat nga kontributet për rreth 5,600 milionë lekë. 

Në vitin 2017, kundrejt vitit 2014, të ardhurat nga kontributet u rritën me 19.1 ose 11,836 
milionë lekë më shumë. Ky tregues evidenton rritje edhe ndaj PBB. Në vitin 2014 të ardhurat 
nga kontributet arritën në 4.4% të PBB, ndërsa në vitin 2017 ato rezultojnë të jenë në nivelin e 
4.7% të PBB.
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Në harkun e tre viteve, përfitimet mesatare individuale vjetore janë rritur me 18,200 lekë për 
person ose 14,900 milionë lekë, e barabartë me rreth 0.95% të PBB.

Rikonceptimi i formulës së pensionit, si dhe indeksimi i pensioneve individuale kanë sjellë si 
pasojë ndryshime në masën mujore të pensionit dhe në veçanti në masën e pensionit mesatar 
e maksimal.

 

Një tregues mjaft i rëndësishëm ështe deficiti i skemës së pensioneve, veçanërisht si përqindje 
e PBB. 

Sistemi i përgjithshëm i sigurimeve shoqërore të detyrueshme në Shqipëri ndan në vetvete 
skemën e sigurimeve shoqërore në fshat, ndaj asaj të qytetit. Ndarja është pasojë e ekzistencës 
së dy sistemeve të veçanta që nga viti 1967 e në vazhdim dhe e diferencave lidhur me kontributet 
e derdhura. Ish-anëtarët e kooperativave bujqësore, kanë derdhur kontribute në masë shumë 
më të vogël se sa të vetëpunësuarit në qytet. Për rrjedhojë edhe formula e përllogaritjes së 
pensionit ka qenë e ndryshme. 
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Megjithëse reforma e pensioneve e vitit 2014, parashikon një formulë të njëjtë të përllogaritjes 
së masës së pensionit, si për qytetin dhe për fshatin, për shkak të diferencimit të bazës së 
vlerësuar, diferencimet midis skemave do të vazhdojnë të jenë edhe në të ardhmen, së paku deri 
në vitin 2032, periudhë në të cilën do të vazhdojnë të dalin në pension persona që kanë derdhur 
për jo më pak se 15 vite kontribute në skemën e ish- kooperativave bujqësore.

Vihet re një ulje në deficitin e skemës së pensioneve të qytetit në harkun e tre viteve të fundit. 
Nëse për efekt të gjykimit të tendencës në vitin 2017 do të zbresim edhe efektet e bashkimit në 
pension të kompensimeve për rreth 107 mijë pensionistë, atëherë rezulton që përmirësimi i 
deficitit të kësaj skeme të jetë i dukshëm, duke arritur në rreth 1% të PBB. 

Tendencat drejt përmirësimit të qendrueshmërisë financiare të skemës së qytetit janë të 
dukshme, si nga treguesit e mësipërm, por edhe nga zhvillimet pozitive të numrit të kontribuesve 
në qytet, zhvillimet e përgjithshme ekonomike pozitive, si dhe reduktimi i nivelit mjaft të lartë 
të evazionit të kontributeve, lidhur me pagën mesatare kontributive.

Si përfundim mund të themi se në vitin 2014, u ndërmor një reformë e plotë e sistemit të 
sigurimeve shoqërore, e cila kishte si qëllim të ndalojë përkeqësimin e mëtejshëm dhe thellimin e 
deficitit financiar të sistemit të pensioneve, të rindërtojë lidhjen e drejtpërdrejtë të kontributeve 
të derdhura me masën individuale të pensionit, etj. Kjo reformë filloi zbatimin në janar 2015, 
dhe natyrisht që dha efektet e veta në të gjithë parametrat e reformuar, të përmendur dhe më 
lart. Por problematikat e trashëguara të sistemit janë të mëdha dhe ato do të vazhdojnë të 
mbeten në qendër të vëmendjes edhe për më shumë se një dekadë e më tej.
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KONTRIBUTE

Realizimi i të ardhurave kontributive në përgjegjësi të ISSH dhe numrit të kontribuesve, duke 
rritur pjesëmarrjen në skemë të fermerëve dhe institucionalizimi i marrëdhënieve të ISSH-së 
me DPT, kanë qenë  përparësitë e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, në fushën e kontributeve, 
për vitin 2017.

Për rrjedhojë, gjatë vitit të shkuar, puna jonë u fokusua në drejtim të realizimit të të ardhurave 
kontributive të programuara dhe në mënyrë të veçantë të të ardhurave kontributive për të 
vetëpunësuarit në bujqësi. 

Në muajin maj të vitit 2017 u miratua ligji i faljes së kamatëvonesave edhe për të vetëpunësuarit 
në bujqësi, me kushtin e pagesave të kontributeve të prapambetura të sigurimeve shoqërore të 
periudhave 2011-2016, deri në fund të vitit 2017. 

Gjatë vitit 2017, nëpërmjet zbatimit të programeve informatike, u vazhdua puna me krijimin e 
bazës të të dhënave të kontributpaguesve dhe të periudhave kontributive të sigurimit të tyre, 
për të vetëpunësuarit në bujqësi dhe personat e siguruar vullnetarisht, për periudhat e kaluara, 
si dhe për vitin 2017.

Në muajin maj të vitit 2017, ISSH dhe DPT ranë dakort dhe lidhën Marrëveshje Bashkëpunimi për 
ripërcaktimin e detyrave dhe komunikimeve ndërmjet tyre, lidhur me procedurat dhe rregullat 
e transmetimit në formë elektronike të listëpagesave dhe të gjithë informacioneve të tjera, të 
përcaktuara në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi. Kundrejt kësaj Marrëveshjeje ISSH mori 
një pjesë të shërbimit që kryenin Drejtoritë Rajonale Tatimore mbi lëshimin e vërtetimeve, për 
kontributet e paguara për personat e punësuar dhe personat e vetëpunësuar dhe që i përkasin 
periudhës nga viti 2012 e në vazhdim.

Ecuria e realizimit të të ardhurave të programuara për vitin 2017 

Gjatë vitit 2017 u intensifikuan përpjekjet për plotësimin e detyrës së programuar për të 
ardhurat nga kontributet e personave juridikë e fizikë (duke përfshirë dhe kontributet e 
sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të të vetëpunësuarve në bujqësi, si dhe kontributet 
nga personat e siguruar vullnetarisht), ku nga 71,868 milionë lekë të programuara u realizuan 
73,556 milionë lekë ose 102.3%, me një tejkalim prej 1,688 milionë lekë. 
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a. Plani i të ardhurave, nën përgjegjësinë e realizimit nga strukturat e Institutit të 
Sigurimeve Shoqërore, nga 2,702 milionë lekë u realizua 2,822 milionë lekë, ose 
104.4%  me një tejkalim prej 120 milionë lekë; 

b. Plani i të ardhurave, nën përgjegjësinë e realizimit nga strukturat e Drejtorisë së 
Përgjithshme të Tatimeve, nga 69,166 milionë lekë u realizua 70,734 milionë lekë, ose 
102.3%, me një tejkalim prej 1,568  milionë lekë; 

c. Viti 2017 evidenton përmirësime të ndjeshme të punës së DPT, si në drejtim të realizimit 
të të ardhurave të krahasuara me vitin 2016, të luftës kundër evazionit të kontributeve, 
ashtu dhe në drejtim të rritjes së ndjeshme të numrit të kontribuesve dhe mbledhjes së 
borxheve. 

Evidenca e të ardhurave kontributive për periudhën janar - dhjetor  2017

në milionë lekë

Të ardhurat e programuara për subjektet në përgjegjësi të ISSH-së  dhe realizimi 
i tyre për vitin 2017

Të ardhurat e vitit 2017, për subjektet në përgjegjësi të ISSH, nga 2,702 milion lekë që ishte 
programimi u realizuan në masën 2,822.2 milionë lekë ose 104.4%, me një tejkalim prej 120.2 
milionë lekë.
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Evidenca e të ardhurave kontributive për periudhën janar - dhjetor  2017, 
për subjektet në përgjegjësi të ISSH-së

në milionë lekë

Për të vetëpunësuarit në bujqësi 

Të ardhurat nga pagesat e kontributeve të të vetëpunësuarve në bujqësi, për sigurimin shoqëror 
dhe shëndetësor, nga 2,382 milionë lekë programimi u realizuan 2,177.7 milionë lekë ose 91.4%, 
me një mosrealizim prej 204.3 milionë lekë.

Ndërsa të ardhurat nga pagesat e kontributeve të të vetëpunësuarve në bujqësi, për sigurimin 
shoqëror, ishin programuar 2,112 milionë lekë dhe u realizuan 2,110.7 milionë lekë, ose 99.9%, 
me një mosrealizim prej 1.3 milionë lekë.
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Numri i kontribuesve të vetëpunësuar në bujqësi

Numri mesatar i kontribuesve të siguruar si të vetëpunësuar në bujqësi, në fund të vitit 2017, 
arriti në 58,526 kontribues, ndërsa numri fizik 40,466 kontribues.

Gjatë vitit 2017, u futën në skemë dhe u siguruan si të vetëpunësuar në bujqësi 6,349 fermerë 
të rinj, ose rreth 15.7% të numrit fizik të të vetëpunësuarve në bujqësi, të siguruar për këtë vit.
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Numri mesatar i kontribuesve gjithsej dhe të ndarë sipas sektorëve

Në vitin 2017 numri mesatar i kontribuesve rezultoi 752,383, nga 718,286 në vitin 2016, ose 
rreth 4.7% më i lartë se një vit më parë, me 34,097 kontribues më shumë. 

	 Në sektorin urban, numri mesatar i kontribuesve arriti në 635,885, nga 608,487 në 
vitin 2016, ose 4.5% më i lartë se një vit më parë, me 27,398 kontribues më shumë; 

 Në sektorin rural, numri mesatar i kontribuesve rezultoi 58,526, nga 53,168 në vitin 

2016, ose 10.1% më i lartë se një vit më parë, me 5,358 kontribues më shumë.

Pasqyra e numrit mesatar të kontribuesve për vitin 2017, krahasuar me vitin 2016

I Numri i kontribuesve për subjektet në përgjegjësi të DPT 627,858 601,164 26,694 104.4

1 Buxhetore 141,436 137,012 4,424 103.2

2 Jobuxhetore 18,320 18,389 -69 99.6

3 Firma 357,630 325,303 32,327 109.9

4 Të vetëpunësuar 110,472 120,460 -9,988 91.7

II Numri i kontribuesve për subjektet në përgjegjësi të ISSH 66,553 60,491 6,062 110.0

1 Të vetëpunësuar në bujqësi 58,526 53,168 5,358 110.1

2 Të siguruar vullnetarisht 8,027 7,323 704 109.6

III Numri i kontribuesve të tjerë 57,972 56,631 1,341 102.4

1 Kontribues për të cilët kontribon shteti (të papunë, në pagesë papunësie, etj.) 41,014 40,780 234 100.6

2 Numri i kontribuesve me përfitime afatshkurtra 16,958 15,851 1,107 107.0

Gjithsej (I+II+III) 752,383 718,286 34,097 104.7

Numri i kontribuesve në përgjegjësi të DPT dhe të ISSH
Diferenca % e rritjes 

Krahasimi i vitit 2017 me 2016Numri i 
kontribuesve për 

vitin 2017

Numri i 
kontribuesve për 

vitin 2016
Nr
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Numri i kontribuesve në sektorin urban 

 Në sektorin publik u evidentuan 159,756 kontribues, nga 155,401 kontribues për vitin 
2016, me një rritje prej rreth 2.8% ose 4,355 kontribues më shumë; 

 Në sektorin privat u evidentuan 468,102 kontribues, nga 445,763 në vitin 2016, me

 një rritje prej rreth 5% ose 22,339 kontribues më shumë.

Ndarë sipas grupimeve: 

	 Në firmat private, gjatë vitit 2017, u evidentuan 357,630 kontribues, nga 325,303 në 
vitin 2016, me një rritje prej rreth 9.9%, ose 32,327 kontribues më shumë; 

	 Në personat fizikë, gjatë vitit 2017, u evidentuan 110,472 kontribues, nga 120,460 në 

vitin 2016, me një ulje 8.3%, ose 9,988 kontribues më pak.

Sigurimi vullnetar 

Të ardhurat nga pagesat e kontributeve të personave të siguruar vullnetarisht, për vitin 2017, 
ishin programuar 470 milionë lekë dhe u realizuan 482.9 milionë lekë, ose  103%, me një 
tejkalim rreth 13 milionë lekë.

Numri mesatar i kontribuesve gjatë vitit 2017 arriti në 8,027 persona të siguruar vullnetarisht 
dhe krahasuar me vitin 2016 pati një rritje me 9.6%, ose me 704 kontribues më shumë. 
Ndërsa numri fizik i kontribuesve, në fund të vitit 2017, rezultoi 4,786 persona të siguruar 
vullnetarisht, nga 4,676  persona që ishin siguruar vullnetarisht gjatë vitit 2016, ose 110 
persona më shumë.
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Në numrin fizik të kontribuesve vullnetarë të vitit 2017, kontribuesit brenda vendit zenë rreth 
61% ndërsa emigrantët rreth 39% dhe pothuajse në të njëjtën përqindje që zinin ato në  vitin 
2016.

Përsa i përket gjinisë, rreth 62% ishin femra, nga 61% në vitin 2016, ndërsa kontribues meshkuj 
rreth 38%, nga 39% në vitin 2016.

Vihet re një rënie e përqindjes së grupmoshës 18-30 vjeç dhe 31-50 vjeç, si dhe një rritje e 
përqindjes së grupmoshës mbi 50 vjeç krahasuar me vitin 2016.

Deri ne fund te vitit 2017 përfundoi hedhja e pagesave të kontributeve të personave të siguruar 
vullnetarisht në bazën e të dhënave të skemës së sigurimit vullnetar, për periudhën deri në fund 
të vitit 2016. Nga fillimi i kësaj skeme, në këtë bazë janë regjistruar gjithsej 34,821 persona të 
siguruar vullnetarisht. 

Ndërkohë ka vijuar puna për hedhjen e bazës të të dhënave në programin informatik të 
kontributeve “Contribution Management Information System”. Në këtë program janë hedhur të 
dhënat në historik për kontribuesit vullnetarë të vitit 2017 për rreth 4,786 persona të siguruar 
vullnetarisht.
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PËRFITIMET QË OFRON ISSH 

Vazhdimi i punës për implementimin e skemës së reformuar të pensioneve, administrimi 
i skemës të pensionit social dhe llogaritja e pensioneve me formulën e re, thellimi i parimit 
kontributiv dhe abrogimi hap pas hapi i skemave të kompensimit të të ardhurave në masën e 
pensioneve, zbatimi i politikave të Qeverisë për rritjen e të ardhurave të pensionistëve nëpërmjet 
rritjes së masës së pensioneve, etj, ishin prioriteti ynë edhe gjatë vitit 2017. 

Nga sistemi i sigurimeve shoqërore u trajtuan me pagesa përfitimi rreth 621,200 përfitime 
afatgjatë të të gjitha llojeve e kategorive, si dhe përfitimet afatshkurtër për sëmundje, barrëlindje 
dhe aksidente në punë e sëmundje profesionale për rreth 17 mijë përfitues.

Gjithashtu ISSH vazhdoi të administrojë skemën e pensioneve të posaçme, skemën e pensioneve 
suplementare të punonjësve, që kryejnë funksione kushtetuese dhe punonjësve të tjerë të 
shtetit, skemën e sigurimeve suplementare të ushtarakëve, pilotëve, ushtarakëve të nëndetëseve, 
policisë së shtetit, skemën e trajtimeve financiare te veçanta për minatorët e punonjësit e 
industrisë ushtarake, skemën e trajtimeve të veçanta për familjet e dëshmorëve, si dhe pagesat 
për rimbursimin e shpenzimeve të funeraleve. 

Gjatë vitit 2017:

 U realizuan menjëherë procedurat administrative të rritjes së pensioneve, si dhe 
pagesave për mbi 640 mijë përfitues nga data 01.03.2017, me një efekt financiar prej 
2,600 milionë lekë; 

 U realizua në një kohë rekord e gjithë procedura administrative e dhënies së 
shpërblimeve për afër 649 mijë përfitues, me një efekt financiar rreth 1,960 milionë 
lekë;

 U zbatuan standarte të reja në drejtim të përmirësimit të shërbimit ndaj pensionistëve, 
sidomos në fushën e transparencës së përfitimeve të caktuara. Hapi më i rëndësishëm u 
hodh në drejtim të transparencës së pagesave nëpërmjet qeverisjes së tyre me sisteme 
informatike, të cilat ndër të tjera kanë përmirësuar ndjeshëm edhe administrimin 
financiar të sistemit; 

 Ka përfunduar databaza e përfitimeve dhe sistemi i informatizuar i pagesave të 
pensioneve. Gjatë vitit 2017 u futën në sistem 100% e përfitimeve në 9 rajone të 
Republikës dhe jemi duke vazhduar intensivisht punën, së bashku me Postën Shqiptare, 
për zbatimin e pagesave nëpërmjet portalit informatik për fshatrat në rajonet Berat, 
Kukës dhe Tiranë;
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 Punë e veçantë është bërë për nxjerrjen dhe dërgimin në destinacion të dokumentacionit 
të statusit të naftëtarit, duke përpunuar dokumentacionin dhe nxjerrë vërtetime e 
kopje të librezave për mbi 7,000 dosje pensionesh;

 Një punë mjaft e fokusuar është bërë në kuadër të reformës së deregulimit, ku janë 
ripërcaktuar shërbimet që ofron ISSH, dokumentacioni që kërkohet dhe mënyra 
e sigurimit të tij, duke  pasur si qëllim pakësimin maksimal te dokumenteve që 
kërkohen të sigurohen nga kërkuesit dhe duke rritur ndjeshëm bashkëpunimin 
ndërmjet institucioneve. Në zbatim të këtij objektivi brenda muajit dhjetor nëpërmjet 
bashkëpunimit me sektorët dhe organizatat e tjera u arrit të hiqen nga detyrimi për t’u 
siguruar nga kërkuesi 75 dokumente të kërkuara,sipas llojit të përfitimit.
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Nëpërmjet Degëve të përfitimeve të DRSSH ju është shërbyer në mënyrë të drejtpërdrejtë 
nëpërmjet caktimit të pensioneve të reja, mbylljeve, rillogaritjeve, komisionimeve, kompensimeve 
etj mbi 162 mijë personave. 

Në periudhën janar – dhjetor 2017 janë regjistruar pranë zyrave të ALSSH-ve 162,259 kërkesa 
gjithsej, nga këto: 26% e tyre ose 42,356 janë kërkesa për përfitime për herë të parë dhe 74% 
e ose 119,903 e kërkesave të ardhura janë kërkesa për rishqyrtime, rikomisionime, mbyllje, 
kompensime, transferime. Në numrin e kërkesave për përfitime për herë të parë 34,093 janë 
pensione pleqerie ose 80% të pensioneve total, 5,417 ose 13% janë për pensione invaliditeti 
dhe 2,846 ose 7% për pensione familjare.

Pensionet 

Gjatë vitit 2017 janë caktuar 34,459 pensione të reja nga 35,059 pensione të  reja të caktuara 
në vitin 2016. Evidentohet edhe nje rënie e lehtë e pensioneve të reja, ndaj një viti më parë dhe 
kjo kryesisht në pensionet e pleqërisë, të cilat lidhen me rritjen me dy muaj në vit të moshës së 
daljes në pension të grave. Rënia e numrit të përfituesve të rinj  ka sjellë si pasojë edhe një rënie 
të lehtë të ritmit të rritjes së numrit të pensioneve, krahasuar me diferencën 2017-2016.

Në zbatim të pikës 3, të nenit 85, të Ligjit nr. 7703 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Rregullores nr. 1, datë 21.10.2008 “Për caktimin, administrimin 
dhe pagesën e pensioneve”, një vend të rëndësishëm ka zënë realizimi i treguesve të afateve të 
caktimit të  pensioneve. 

Mesatarisht për caktimin e një pensioni janë dashur 25.4 ditë, nga 45 ditë që është koha 
maksimale ligjore për lidhjen e një pensioni. 
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Nga 34,459 pensione të reja 93.2% e tyre, ose 32,133 pensione janë lidhur brenda afatit ligjor 
dhe koha mesatare e caktimit të tyre është 20.9 ditë. 

Gjatë vitit 2017 u trajtuan me pension social, për herë të parë, 430 persona, të cilët nuk plotësonin 
kushtet për pension pleqërie.

Të ardhurat për paaftësi të përkohshme për sëmundje, barrëlindje dhe aksidente në 
punë 

	 Paaftësia e përkohshme në punë, për shkak të sëmundjes: periudha e përfitimit zgjat 
nga 15 ditë deri në 6 muaj, si pasojë e sëmundjes së përgjithshme dhe deri në 1 vit, si 
pasojë e aksidentit në punë apo sëmundjeve profesionale. Në këto përfitime përfshihen: 
të ardhurat për paaftësi të përkohshme nga sëmundje të përgjithshme dhe të ardhura 
për paaftësi të përkohshme nga aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale. 
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- Paaftësia e përkohshme nga sëmundjet e përgjithshme: për vitin 2017 janë trajtuar 
me paaftësi të përkohshme në punë nga sëmundje të përgjithshme 1,600 përfitues; 

- Paaftësia e përkohshme nga aksidenti në punë dhe sëmundjet profesionale, ku për 
vitin 2017 janë trajtuar 37 përfitues. 

	 Barrëlindja: Gjatë vitit të shkuar janë trajtuar me përfitim për barrëlindje 15,322 
përfitues.

Dinamika e shpenzimeve për vitet 2016 – 2017

Shpenzime për përfitime afatshkurtra 2016 2017 rritja në %

Sëmundje 337 371 110.0

Barrëlindje 2,578 3,018 117.1

qytet 1,844 2,241 121.5

fshat 576 595 103.3

shpërblim lindje 157 182 115.9

Aksidente dhe Sëmundje Profesionale 13 14 107.3

TOTALI 2,928 3,403 116.2
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Krahasuar me një vit më parë 
shpenzimet për përfitime 
afatshkurtra janë rritur me rreth 
475 milionë lekë dhe shkak për 
këtë është bërë numri i më i madh 
i personave të mbuluar dhe rritja e 
përfitimit mesatar. 

Shpenzimet për përfitimet 
afatshkurtra në total (barrëlindje, 
sëmundje dhe aksidente në punë) 
rezultojnë 3,403 milionë lekë 
kundrejt 3,171 milionë lekë të 
programuara, 232 milionë lekë 
më shumë se programimi ose 
në masën 107.3% të fondeve të 
programuara. 

Nga këto, shpenzimet për barrëlindje janë realizuar në masën 108.5 % (qyteti 110.3 % dhe 
fshati 102.2%), shpenzimet për sëmundje 98,9% dhe aksidentet në punë 100.4%. 

Megjithëse në pamje të parë konstatohet një tejkalim i ndjeshëm i programit të shpenzimeve, 
duhet të sqarojmë dy faktorë të rritjes së masës së fondeve të shpenzuara:

 Faktori i parë i ndjeshëm është ai që lidhet me rritjen e pagës minimale në shkallë 
vendi me rreth 9% ose 6% më shumë se rritja e indeksit mesatar të çmimeve, e cila 
është bazë për programimin e fondeve. Për vitin 2017, kjo rritje ka pasur një efekt 
mesatar vjetor prej rreth 4% ose rreth 120 milionë lekë; 

 Faktori i dytë që ka ndikuar është rritja e numrit të lindjeve të siguruara, të cilat kanë 
përfituar të drejtën për t’u trajtuar. Ky faktor në rradhë të parë lidhet me rritjen e numrit 
të kontribuesve, por edhe për shkak të pamundësisë për të programuar drejt numrin 
e përfituesve pasi treguesit statistikorë, veç nënave që lindin dhe janë rezidente në 
Shqipëri, evidentojnë edhe lindjen e shqiptarëve jashtë shtetit.
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Dinamika e invaliditetit 

Instituti i Sigurimeve Shoqërore, në zbatim të politikave sociale lidhur me përfitimet që rrjedhin 
nga sistemi i sigurimeve shoqërore, ka ndjekur me kujdes dhe në vazhdimësi dinamikën dhe 
ecurinë e invaliditetit. Vëmendja është përqëndruar në vlerësimin e treguesve kryesorë të 
invaliditetit në aspektin ligjor, financiar e shoqëror. Për vitin 2017 numri i invalidëve në moshë 
pune arriti në 62,428 persona. 

Përfitimet suplementare 

Në skemat e sigurimit suplementar dhe të trajtimeve të veçanta, gjatë vitit 2017 janë trajtuar 
gjithsej me përfitime rreth 33,884 persona, të cilët, të ndarë sipas skemave janë të grupuar si 
më poshtë:

31.12.2016 Shtesat Pakësimet 31.12.2017

25,455 2,622 1,798 26,279

a parakohe për vjetërsi shërbimi 10,039 685 1,036 9,688

b sigurim suplementar i ushtarakëve 15,416 1,937 762 16,591

354 6 9 351

244 2 10 236

512 19 58 473

2,287 394 92 2,589

a pagesa kalimtare 54 118 46 126

b sigurim suplementar i punonjësve të shtetit 2,233 276 46 2,463

3,011 457 389 3,079

a trajtimi i veçantë i minatorëve 224 14 180 58

b pensione profesionale të minatorëve 2,787 443 209 3,021

64 1 3 62

765 74 24 815

32,692 3,575 2,383 33,884

Trajtimi i veçantë dhe pensioni profesional i minatorëve 

Përfitime për detarët e nëndetëseve në pension

Përfitime nga statusi "profesor"

TOTALI 

Lloji i përfitimit 

Sigurime suplementare të ushtarakëve 

Përfitime nga statusi "dëshmor i atdheut"

Përfitime për pilotët fluturues në pension

Përfitime për punonjësit e ndërmarrjeve ushtarake 

Sigurime suplementare shtetërore 
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	 Përfitimet nga skema e sigurimit shoqëror suplementar të ushtarakëve 

 Në skemën e sigurimit shoqëror suplementar të ushtarakëve janë trajtuar me përfitime 
26,279 persona. Kjo skemë funksionon sipas Ligjit nr. 10142, datë 15.05.2009 
“Për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të 
punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të 
Shtetit, të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të 
punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në RSH”, i ndryshuar, dhe trajton 
me përfitime suplementare ushtarakët e shërbimit aktiv të strukturave të përcaktuara 
në të. Skema financohet nga Buxheti i Shtetit dhe nga kontributet e të punësuarve në 
strukturat ushtarake përkatëse. 

	 Përfitimet suplementare shtetërore 

 Gjatë vitit 2017, u miratua Vendimi i Këshillit Administrativ nr.14, datë 20.10.2017, në 
të cilin janë përcaktuar rregullat e llogaritjes së pagës referuese mesatare për efekt të 
llogaritjes së pensionit suplementar.

	 Skema e minatorëve, sipas Ligjit nr. 150/2014 

 Gjatë vitit 2017 janë trajtuar me pension pleqërie 3,079 persona dhe vijon aplikimi i 
përfituesve të rinj me kushtet ligjore: 
-    Mosha, 55 vjeç; 

-    Vjetërsia e përgjithshme 30 vite, nga të cilat 12.5 vite në nëntokë.
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MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE

Gjatë vitit 2017, Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka vijuar intensifikimin e punës për përafrimin 
e legjislacionit shqiptar me atë të BE-së, duke realizuar nënshkrimin e disa marrëveshjeve të 
rëndësishme bilaterale në fushën e mbrojtjes shoqërore, për rritjen e hapësirave ligjore dhe 
administrative për mbrojtjen dhe mbulimin e emigrantëve nga skemat e sigurimeve shoqërore.

Marrëveshje në zbatim:

 Nga viti 2005 vijon zbatimi i Marrëveshjes në fushën e mbrojtjes shoqërore ndërmjet 
Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Turqisë. Gjatë vitit 2017, janë ndjekur 
15 praktika dhe në total që prej momentit të hyrjes së saj në fuqi, janë realizuar 615 
praktika;

 Marrëveshja për Mbrojtjen Shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe 
Mbretërisë së Belgjikës filloi procesin e implementimit të saj nga 1 janari 2016. 
Gjatë vitit 2017, janë ndjekur 38 praktika në zbatim të marrëveshjes dhe në total nga 
momenti i hyrjes së saj në fuqi, janë ndjekur 116 praktika;

 Marrëveshja ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Maqedonisë, ka 
iniciuar implementimin e saj prej datës 1qershor 2016. Për vitin 2017 janë ndjekur 15 
praktika dhe numri në total ka shkuar në 21 praktika;

 Marrëveshja në fushën e mbrojtjes shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë 
dhe Hungarisë ka filluar procesin e implementimit nga 1 korrik 2016. Duke marrë në 
konsideratë numrin e vogël të shtetasve shqiptarë që punojnë dhe jetojnë në Hungari, 
sigurisht edhe numri i praktikave të ndjekura në zbatim të kësaj marrëveshjeje ka qenë 
i ulët. Gjatë vitit 2017 janë ndjekur 2 praktika dhe 6 në total nga momenti i hyrjes në 
fuqi të kësaj marrëveshje;

 Marrëveshja në fushën e mbrojtjes shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe 
Dukatit të Madh të Luksemburgut, u ratifikua nga Parlamenti Shqiptar me Ligjin nr. 
42/2015, datë 16.04.2015 dhe hyri në fuqi më 1 korrik 2016. Në datën 30.03.2017, u 
nënshkrua Marrëveshja Administrative në zbatim të marrëveshjes kuadër. Gjatë vitit 
2017 janë ndjekur 10 praktika dhe në total që prej momentit të hyrjes së saj në fuqi 
janë ndjekur13 praktika;

 Marrëveshja në fushën e mbrojtjes shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe 
Republikës Çeke, është ratifikuar nga Parlamenti Shqiptar me Ligjin nr. 34/2016, datë 
24.03.2016 dhe zbatueshmëria e saj ka filluar prej datës 01.02.2017. Për vitin 2017 
janë ndjekur 11 praktika në zbatim të kësaj marrëveshje;
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 Marrëveshja në fushën e mbrojtjes shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë 
dhe Republikës Federale të Gjermanisë, është ratifikuar me Ligjin nr. 23/2016, datë 
10.03.2016 dhe ka filluar implementimin e saj prej datës 1 dhjetor 2017. Kjo marrëveshje 
është e një rëndësie të veçantë dhe me ndikim të madh, për shkak të numrit të madh të 
shtetasve shqiptarë që kanë emigruar në Gjermani, duke arritur të mbrohen të drejtat 
e tyre të fituara në përputhje me legjislacionin e sigurimeve shoqërore. 

Marrëveshje në proces:

 Marrëveshja dypalëshe në fushën e mbrojtjes shoqërore, ndërmjet Republikës së 
Shqipërisë dhe Republikës së Austrisë është miratuar me Vendim të Këshillit të 
Ministrave, nr. 637, datë 07.09.2016, është nënshkruar në Tiranë në datë 25.01.2017 
dhe aktualisht është në pritje të ratifikimit nga Parlamenti Shqiptar dhe më pas caktimit 
të datës së hyrjes në fuqi;

 Në datat 22 – 23 shkurt 2017, në ambjentet e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, u 
zhvillua takimi dypalësh, ndërmjet përfaqësuesve të Ministrisë së Mirëqenies Sociale 
dhe Rinisë të Shqipërisë, Institutit të Sigurimeve Shoqërore dhe përfaqësuesve të 
Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale të Kosovës. Gjatë këtij takimi u dakordësua 
projekt-marrëveshja përfundimtare për njohjen e periudhave kontributive në të dy 
shtetet dhe në datën 27.11.2017, në Tiranë, kjo marrëveshje u nënshkrua, duke i hapur 
rrugë procesit të ratifikimit;

 Marrëveshja në fushën e mbrojtjes shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe 
Republikës së Rumanisë është ratifikuar me Ligjin nr. 42/2016, datë 14.04.2016 nga 
Parlamenti Shqiptar. Në vijim, pritet të përcaktohen datat nga autoriteti kompetent, 
gjatë të cilave do zhvillohet takimi i radhës, me qëllim dakordësimin e formularëve 
zbatues të kësaj Marrëveshje. Kjo marrëveshje nuk ka hyrë ende në fuqi;

 Në datat 02 – 05 maj 2017, u çelën negociatat për hartimin e një marrëveshje në fushën 
e mbrojtjes shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës Zvicerane, 
të cilat u mbajtën në ambjentet e Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Në datat 13 – 16 
nëntor 2017, në Bernë, u zhvillua raundi i dytë i bisedimeve me delegacionin zviceran, 
gjatë të cilit u dakordësua teksti përfundimtar i marrëveshjes kuadër me këtë shtet, 
si dhe një pjesë e marrëveshjes administrative, e cila do shërbejë si një rregullore për 
zbatimin e marrëveshjes kuadër.
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 Vazhdimi i mëtejshëm i 
programit të hedhjes së 
kartelave të pensioneve dhe të 
llogaritjes online të përfitimeve

 Gjatë vitit 2017 ka vazhduar 
puna për hedhjen e kartelave në 
programin e hedhjes të dosjeve të 
pensioneve (kartelave elektronike). 
Ky program bën më efikas veç 
të tjerave edhe kontrollin për 
mosabuzim me pensionet.

 Sistemi i pranimit online të kërkesave në 
agjenci

 Procesi fillon në agjenci me pranimin e 
kërkesave nga aplikuesit. Me ngritjen e ADISA - 
Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve të Integruara, 
pritja e kërkesave për përfitime në disa rrethe 
bëhet në këto pika. Parimi i punës është i 
njëjtë. Kërkesat në formë elektronike dërgohen 
në DRSSH-të përkatese dhe në këtë moment 
bëhet shpërndarja e punës për llogaritjen e 
pensionit online. Në përfundim të aplikimit të 
kërkesës në agjenci, kërkuesit pajisen me një 
numër identifikimi, me anë të të cilit mund 
të kontrollojnë llogaritjen e pensionit të tyre 
online në faqen e web-it të ISSH-së -  http://
epensione.issh.gov.al/.

 Programi funksionon në web application. 
Të dhënat janë të centralizuara (në serverin 
qendror të ISSH) dhe informacioni aksesohet 
në kohë reale. Të dhënat e përfituesve do të 
merren online nga Regjistri kombëtar i gjëndjes 
civile. Me anë të këtij programi realizohet edhe 
nxjerrja e statistikave sa më të sakta dhe në 
kohë reale.

ADMINISTRIMI I BURIMEVE TË INFORMACIONIT 
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 Sistemi i pagesave online

 Ka vazhduar implementimi i portalit të pagesave 
online në pikat paguese. Me anë të këtij sistemi 
pagesat bëhen në kohë më të shpejtë dhe në 
mënyre më efektive. Gjatë ngarkimit të një pike 
paguese realizohet sistemimi i pensioneve 
të patërhequra. Në fund të çdo muaji bëhet 
gjenerimi i pagesave online nga Drejtoria e 
Administrimit të Burimeve të Informacionit, në 
ISSH. 

      Gjatë vitit 2017 është arritur marrëveshje 
për herë të parë me Bankën Credins për 
implementimin e pagesave online. 

 Sistemi për menaxhimin e 
kontributeve CMIS

 Gjatë vitit 2017 ka vazhduar 
hedhja në sistem e të dhënave 
për sigurimin vullnetar dhe 
të vetëpunësuarve në bujqësi. 
Gjithashtu, Drejtoria e Tatimeve 
vazhdon dërgimin e listëpagesave 
nëpërmbjet web services, të 
ndërtuar për këtë qëllim.
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MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN 

Komunikimi me publikun përbën një hallkë të rëndësishme në aktivitetin e Institutit të 
Sigurimeve Shoqërore, si në përmbushjen e detyrimit për të ofruar transparencë maksimale 
të vendimmarrjes dhe efektivitetit të saj, ashtu edhe për rritjen e besueshmërisë së këtij 
institucioni qendror. Në këtë kuadër, ISSH e vlerëson komunikimin ndërveprues me publikun si 
një çështje parësore dhe me rëndësi strategjike, për të transmetuar tek opinioni publik, sa më 
drejt dhe kuptueshëm, politikat sociale të zbatuara prej saj.

Informimi online nëpërmjet faqes zyrtare të internetit, www.issh.gov.al është një tjetër mjet 
ku qytetarët mund të gjejnë informacion të plotë dhe të përditësuar mbi gjendjen, zhvillimet 
kryesore në fushën e sigurimeve shoqërore, si  dhe rolin e  kontributin e  ISSH-së në këtë drejtim. 
Numri i klikimeve është rritur ndjeshëm duke e çuar në 164,215 numrin e vizitorëve. Për vitin 
2017 ka pasur rreth 28,051 vizitorë më shumë se në vitin 2016. 
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Gjithashtu, kjo faqe ofron të gjitha botimet e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, të cilat 
përmbledhin informacion të përditësuar për sigurimet shoqërore, ndryshimet në legjislacion, 
etj.

Nëpërmjet rubrikave: Pyesni online dhe Denonco online, gjithkujt i është krijuar hapësira e 
nevojshme për të kërkuar informacion, si dhe për të denoncuar parregullsitë e konstatuara 
gjatë kontakteve me specialistët e sistemit të sigurimeve shoqërore. Gjatë vitit 2017 kemi 
komunikuar online me rreth 1,897 qytetarë dhe në të gjitha rastet është dhënë përgjigje brenda 
afatit 3-ditor, në varësi kjo të llojit të pyetjes.

Përdorimi me efektivitet i hapësirave mediatike për botimin e një numri të konsiderueshëm 
të suplementeve informative, realizimit të një sërë emisionesh televizive, si dhe prononcimit 
me anë të njoftimeve apo deklaratave të vazhdueshme për shtyp të Drejtorit të Përgjithshëm 
të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, kanë tërhequr vëmendjen e medias për problematikat e 
ngritura. Për rrjedhojë, në shtypin e shkruar, në 18 gazetat e përditshme janë publikuar rreth 
784 artikuj mbi skemën e sigurimeve shoqërore.
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ADMINISTRIMI I BURIMEVE NJERËZORE

Struktura organizative e Institutit të Sigurimeve Shoqërore në fund vitit 2017 përbëhej nga 
1,289 punonjës, nga të cilët punonjëset femra zunë rreth 64.9% të totalit të përgjithshëm të të 
punësuarve dhe punonjësit meshkuj 35.1%. Rreth 86.7% e totalit të punonjësve në sistem është 
me arsim të lartë, 12.4% me arsim të mesëm dhe vetëm 0.9% e punonjësve me arsim tetëvjeçar.

   

- U ndërtua database i regjistrit të të gjithë punonjësve në Drejtorinë e Përgjithshme të 
ISSH-së dhe Drejtorive Rajonale të Sigurimeve Shoqërore;

- U realizua administrimi elektronik i burimeve njerëzore, duke rakorduar të gjitha 
listëpagesat nëpërmjet programit të burimeve njerëzore për të gjithë punonjësit e 
sistemit të sigurimeve shoqërore. 

Zhvillimi i kapaciteteve institucionale ka qenë prioritet i rëndësishëm për ne. Në këtë kuadër, 
janë realizuar aktivitete të ndryshme trajnuese për stafin e ISSH-së dhe DRSSH-ve, në përputhje 
me planet vjetore të Institutit të Sigurimeve Shoqërore. 

Gjatë vitit 2017 janë organizuar 14 trajnime 1 dhe disa ditore, ku janë trajnuar rreth 400 
punonjës të sistemit të sigurimeve shoqërore, me pikësynim kryesor njohjen me ndryshimet 
ligjore në fushën e përfitimeve dhe kontributeve, dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve në 
Agjencitë Lokale të Sigurimeve Shoqërore.
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RAPORT FINANCIAR 2017

Plotësimi i objektivave kryesore financiare 

Gjatë vitit 2017, veprimtaria financiare e ISSH-së është përqendruar në drejtim të: 

a. përmirësimit të administrimit financiar të sistemit të përfitimeve dhe pagesave; 

b. përditësimit të bazës së të dhënave si në fushën e përfitimeve, dhe në atë të kontributeve; 

c. zbatimit të politikave të Qeverisë në fushën e pensioneve; 

d. përmirësimit rrënjësor të praktikave të punës së kontrollit të brendshëm, fokusimit 
të tij në luftën kundër informalitetit, duke zbatuar standardet e parashikuara “Për 
auditimin në sektorin publik”, dhe procedurat e përcaktuara në Manualin e Auditimit 
të Brendshëm. 

Rezultatet në fushën e financës dhe kontrollit 

 Gjatë vitit 2017 janë trajtuar me pagesa përfitimi 621,186 pensionistë të të gjitha 
kategorive, 2,589 përfitues të pensionit social, si dhe 16,958 përfitues me përfitime 
për sëmundje, barrëlindje dhe aksidente në punë. Ka vijuar puna për administrimin e 
skemës së pensioneve të posaçme, pensioneve suplementare të punonjësve që kryejnë 
funksione kushtetuese dhe punonjësve të tjerë të shtetit, skemës së sigurimeve 
suplementare të ushtarakëve, pilotëve, ushtarakëve të nëndetëseve, policisë së shtetit, 
skemës së trajtimeve financiare të veçanta për minatorët dhe punonjësit e industrisë 
ushtarake, skemës së trajtimeve të veçanta për familjet e dëshmorëve me 33,884 
përfitues. Shtuar dhe efektet financiare të shpërblimit të fundvitit, në vlerë absolute në 
vitin 2017 ndaj një viti më parë, transferta në buxhetet familjare është rritur me rreth 
4,820 milionë lekë më shumë;  

 U intensifikuan përpjekjet për plotësimin e detyrës së programuar për të ardhurat nga 
kontributet e personave juridikë e fizikë, ku nga 71,868.0 milionë lekë të programuara, 
janë realizuar 73,556 milionë lekë, me një tejkalim prej 1,688 milionë lekë ose 102%; 

 Janë respektuar çdo muaj limitet e programuara të fondeve për shpenzimet e 
administrimit, si dhe për transfertat në buxhetet familjare e shpenzimet e tjera. Në 
përfundim, shpenzimet për sistemin e sigurimeve shoqërore u mbyllën në masën 
98.3%, ose nga 121,200,0 milionë lekë të programuara, u realizuan 119,081.2 milionë 
lekë, me një kursim prej 2,118.8 milionë lekë;

 Në mënyrë të veçantë është bërë kujdes për respektimin e treguesve të programuar 
për shpenzimet administrative korente apo edhe për investime, ku programi u realizua 
në masën 90.8%. 
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 Nga 2,360.0 milionë lekë të programuara, janë shpenzuar 2,144.5 milionë lekë. Kostoja 
e administrimit të sistemit zuri 1.80% të shpenzimeve nga deri në 5% të shpenzimeve 
që parashikohet si kufi nga Ligji i sigurimeve shoqërore; 

 Programi financiar i të ardhurave që mblidhen nga DPT, për llogari të fondit të 
sigurimeve shoqërore, u realizua në masën 102%, me një tejkalim prej 1,568 milionë 
lekë; 

 Puna e bërë, tejkalimi i të ardhurave, mbajtja në kufijtë e programuar të shpenzimeve 
dhe transfertave nga Buxheti i Shtetit për buxhetin e ISSH-së, bënë që viti 2017 të 
mbyllet me një rezultat shumë pozitiv, pra tejkalim të të hyrave me shpenzimet me 
3,180 milionë lekë, që në mënyrë të drejtpërdrejtë reflekton të gjitha mundësitë për 
rritjen e Fondit Rezervë të sigurimeve shoqërore dhe një reduktim të deficitit vjetor të 
sistemit (totali i të hyrave 122,261 - shpenzimet 119,081 milionë lekë); 

 Është rritur efektiviteti në drejtim të punës së kontrollit të brendshëm dhe inspektimit 
financiar, në luftën kundër informalitetit në zbatimin e procedurave të caktimit dhe pagimit 
të përfitimeve, veçanërisht në fushën e pensioneve, si nëpërmjet forcimit të kontrollit të 
brendshëm operacional, ashtu edhe nëpërmjet zbatimit të programeve informatike në këtë 
sistem; 

 Përmirësimit të cilësisë së menaxhimit financiar dhe kontrollit i kanë shërbyer dhe 
përgatitja e miratimi i një sërë aktesh ligjore e nënligjore, ndërkohë janë dhënë 
mendime edhe për projekte të tjera, të cilat lidhen me administrimin e sistemit të 
sigurimeve shoqërore dhe qeverisjen e fondeve. 

Si rezultat i rritjes së numrit të personave përfitues, aplikimit të skemave të reja kompensuese, 
si dhe të indeksimit të pensioneve, bazuar në rritjen vjetore të indeksit të çmimeve, volumi i 
transfertave në buxhetet familjare për vitin 2017 ndaj vitit 2016, ka pasur një rritje me rreth 
4.3%.

Transfertat në buxhetet familjare për vitet 2012 -2017
në milion lekë

Emërtimi 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Transferta në buxhetet familjare 88,141 93,624 99,636 105,293 112,117 116,937

I Shpenzime të skemës së detyrueshme 74,100 79,632 85,296 88,904 93,457 100,174

për sëmundje 381 410 393 331 337 371

për barrëlindje 2,076 2,334 2,536 2,490 2,578 3,018

për pensione 71,632 76,877 82,357 86,071 90,529 96,771

për aksidente e sëmundje profesionale 11 11 10 12 13 14

II Shpenzime për programe të tjera 9,062 9,202 9,633 11,497 13,687 11,829

III Shpenzime suplementare 4,979 4,789 4,707 4,892 4,973 4,933
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Zbatimi i buxhetit 

Shpenzimet faktike në total për vitin 2017, krahasuar me programin, u realizuan në masën 
98.2% ose nga 121,200.0 milionë lekë të programuara, u realizuan 119,081.2 milionë lekë, me 
një mosrealizim prej rreth 2,118.8 milionë lekë.

Shpenzimet sipas zërave për vitin 2017

 në milion lekë 

Emërtimi Plan Fakt Ndryshimi %

Transfertat në buxhetet familjare 118,840 116,937 -1,904 98.4%

I Shpenzimet e skemës së detyrueshme 101,428 100,174 -1,254 98.8%

për sëmundje 375 371 -4 99.0%

për barrëlindje 2,783 3,018 236 108.5%

për pensione 98,257 96,771 -1,486 98.5%

për aksidente e sëmundje profesionale 14 14 0 100.4%

II Shpenzime për programe të tjera 11,989 11,829 -160 98.7%

II Shpenzime për skemat suplementare 5,423 4,933 -490 91.0%

Shpenzimet administrative 2,360 2,145 -215 90.9%

TOTALI  ( I+II+III+IV) 121,200 119,081 -2,119 98.3%

Transferta në buxhetet familjare përbën rreth 98% të buxhetit total të ISSH-së. Ndërsa 
shpenzimet e administrimit prej 2,144.5 milionë lekë, zenë rreth 2% të shpenzimeve totale. 
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Bilanci i të ardhurave e shpenzimeve dhe rezultati financiar 

Bazuar në realizimin faktik të të ardhurave dhe shpenzimeve, rezultati financiar i ISSH-së për 
vitin 2017 paraqitet me një tejkalim të të ardhurave ndaj shpenzimeve në shumën 3,180.0 
milionë lekë. Pavarësisht se rezultati i të hyrave dhe shpenzimeve të vitit është me një tejkalim 
të të hyrave, konstatohet se volumi i shpenzimeve të sigurimeve shoqërore që financohet nga 
Buxheti i Përgjithshëm është mjaft i lartë dhe arrin në 40.9% të shpenzimeve të përgjithshme 
të sistemit, megjithëse rreth 34.4% e shpenzimeve i takon programeve të tjera kompensuese 
e suplementare, të përcaktuara për t’u mbuluar me financime buxhetore. Rezultati financiar 
pozitiv ka krijuar mundësinë për shtimin e rezervës dhe zbatimin e politikave të veçanta të 
pensioneve. 

Rezultati financiar i sigurimeve shoqërore për vitin 2017 

Bashkëveprimi dhe koordinimi i punës me Ministrinë e Financave, rezultati pozitiv në mbledhjen 
e të ardhurave nga subjektet juridike dhe fizike dhe në veçanti, impenjimi i plotë dhe drejtimi i 
fokusuar për uljen e evazionit dhe realizimin e të ardhurave kanë bërë të mundur që rezultati 
financiar i përgjithshëm i sigurimeve shoqërore të detyrueshme dhe suplementare të jetë me 
një tejkalim të të hyrave (të ardhurave) në shumën 3,180 milionë lekë. 

Rezultati  financiar analitik për vitin 2017

                                                                                                                                             në milion lekë 

Nr Emërtimi Fakt

I Totali i Hyrave 122,261

Totali të ardhurave të ISSH 73,556

Transferta nga buxheti 48,705

II Totali i shpenzimeve 119,081

Shpenzime të skemës së detyrueshme 100,174

Shpenzime për programe të tjera 11,829

Shpenzime administrative 2,145

Shpenzime për skema suplementare 4,933

III Rezultati financiar i vitit 2017 3,180

Mbajtja e evidencës kontabël, evidentimi i veprimtarisë financiare dhe konsolidimi i llogarisë 
vjetore realizohet në 12 Drejtoritë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore, në Arkivin Qendror të 
ISSH-se dhe në 2 njësi administrimi financiar të Drejtorisë Qendrore, ku administrohen llogaria 
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e shpenzimeve administrative të aparatit të ISSH-së dhe transfertat nga Buxheti i shtetit në 
buxhetin e ISSH-së, marrëdhëniet financiare me Ministrinë e Financave dhe me Bankën e 
Shqipërisë.

Mbi bazën e bilanceve dhe raporteve financiare të vitit 2017, të përpiluara në Drejtoritë Rajonale 
të Sigurimeve Shoqërore dhe tre njësitë e tjera shpenzuese, të dhënat e bilancit të konsoliduar 
në Drejtorinë e Përgjithshme, paraqiten si më poshtë:

Aktivi i bilancit kontabël për vitin 2017
në lekë

LLOGARITË E AKTIVIT Ushtrimi i Mbyllur Ushtrimi Paraardhës

1 AKTIVE TË QËNDRUESHME 1,446,686,144.2 1,530,455,510.4

I.  Të patrupëzuara 56,900,962.0 69,719,529.0

II. Aktive Qëndrueshme të Trupëzuara 1,389,785,182.2 1,460,735,981.4

2 AKTIVE QARKULLUESE 27,879,134,728.2 24,542,000,086.8

I.  Gjendja e Inventarit 45,553,454.2 54,080,424.3

II. Kërkesa arkëtimi mbi Debitorët 13,125,921,948.3 13,314,136,397.9

III.Llogaritë financiare 14,707,659,325.8 11,173,783,264.7

3 REZULTATI I USHTRIMIT 1,161,632,380.3 228,462,388.1

TOTALI   I   AKTIVIT 30,487,453,252.7 26,300,917,985.4

Në total, gjendja e aktivit në vlerë, krahasuar me vitin 2016, është shtuar me 4,186 milionë lekë, 
kryesisht si influencë e shtimit të aktiveve qarkulluese  (llogaritë financiare). 

Pasivi i bilancit kontabël për vitin 2017

në lekë

LLOGARITË E PASIVIT Ushtrimi i Mbyllur Ushtrimi Paraardhës

1 FONDE TË VETA 13,496,512,128.5 11,620,935,909.7

I.  Fonde të veta 1,436,797,245.6 1,517,233,441.0

II. Fonde të tjera të veta 7,055,663,196.3 5,979,561,315.9

III.Rezultati i mbartur 5,004,051,686.5 4,124,141,152.7

2 DETYRIME 12,119,314,515.3 12,199,355,141.3

I.Detyrime afatshkurtër 12,119,314,515.3 12,199,355,141.3

3 LLOGARI TË TJERA 530,000,000.0 1,167,147,477.8

4 REZULTATI I USHTRIMIT 4,341,626,608.9 1,313,479,456.6

TOTALI  I  PASIVIT 30,487,453,252.7 26,300,917,985.4
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Statistika 2017

Të ardhurat e ISSH-së
në milionë lekë

në përqindje 
ndaj totalit

nga skema e detyrueshme 86,957 93.4%
kontribute të personave juridikë e fizikë 72,237 77.6%
kontribute me destinacion nga Buxheti i Shtetit 4,680 5.0%
financime me destinacion nga Buxheti i Shtetit 10,041 10.8%

nga skemat suplementare 6,188 6.6%
të ardhura nga kontributet 1,320 1.4%
financime me destinacion nga Buxheti i Shtetit 4,868 5.2%

   Totali i të ardhurave 93,145

Totali i të ardhurave të ISSH / PBB në përqindje 6.59%

Shpenzime
në milionë lekë

në përqindje 
ndaj totalit

për skemën e detyrueshme 100,174 84.1%
për pensione 96,771 81.3%

për programet e veçanta të qeverisë 11,829 9.9%
për skemat suplementare 4,933 4.1%
kosto administrative 2,145 1.8%

   Totali i shpenzimeve 119,081

Shpenzime / PBB në përqindje 8.42%

Subvencioni / PBB në përqindje 1.83%

Norma e varësisë së sistemit 1.22
(numri mesatar i kontribuesve / numri mesatar i pensioneve)

Shkalla e zëvendësimit

(pension mesatar pleqërie qytet / pagë mesatare neto qytet) 52.4

(pension mesatar pleqërie qytet / pagë mesatare bruto qytet) 41.3

Statistika kryesore të sigurimeve shoqërore

Viti 2017

Viti 2017

Statistika 
të sigurimeve shoqërore

Viti 2017
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Të ardhurat e ISSH-së
në milionë lekë

në përqindje 
ndaj totalit

nga skema e detyrueshme 86,957 93.4%
kontribute të personave juridikë e fizikë 72,237 77.6%
kontribute me destinacion nga Buxheti i Shtetit 4,680 5.0%
financime me destinacion nga Buxheti i Shtetit 10,041 10.8%

nga skemat suplementare 6,188 6.6%
të ardhura nga kontributet 1,320 1.4%
financime me destinacion nga Buxheti i Shtetit 4,868 5.2%

   Totali i të ardhurave 93,145

Totali i të ardhurave të ISSH / PBB në përqindje 6.59%

Shpenzime
në milionë lekë

në përqindje 
ndaj totalit

për skemën e detyrueshme 100,174 84.1%
për pensione 96,771 81.3%

për programet e veçanta të qeverisë 11,829 9.9%
për skemat suplementare 4,933 4.1%
kosto administrative 2,145 1.8%

   Totali i shpenzimeve 119,081

Shpenzime / PBB në përqindje 8.42%

Subvencioni / PBB në përqindje 1.83%

Norma e varësisë së sistemit 1.22
(numri mesatar i kontribuesve / numri mesatar i pensioneve)

Shkalla e zëvendësimit

(pension mesatar pleqërie qytet / pagë mesatare neto qytet) 52.4

(pension mesatar pleqërie qytet / pagë mesatare bruto qytet) 41.3

Statistika kryesore të sigurimeve shoqërore

Viti 2017

Viti 2017
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të skemës së detyrueshme
në % ndaj

viti 2017 viti 2016 vitit 2016

Të ardhurat e Sigurimeve Shoqërore në milionë lekë 86,957 80,277 108.3
kontribute të personave juridikë dhe fizikë 72,237 65,173 110.8
kontribute me destinacion nga Buxheti i Shtetit 4,680 5,022 93.2
financime me destinacion nga Buxheti i Shtetit 10,041 10,082 99.6

Shpenzimet e Sigurimeve Shoqërore në milionë lekë 114,148 109,303 104.4
shpenzime për përfitime 100,174 93,457 107.2
shpenzime administrative 2,145 2,159 99.3
shpenzime për programe të tjera 11,829 13,687 86.4

Subvencioni në milionë lekë 27,191 29,026 93.7

Kontribues (numër mesatar) persona 752,383 718,286 104.7
sipas subjekteve 694,411 661,655 105.0

urbanë 635,885 608,487 104.5
ruralë 58,526 53,168 110.1

nga shteti 41,014 40,780 100.6
me përfitim afatshkurtër 16,958 15,851 107.0

Paga mbi të cilën llogaritet kontributi në fund të vitit lekë
minimale 24,000 22,000 109.1
maksimale 105,850 97,030 109.1

në fund të vitit
Masa mujore e kontributit për të vetëpunësuarit lekë 7,152 6,556 109.1

në fund të vitit
Masa mujore e kontributit për të vetëpunësuarit në bujqësi lekë

zona fushore 3,200 3,200 100.0
zona malore 2,450 2,450 100.0

në fund të vitit
Masa e kontributit për sigurimin vullnetar lekë 5,184 4,752 109.1

Numri i pensioneve (gjendja në fund) persona 621,186 611,544 101.6
pensione urbane 488,408 472,390 103.4
pensione rurale 132,778 139,154 95.4

të skemave suplementare

Skemat e sigurimit suplementar në milionë lekë
të ardhura nga kontributet e drejtpërdrejta 1,320 1,210 109.0
financime me destinacion nga Buxheti i Shtetit 4,868 4,391 110.9
shpenzime 4,933 4,973 99.2

Pjesëmarrës në skemat e sigurimit suplementar persona

përfitues (gjendja në fund) 33,884 32,692 103.6

Statistika kryesore të sigurimeve shoqërore
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milionë lekë në % ndaj milionë lekë në % ndaj
viti 2017 totalit viti 2016 vitit 2016

I Kontribute të personave juridikë dhe fizikë 72,027 82.8 65,028 110.8
 nga subjektet juridike e fizike 69,433 79.8 62,692 110.8
 nga të vetëpunësuarit në bujqësi 2,111 2.4 1,919 110.0
 nga sigurimi vullnetar 483 0.6 418 115.7

II Të ardhura të tjera 210 0.2 145 144.6

III Kontribute me destinacion nga Buxheti i Shtetit 4,680 5.4 5,022 93.2
 për personat që marrin pagesë papunësie 456 0.5 338 135.0
 për personat që marrin pagesë kalimtare 17 0.0 117 15.0
 për ushtarakët në reformë 1,220 1.4 1,547 78.8
 për policët në reformë 254 0.3 276 92.0
 diferenca për të vetëpunësuarit në bujqësi 1,443 1.7 1,310 110.2
 për punonjës të industrisë ushtarake 62 0.1 217 28.7
 për gra të pensionuara për vitin raportues 1,227 1.4 1,218 100.8

IV Financime me destinacion nga Buxheti i Shtetit 10,041 11.5 10,082 99.6
 kompensime çmimesh 4,663 5.4 4,131 112.9
 pensione të posaçme shtetërore 64 0.1 83 77.4
 shpërblime mbi pensione për veteranët 207 0.2 254 81.4
 shtesë nga statusi i invalidit të punës 45 0.1 44 103.3
 pensione sociale 182 0.2 417 43.7
 kompensim per pensione 4,879 5.6 5,153 94.7

TOTALI I TË ARDHURAVE 86,957 80,277 108.3

Të ardhurat e sigurimeve shoqërore

Kontribute të
personave juridikë

dhe fizikë
82.8%

Të ardhura të tjera
0.2%

Kontribute me 
destinacion nga 
Buxheti i Shtetit

5.4%

Financime me 
destinacion nga 
Buxheti i Shtetit

11.5%

Struktura e të ardhurave
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milionë lekë në % ndaj milionë lekë në % ndaj
viti 2017 totalit viti 2016 vitit 2016

I Shpenzime për përfitime 100,174 87.8 93,457 107.2
     paaftësi e përkohshme 371 0.3 337 110.0
     barrëlindje 3,018 2.6 2,578 117.1
     pensione 96,771 84.8 90,529 106.9
     aksidente dhe sëmundje profesionale 14 0.0 13 107.3

II Shpenzime administrative 2,145 1.9 2,159 99.3
     shpenzime operative 2,130 1.9 2,022 105.3
     investime 14 0.0 137 10.5

III Shpenzime për programe të veçanta të qeverisë 11,829 10.4 13,687 86.4
     kompensime çmimesh 11,401 10.0 13,231 86.2
     pensione të posaçme shtetërore 74 0.1 68 107.4
     shpërblime mbi pensione për veteranët 161 0.1 206 78.1
     shtesë nga statusi i invalidit të punës 39 0.0 41 94.3
     pensione sociale 155 0.1 140 110.7

TOTALI I SHPENZIMEVE TË ISSH 114,148 109,303 104.4

SUBVENCIONI 27,191 29,026 93.7

Shpenzimet e sigurimeve shoqërore

Shpenzime për 
përfitime
87.8%

Shpenzime 
administrative

1.9%

Shpenzime për 
programe të veçanta 

të qeverisë
10.4%

Struktura e shpenzimeve
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milionë lekë në % ndaj milionë lekë në % ndaj
viti 2017 totalit viti 2016 vitit 2016

I Shpenzime për përfitime 100,174 87.8 93,457 107.2
     paaftësi e përkohshme 371 0.3 337 110.0
     barrëlindje 3,018 2.6 2,578 117.1
     pensione 96,771 84.8 90,529 106.9
     aksidente dhe sëmundje profesionale 14 0.0 13 107.3

II Shpenzime administrative 2,145 1.9 2,159 99.3
     shpenzime operative 2,130 1.9 2,022 105.3
     investime 14 0.0 137 10.5

III Shpenzime për programe të veçanta të qeverisë 11,829 10.4 13,687 86.4
     kompensime çmimesh 11,401 10.0 13,231 86.2
     pensione të posaçme shtetërore 74 0.1 68 107.4
     shpërblime mbi pensione për veteranët 161 0.1 206 78.1
     shtesë nga statusi i invalidit të punës 39 0.0 41 94.3
     pensione sociale 155 0.1 140 110.7

TOTALI I SHPENZIMEVE TË ISSH 114,148 109,303 104.4

SUBVENCIONI 27,191 29,026 93.7

Shpenzimet e sigurimeve shoqërore

Shpenzime për 
përfitime
87.8%

Shpenzime 
administrative

1.9%

Shpenzime për 
programe të veçanta 

të qeverisë
10.4%

Struktura e shpenzimeve

milionë lekë
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Të ardhurat nga kontributet e drejpërdrejta 47,754 48,524 50,676 61,081 59,058 65,173 72,237
nga subjektet juridike e fizike 44,537 45,731 47,588 52,464 56,473 62,692 69,433

nga të vetëpunësuarit në bujqësi 2,413 1,929 2,320 7,610 1,940 1,919 2,111
nga sigurimi vullnetar 377 358 342 425 435 418 483

nga të ardhurat e tjera 426 506 426 582 210 145 210

milionë lekë
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Shpenzimet e sigurimeve shoqërore 80,428 84,881 90,807 96,791 102,417 109,303 114,148
Shpenzime për përfitime 69,737 74,100 79,632 85,296 88,904 93,457 100,174

nga këto shpenzimet për pensione 67,471 71,632 76,877 82,357 86,071 90,529 96,771
Shpenzime për programe të veçanta 9,038 9,062 9,202 9,633 11,497 13,687 11,829
Shpenzime administrative 1,653 1,718 1,973 1,862 2,016 2,159 2,145

Të ardhurat nga kontributet e drejtpërdrejta të sigurimeve shoqërore në vite

Shpenzimet e sigurimeve shoqërore në vite
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numër mesatar gjendja në fund në % ndaj numër mesatar në % ndaj
viti 2017 viti 2017 totalit viti 2016 vitit 2016

sipas subjekteve: 694,411 706,022 92.3 661,655 105.0
(1)  ndërmarrje buxhetore 141,436 139,966 18.8 137,012 103.2
(2)  ndërmarrje jobuxhetore 18,320 18,036 2.4 18,389 99.6
(3)       firma private 357,630 365,549 47.5 325,303 109.9
(4)       të vetëpunësuar 110,472 115,918 14.7 120,460 91.7
(5)       të vetëpunësuar në bujqësi 58,526 58,526 7.8 53,168 110.1
(6)  vullnetarisht 8,027 8,027 1.1 7,323 109.6

(7) nga shteti 41,014 41,014 5.5 40,780 100.6
      të papunë që përfitojnë pagesë papunësie 7,106 7,106 0.9 5,561 127.8

 persona në pagesë kalimtare 46 46 0.0 105 43.8
 ushtarakë në reformë 9,840 9,840 1.3 10,208 96.4
 punonjës të nëntokës 3,041 3,041 0.4 3,013 100.9
 punonjës të industrisë ushtarake 479 479 0.1 535 89.5
 gra të pensionuara për vitin korent 20,502 20,502 2.7 21,358 96.0

(8) me përfitim afatshkurtër: 16,958 16,958 2.3 15,851 107.0
 paaftësi e përkohshme mbi ditën e 14-të 1,600 1,600 0.2 1,419 112.7
 barrëlindje 15,322 15,322 2.0 14,403 106.4
 paaftësi nga aksidentet në punë 37 37 0.0 29 128.7

Numri i kontribuesve urbanë në total 693,857 705,468 92.2 665,118 104.3
Numri i kontribuesve ruralë 58,526 58,526 7.8 53,168 110.1

Numri i kontribuesve 752,383 763,994 718,286 104.7

Kontribues
Treguesi "kontribues në muajin ....." bazohet në kontributin e derdhur, pagesa e të cilit është kryer gjatë muajit përkatës. Kontributi i derdhur 

gjatë kësaj periudhe mund të mbulojë edhe muaj të kaluar.   

Treguesi "kontribues në vitin ......." bazohet në kontributin e derdhur, pagesa e të cilit është kryer gjatë vitit përkatës. Ky kontribut mund të 
mbulojë edhe periudha të kaluara.   

Treguesi "kontribues në vitin......",  llogaritet duke mbledhur treguesin "kontribues në muajin ....." për të 12 muajt e vitit dhe duke e pjesëtuar 
këtë shumë me 12. 

ndërmarrje buxhetore
18.8%

ndërmarrje 
jobuxhetore

2.4%

firma private
47.5%

të vetëpunësuar
14.7%

të vetëpunësuar në 
bujqësi
7.8%

vullnetarisht
1.1%

nga shteti
5.5%

me përfitim afatshkurtër 
2.3%

Struktura e kontribuesve

Treguesi "kontribues në muajin ....." bazohet në kontributin e derdhur, pagesa e të cilit është kryer gjatë muajit përkatës. Kontributi i derdhur 
gjatë kësaj periudhe mund të mbulojë edhe muaj të kaluar.   

Treguesi "kontribues në vitin ......." bazohet në kontributin e derdhur, pagesa e të cilit është kryer gjatë vitit përkatës. Ky kontribut mund të 
mbulojë edhe periudha të kaluara.   

Treguesi "kontribues në vitin......",  llogaritet duke mbledhur treguesin "kontribues në muajin ....." për të 12 muajt e vitit dhe duke e pjesëtuar 
këtë shumë me 12. 
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numër mesatar

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kontribues 562,146 549,720 561,169 654,563 718,070 718,286 752,383

sipas subjekteve: 518,808 501,511 510,747 608,519 668,614 661,655 694,411
 publike 161,164 159,161 158,039 159,203 145,746 155,401 159,756
 firma private 182,358 188,632 201,270 226,886 321,023 325,303 357,630

      të vetëpunësuar 78,998 79,357 80,050 86,168 104,686 120,460 110,472
      të vetëpunësuar në bujqësi 87,795 66,620 64,274 127,728 89,527 53,168 58,526

 vullnetarisht 8,493 7,741 7,114 8,534 7,632 7,323 8,027

nga shteti: 27,669 33,394 36,928 32,789 34,125 40,780 41,014
 ushtarë 780 506

      të papunë që përfitojnë pagesë papunësie 8,900 13,973 13,003 11,304 8,016 5,561 7,106
 persona në pagesë kalimtare 108 135 138 176 90 105 46
 ushtarakë në reformë 9,944 10,657 10,661 10,057 10,713 10,208 9,840
policë në reformë*) 1,624 1,687
 punonjës të nëntokës 3,751 3,696 3,659 3,605 3,208 3,013 3,041
 punonjës të industrisë ushtarake 774 745 687 628 592 535 479
 gra të pensionuara për vitin raportues 3,413 3,682 7,156 5,331 11,506 21,358 20,502

me përfitim afatshkurtër: 15,669 14,816 13,494 13,255 15,331 15,851 16,958
 paaftësi e përkohshme mbi ditën e 14-të 3,821 2,779 1,445 1,116 1,485 1,419 1,600
 barrëlindje 11,791 11,990 12,014 12,114 13,808 14,403 15,322
 paaftësi nga aksidentet në punë 57 47 35 25 38 29 37

Kontribues urbanë në total 474,351 483,100 496,895 526,835 628,543 665,118 693,857
Kontribues ruralë 87,795 66,620 64,274 127,728 89,527 53,168 58,526

Shënim: * Kontribuesit nga Buxheti i Shtetit për "ushtarakë në reformë" dhe "policë në reformë" për vitet 2013 dhe 2014 janë evidentuar të ndarë,
më pas trajtohen si një kategori.

Kontribues të sigurimeve shoqërore në vite
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në mijë lekë vite - njerëz - 
kontribute

fushore 1,664,754 fushore 43,353
malore 446,075 malore 15,173
totali 2,110,829 totali 58,526

Mbi të vetëpunësuarit në bujqësi

kontributi vjetor i mbledhur 
sipas zonave kontribues sipas zonave

fushore
78.9%

malore
21.1%

Kontributi i të vetëpunësuarve në 
bujqësi sipas zonave
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kontribues kontribues kontribute
numër fizik vite - njerëz - kontribute milionë lekë

Kontribues & Kontribute 4,786 8,027 483

nga kontribues të rinj 1,780 4,296 258
nga kontribues në vazhdim 3,006 3,731 224
totali 4,786 8,027 483

nga kontribues brenda vendit 2,903 4,254 256
nga kontribues jashtë vendit 1,883 3,773 227
totali 4,786 8,027 483

Personat që kanë derdhur kontribut për sigurim vullnetar gjatë kësaj periudhe grupohen në dy mënyra:

Marrëveshjet e sigurimit vullnetar të lidhura që nga fillimi i skemës grupohen në dy mënyra:

Sigurimi vullnetar

Sigurimi Vullnetar është parashikuar në ligjin nr. 7703 datë 11.05.1993 "Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë" dhe ju ofrohet 
të gjithë shtetasve shqiptarë me moshë 18 vjeç e lart.
Nuk mund të sigurohen vullnetarisht: personat e vetëpunësuar në bujqësi, shtetasit jo shqiptarë si dhe ata persona të cilëve ju ka lindur e 
drejta për përfitim.

Kundrejt kontributeve të paguara të gjithë personat e interesuar mund të bëjnë mbulim të periudhave të kaluara duke filluar nga 01.10.1993 e 
në vazhdim.

nga
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37.2%

nga
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vazhdim
62.8%

sipas statusit

nga
kontribues 

brenda vendit
60.7%

nga
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39.3%

sipas vendbanimit

mbulim 
vullnetar të 
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41.7%

sigurim 
vullnetar
57.2%

sigurim për 
më shumë të 

ardhura
1.1%

sipas llojit të marrëveshjeve

18 - 30 vjeç
2.8%

31 - 50 vjeç
30.7%

mbi 50 vjeç
66.5%

sipas grupmoshave

Sigurimi Vullnetar është parashikuar në ligjin nr. 7703 datë 11.05.1993 "Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë" dhe ju ofrohet 
të gjithë shtetasve shqiptarë me moshë 18 vjeç e lart.
Nuk mund të sigurohen vullnetarisht: personat e vetëpunësuar në bujqësi, shtetasit jo shqiptarë si dhe ata persona të cilëve ju ka lindur e 
drejta për përfitim.

Kundrejt kontributeve të paguara të gjithë personat e interesuar mund të bëjnë mbulim të periudhave të kaluara duke filluar nga 01.10.1993 e 
në vazhdim.



58

Statistika 2017

PENSIONE URBANE

në % ndaj 
totalit

gjendja në 
fund të vitit 

2016

në % ndaj 
vitit 2016

totali femra

(1) pensione pleqërie 379,349 179,431 77.7 363,664 104.3
pleqëri e plotë 252,827 124,983 51.8 253,454 99.8
të reduktuar 3,592 835 0.7 3,452 3.4
pleqëri e pjesshme 122,433 53,584 25.1 106,261 3,546.7
vjetërsi shërbimi 497 29 0.1 497 100.0

(2) pensione invaliditeti 62,412 25,569 12.8 61,938 100.8
nga sëmundje të përgjithshme 59,901 25,047 12.3 59,405 100.8
     të përhershëm 5,426 2,320 1.1 5,480 99.0
     të plotë me kujdesje 999 278 0.2 1,047 95.4
     të plotë 36,468 16,006 7.5 36,749 99.2
     të pjesshëm 5,318 2,646 1.1 5,628 94.5
     të reduktuar 11,690 3,797 2.4 10,501 111.3
nga aksidentet në punë dhe sëm. profesionale 2,508 522 0.5 2,530 99.1
     të përhershëm 648 94 0.1 646 100.3
     të pjesshëm 33 - 65% 1,306 363 0.3 1,322 98.8
     të plotë 67% 509 63 0.1 517 98.5
     të plotë me kujdesje 45 2 0.0 45 100.0
për një mbrojtje të veçantë të ushtarakut 3 0 0.0 3 100.0
     të plotë me kujdesje 0 0 0.0 0
     të plotë 2 0 0.0 2 100.0
     të pjesshëm 1 0 0.0 1 100.0

(3) pensione familjare 46,647 22,396 9.6 46,788 99.7
nga sëmundje të përgjithshme 45,881 22,357 9.4 46,022 99.7
nga aksidentet në punë 481 24 0.1 481 100.0
për mbrojtje të veçantë të ushtarakut 285 15 0.1 285 100.0

Numri i pensioneve urbane 488,408 227,396 472,390 103.4

gjendja në fund të vitit 2017

Pensionet urbane

pensione pleqërie
77.7%

pensione invaliditeti
12.8%

pensione familjare
9.6%

Struktura e pensioneve urbane në fund të vitit

PENSIONE URBANE janë:
* pensionet e mbartura të të gjitha kategorive, të caktuara sipas Ligjit nr. 4171,  datë 13.09.1966

"Për Sigurimet Shoqërore Shtetërore në RPSSH", për personat që kanë qenë në marrëdhënie pune
me shtetin,

* pensionet e të gjitha kategorive, të caktuara sipas Ligjit 7703, datë 11.05.1993 "Për Sigurimet
Shoqërore në Republikën e Shqipërisë", me përjashtim të nenit 96.

* pensionet e të gjitha kategorive, të caktuara sipas Ligjit 104/2014, datë 31.07.2014 "Për disa ndryshime dhe shtesa
në Ligjin nr. 7703, datë 11.05.1993, "Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar.
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PENSIONE PLEQËRIE

gjendja 
në fund

Berat 20,184
Peshkopi 10,831
Durrës 34,555
Elbasan 29,424
Fier 41,436
Gjirokastër 15,343
Korçë 35,410
Kukës 7,552
Lezhë 15,098
Shkodër 28,753
Tiranë 103,534
Vlorë 36,905
TOTAL 379,025

PENSIONE INVALIDITETI
gjendja 
në fund

Berat 2,544
Peshkopi 2,513
Durrës 6,555
Elbasan 9,403
Fier 5,508
Gjirokastër 1,770
Korçë 6,124
Kukës 2,605
Lezhë 3,517
Shkodër 3,616
Tiranë 13,972
Vlorë 3,998
TOTAL 62,125

PENSIONE FAMILJARE
gjendja 
në fund

Berat 1,815
Peshkopi 2,959
Durrës 4,540
Elbasan 4,548
Fier 4,222
Gjirokastër 1,649
Korçë 4,143
Kukës 2,206
Lezhë 2,864
Shkodër 3,826
Tiranë 11,010
Vlorë 3,026
TOTAL 46,808

Shënim: Numri i pensioneve në total (pleqëri, invaliditet, familjar), përveç pensioneve sipas Drejtorive Rajonale përmban
edhe pensionet në lëvizje ku përfshihen pensionet që janë nisur nga një Drejtori Rajonale për t'u transferuar në një Drejtori
tjetër Rajonale, por që në momentin e raportimit nuk kanë arritur ende në destinacion.
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PENSIONE RURALE

në % ndaj 
totalit

gjendja në 
fund të vitit 

2016

në % ndaj 
vitit 2016

totali femra

(1) pensione pleqërie 118,794 76,880 89.5 124,378 95.5
      pleqëri e plotë 72,305 49,114 54.5 75,649 95.6
      pleqëri e pjesshme 46,489 27,766 35.0 48,729 95.4

(2) pensione invaliditeti 7,304 3,173 5.5 7,456 98.0

nga sëmundje të përgjithshme 7,069 3,147 5.3 7,215 98.0
       të përhershëm 867 469 0.7 870 99.7
       të plotë me kujdesje 194 54 0.1 197 98.5
       të plotë 3,036 1,363 2.3 3,180 95.5
       të reduktuar 2,972 1,261 2.2 2,968 100.1

nga aksidentet në punë 235 26 0.2 241 97.5
       të përhershëm 33 4 0.0 36 91.7
       grupi i I 12 1 0.0 12 100.0
       grupi i II 29 2 0.0 29 100.0
       grupi i III 161 19 0.1 164 98.2

(3) pensione familjare 6,680 3,432 5.0 7,320 91.3

Numri i pensioneve rurale 132,778 83,485 139,154 95.4

gjendja në fund të vitit 2017

Pensionet rurale

PENSIONE RURALE janë:
*  pensionet e mbartura të të gjitha kategorive, të caktuara sipas Ligjit nr. 4976, datë   

29.06.1972, "Për Pensionet e Antarëve të Kooperativave Bujqësore",    
*  pensionet që plotësojnë kushtet e nenit 96 të Ligjit 7703, datë 11.05.1993 "Për 

Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë",
*  pensionet e caktuara sipas Ligjit 8392, datë 02.09.1998 "Për një ndryshim në Ligjin për 

Sigurimet Shoqërore".

PENSIONE RURALE janë:
*  pensionet e mbartura të të gjitha kategorive, të caktuara sipas Ligjit nr. 4976, datë   

29.06.1972, "Për Pensionet e Antarëve të Kooperativave Bujqësore",    
*  pensionet që plotësojnë kushtet e nenit 96 të Ligjit 7703, datë 11.05.1993 "Për 

Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë",
*  pensionet e caktuara sipas Ligjit 8392, datë 02.09.1998 "Për një ndryshim në Ligjin për 

Sigurimet Shoqërore".

pensione pleqërie
89.5%

pensione invaliditeti
5.5%

pensione familjare
5.0%

Struktura e pensioneve rurale në fund të vitit
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PENSIONE PLEQËRIE

gjendja 
në fund

Berat 7,939
Peshkopi 7,351
Durrës 8,819
Elbasan 14,390
Fier 16,618
Gjirokastër 5,549
Korçë 11,470
Kukës 3,770
Lezhë 5,784
Shkodër 11,070
Tiranë 16,201
Vlorë 10,012
TOTAL 118,973

PENSIONE INVALIDITETI
gjendja 
në fund

Berat 555
Peshkopi 304
Durrës 794
Elbasan 1,059
Fier 1,007
Gjirokastër 247
Korçë 588
Kukës 90
Lezhë 398
Shkodër 492
Tiranë 1,307
Vlorë 514
TOTAL 7,355

PENSIONE FAMILJARE
gjendja 
në fund

Berat 363
Peshkopi 452
Durrës 773
Elbasan 1,002
Fier 981
Gjirokastër 161
Korçë 490
Kukës 194
Lezhë 327
Shkodër 465
Tiranë 1,266
Vlorë 258
TOTAL 6,732

Shënim: Numri i pensioneve në total (pleqëri, invaliditet, familjar), përveç pensioneve sipas Drejtorive Rajonale përmban
edhe pensionet në lëvizje ku përfshihen pensionet që janë nisur nga një Drejtori Rajonale për t'u transferuar në një Drejtori
tjetër Rajonale, por që në momentin e raportimit nuk kanë arritur ende në destinacion.
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gjendja në fund
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pensionistë urbanë 390,956 399,959 418,399 436,337 454,163 472,390 488,408
 pleqërie 288,533 296,076 311,382 327,604 345,314 363,664 379,349
 invaliditeti 52,023 55,245 59,241 61,200 62,101 61,938 62,412
 familjarë 50,400 48,638 47,776 47,533 46,748 46,788 46,647

Pensionistë ruralë 157,719 154,143 152,024 149,146 144,769 139,154 132,778
 pleqërie 140,776 137,771 135,904 133,132 129,161 124,378 118,794
 invaliditeti 6,662 6,853 7,229 7,579 7,763 7,456 7,304
 familjarë 10,281 9,519 8,891 8,435 7,845 7,320 6,680

Pensionistë në total 548,675 554,102 570,423 585,483 598,932 611,544 621,186

Pensionistë në vite
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Pensioni  mesatar Të ardhurat mesatare
Lloji i pensionit mujor mujore

PENSIONE URBANE

pensione pleqërie 15,527 17,002
pensione invaliditeti 13,390 14,865
pensione familjare 6,707 8,181

PENSIONE RURALE

pensione pleqërie 8,808 9,374
pensione invaliditeti 6,451 7,017
pensione familjare 2,478 3,044

 Masa e pensionit mesatar dhe të ardhurave mesatare URBANE në vite

 Masa e pensionit mesatar dhe të ardhurave mesatare RURALE në vite

Të ardhurat mujore të pensionistëve
Të ardhurat e një pensionisti përbëhen nga: pensioni (pleqërie, invaliditeti, familjar), kompensimi për energjinë elektrike, kompensimi për 

bukën, kompensimi për ngarkesë, kompensim për të ardhurat minimale të pensionistëve (VKM 401, dt.21.06.2006) dhe kompensimi për rritjen 
e çmimit të energjisë elektrike (VKM 565, dt.09.08.2006).

Të ardhurat e një pensionisti përbëhen nga: pensioni (pleqërie, invaliditeti, familjar), kompensimi për energjinë elektrike, kompensimi për 
bukën, kompensimi për ngarkesë, kompensim për të ardhurat minimale të pensionistëve (VKM 401, dt.21.06.2006) dhe kompensimi për rritjen 
e çmimit të energjisë elektrike (VKM 565, dt.09.08.2006).
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Pensione të reja të lidhura gjatë vitit 2017 dhe që plotësojnë kushtet për të dalë në pension 
në vitin 2017

meshkuj femra totali meshkuj femra totali

pensione pleqërie 10,721 11,143 21,864 15,963 12,984 14,445
nëna më shumë fëmijë 179 179 13,640 13,640
pensione të reduktuara 101 27 128 17,511 17,446 17,497
totali 10,822 11,349 22,171 15,977 13,005 14,456

meshkuj femra totali meshkuj femra totali

pensione pleqërie 99.1 98.2 98.6 76.3 75.7 76.0
nëna më shumë fëmijë 1.6 0.8 93.7 93.7
pensione të reduktuara 0.9 0.2 0.6 50.5 56.3 51.6
totali 100.0 100.0 100.0 75.9 75.8 75.9

meshkuj femra totali meshkuj femra totali

pensione pleqërie 65.1 60.6 63.0 33.1 28.2 30.6
nëna më shumë fëmijë 56.5 56.5 30.7 30.7
pensione të reduktuara 62.3 58.4 61.5 39.4 38.2 39.1
totali 65.0 60.5 62.7 33.2 28.3 30.7

Këto janë pensionet e reja të lidhura sipas ligjit të ri të Sigurimeve Shoqërore, hyrë në fuqi në 01.01.2015

Të dhëna për pensionet e reja të pleqërisë

mosha mesatare e daljes në pension periudha mesatare kontributive për 
pensionet e reja te vitit 

numri

numri në përqindje ndaj totalit

masa mesatare mujore e pensioneve të reja

numri në përqindje ndaj totalit të pensioneve 
të lidhura në 2017
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Pensione të mbyllura të pleqërisë (të vdekur në vitin korent) 

Viti 2014
meshkuj femra totali meshkuj femra totali

urban 4,545 1,669 6,214 19.4 23.9 21.5
rural 1,278 460 1,738 19.7 24.0 22.7
total 5,823 2,129 7,952 19.5 23.9 21.8

Viti 2015
meshkuj femra totali meshkuj femra totali

urban 5,136 3,316 8,452 19.7 25.0 21.7
rural 1,459 2,005 3,464 20.3 25.9 23.5
total 6,595 5,321 11,916 19.8 25.3 22.3

Viti 2016
meshkuj femra totali meshkuj femra totali

urban 4,994 3,188 8,182 19.7 25.3 21.9
rural 1,549 2,099 3,648 20.6 26.2 23.8
total 6,543 5,287 11,830 20.0 25.6 22.5

Viti 2017
meshkuj femra totali meshkuj femra totali

urban 5,655 3,724 9,379 19.7 25.4 22.0
rural 1,521 2,503 4,024 21.1 26.9 24.7
total 7,176 6,227 13,403 20.0 26.0 22.8

Të dhëna për pensionet e mbyllura të pleqërisë

numri i pensioneve të mbyllura koha mesatare e gëzimit të pensionit

numri i pensioneve të mbyllura koha mesatare e gëzimit të pensionit

numri i pensioneve të mbyllura

numri i pensioneve të mbyllura

koha mesatare e gëzimit të pensionit
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Koha mesatare  e përqindja e  pensioneve
përpunimit të kërkesave të lidhura para afatit

Lloji i pensionit për pension (në ditë) ndaj totalit

pensione pleqërie 21.6 96.5%
pensione invaliditeti 34.8 78.8%
pensione familjare 20.6 95.8%

Koha mesatare e përpunimit të kërkesave për pension (në ditë)

Pensione të lidhura para afatit (në përqindje ndaj totalit)

Koha mesatare e përpunimit të kërkesave për pension

Të dhëna sipas Drejtorive Rajonale për pensionet e pleqërisë
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PËRFITUES

subjektet
me paaftësi të 

përkohshme                       
në punë 

me leje barrëlindje
me paaftësi nga 

aksidentet dhe sëm. 
profesionale

(1) buxhetore 1,115 6,063 15
(2) jobuxhetore 57 123 1
(3) firmat private 428 1,842 21
(4) të vetëpunësuar 838
(5) të vetëpunësuar në bujqësi 6,456

Totali 1,600 15,322 37

TREGUES TË TJERË

subjektet numri i ditëve me 
barrëlindje

(1) buxhetore 276,374
(2) jobuxhetore 26,089
(3) firmat private 489,771
(4) të vetëpunësuar 222,436
(5) të vetëpunësuar në bujqësi 1,677,952

Totali 2,692,622

Përfitimet afatshkurtra

PËRFITIMET AFATSHKURTRA janë ato përfitime që jepen për:
1. paaftësi të përkohshme në punë nga sëmundjet
2. paaftësi të përkohshme për barrëlindje
3. paaftësi të përkohshme nga aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale

PËRFITIMET AFATSHKURTRA janë ato përfitime që jepen për:
1. paaftësi të përkohshme në punë nga sëmundjet
2. paaftësi të përkohshme për barrëlindje
3. paaftësi të përkohshme nga aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale

me paaftësi të 
përkohshme                       

në punë 
9.4%

me leje 
barrëlindje

90.3%

me paaftësi 
nga aksidentet 

dhe sëm. 
profesionale

0.2%

Struktura e përfituesve afatshkurtër 
sipas degëve të sigurimeve shoqërore

buxhetore
42.4%

jobuxhetore
1.1%

firmat private
13.5%

të 
vetëpunësua

r
4.9%

të 
vetëpunësua
r në bujqësi

38.1%

Struktura e përfituesve afatshkurtër 
sipas subjekteve
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  në milionë lekë në % ndaj   në milionë lekë në % ndaj
viti 2017 totalit viti 2016 vitit 2016

A TË ARDHURAT

I Të ardhura nga kontributet 1,320 21.3 1,210 109.0

II Financime nga Buxheti i Shtetit 4,868 78.7 4,391 110.9
  sigurimi shtetëror suplementar 229 3.7 859 26.7
  sigurimi suplementar ushtarak 3,550 57.4 2,359 150.5
  trajtimi i veçantë i punonjësve të nëntokës 555 9.0 722 76.9

     për statusin "Dëshmor i Atdheut" 28 0.4 18 153.7
  trajtimi i veçantë për pilotët fluturues në pension 65 1.1 74 88.3
  trajtimi i veçantë i punonjësve të industrisë ushtarake 82 1.3 97 85.0
  trajtimi i veçantë për detarët e nëndetëseve në pension 11 0.2 10 110.6

     pagesë për shpenzime varrimi 215 3.5 179 120.1
     për statusin "Profesor" 132 2.1 73 181.5

TOTALI I TË ARDHURAVE 6,188 5,601 110.5

B SHPENZIMET

I Shpenzime sipas skemave 4,933 100.0 4,973 99.2
(a)   sigurimi shtetëror suplementar 450 9.1 467 96.3
(b)   sigurimi suplementar ushtarak 3,584 72.7 3,442 104.1
(c)   trajtimi i veçantë i punonjësve të nëntokës 403 8.2 582 69.3
(d)      për statusin "Dëshmor i Atdheut" 27 0.6 27 100.4
(e)   trajtimi i veçantë për pilotët fluturues në pension 70 1.4 50 141.9
(f)   trajtimi i veçantë i punonjësve të industrisë ushtarake 86 1.7 90 95.5
(g)   trajtimi i veçantë për detarët e nëndetëseve në pension 12 0.2 17 72.0
(h)      pagesë për shpenzime varrimi 188 3.8 188 100.3
(i)      për statusin "Profesor" 112 2.3 111 100.9

4,933 4,973 99.2

PJESËMARRËS NË SKEMË në % ndaj
viti 2017 viti 2016 vitit 2016

Përfitues    (gjendja në fund)
sigurimi shtetëror suplementar 2,589 2,287 113.2
sigurimi suplementar ushtarak 26,279 25,455 103.2
trajtimi i veçantë i punonjësve të nëntokës 3,079 3,011 102.3

     për statusin "Dëshmor i Atdheut" 351 354 99.2
trajtimi i veçantë për pilotët fluturues në pension 236 244 96.7
trajtimi i veçantë i punonjësve të industrisë ushtarake 473 512 92.4
trajtimi i veçantë për detarët e nëndetëseve në pension 62 64 96.9

     për statusin "Profesor" 815 765 106.5
Totali i përfituesve 33,884 32,692 103.6

Skema e sigurimit suplementar dhe trajtimet e veçanta

TOTALI I SHPENZIMEVE
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kontributet
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  në milionë lekë në % ndaj   në milionë lekë në % ndaj
viti 2017 totalit viti 2016 vitit 2016

A TË ARDHURAT

Financime me destinacion nga Buxheti i Shtetit 499 100.0 798 62.5
     pensione të posaçme shtetërore 64 12.8 83 77.4

  shpërblime mbi pensione për veteranët 207 41.5 254 81.4
  shtesë nga statusi i invalidit të punës 45 9.1 44 103.3

     pensione sociale 182 36.6 417 43.7
TOTALI I TË ARDHURAVE 499 798 62.5

B SHPENZIMET

I Shpenzime sipas skemave 428 100.0 456 94.0
(a)     pensione të posaçme shtetërore 74 17.2 68 107.4
(b)  veteranë dhe invalidë të luftës 161 37.4 206 78.1
(c)  invalidë të punës që marrin rimbursim karburanti 39 9.1 41 94.3
(d)     pensione sociale 155 36.3 140 110.7

428 456 94.0

në % ndaj
viti 2017 viti 2016 vitit 2016

Përfitues    (gjendja në fund)
    pensione të posaçme shtetërore 241 3.3 272 88.6

 veteranë dhe invalidë të luftës 4,206 55.9 5,030 83.6
 invalidë të punës që marrin rimbursim karburanti 482 6.4 501 96.2

    pensione sociale 2,589 34.4 2,412 107.3
Totali i përfituesve 7,518 100.0 8,215 91.5

Programe të veçanta të qeverisë

TOTALI I SHPENZIMEVE
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gjendja në fund

kategoritë numri mesatar i 
punonjësve

numri fizik i 
punonjësve 

(1) ligjvënës, nëpunës të lartë dhe drejtues 228 223 124 55.6
(2) specialistë 802 784 556 70.9
(3) teknikë dhe ndihmës specialistë 167 168 77 45.8
(4) nëpunës të thjeshtë 256 79 58 73.4
(5) punëtorë 35 35 21 60.0

Totali 1,488 1,289 836 64.9

* Specifikimi për grupet e mësipërme bëhet sipas EMËRTESËS në programin PUNË - PAGA (INSTAT).

(5)

shkalla arsimore punonjës në fund të vitit

(1) të ulët 0
(2) 8/vjeçar 12
(3) të mesëm 160
(4) të lartë 1,117

Totali 1,289

1,030
259

1,289

numri fizik i femrave 
në numër    në  %

Mbi treguesit e punës të ISSH

Grupimi i punonjësve të ISSH sipas shkallës arsimore
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