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I nderuar lexues!

Ju paraqesim me kënaqësi raportin vjetor dhe çështjet kryesore ku ka qenë e përqendruar puna e Institutit të 
Sigurimeve Shoqërore gjatë vitit 2018. 

Ashtu si dhe në vitet e kaluara, në këtë raport jemi përpjekur të japim një vështrim të përgjithshëm të të 
gjithë situatës ekonomiko-financiare, si dhe të asaj çka kemi përmirësuar në raport me vitet e tjerë. 

Marrëdhënia me qytetarët, plotësimi i kërkesave të tyre dhe në veçanti ato që kanë të bëjnë drejtpërdrejt me 
misionin dhe funksionet e sigurimeve shoqërore kanë qenë në qendër të vëmendjes të strukturave të sigurimeve 
shoqërore. Mbi 1.4 milionë kontakte çdo vit nëpërmjet shërbimeve që ofrohen nga skema e sigurimeve shoqërore 
dhe pavarësisht këtij fluksi të jashtëzakonshëm pune, stafi i ISSH-së është përpjekur të punojë me ritme 
të larta, duke rritur cilësinë e shërbimeve të ofruara, për realizimin e objektivave të vendosura nga Qeveria 
shqiptare. 

Krahas përmirësimit të shërbimit, dhënia e përfitimeve, indeksimeve të masës së përfitimit, apo edhe 
shpërndarja në kohë e shpërblimeve nga Këshilli i Ministrave, ka pasur një vëmendje të shtuar nga ana 
e stafit të ISSH. Kështu, gjatë vitit 2018, krahas zbatimit të procedurave të caktimit të mbi 40 mijë 
përfitimeve të reja, u realizuan të gjitha procedurat administrative të indeksimit të pensioneve në masën 
2.8%, si dhe përfitimeve të tjera për mbi 623 mijë përfitues. Gjithashtu, u realizuan në kohë rekord 
procedurat administrative të dhënies së shpërblimeve për mbi 650 mijë përfitues nga sistemi i përgjithshëm i 
sigurimeve shoqërore, u komisionuan dhe rikomisionuan mbi 45 mijë invalidë, etj.

Gjatë vitit 2018, hapi më i rëndësishëm u hodh në drejtim të transparencës së pagesave, nëpërmjet qeverisjes 
së tyre të plotë me sisteme informatike, duke krijuar kushte për një kontroll tërësor të ligjshmërisë së 
pagesës,duke përmirësuar ndjeshëm administrimin financiar të sistemit dhe punën në drejtim të luftës kundër 
informalitetit, si në fushën e të ardhurave, ashtu edhe në fushën e përfitimeve. 

Zgjerimi i mëtejshëm dhe zbatimi i marrëveshjeve aktuale, bilaterale në fushën e mbrojtjes shoqërore ka qenë 
një nga objektivat kryesore të punës tonë. Për rrjedhojë është shtuar ndjeshëm komunikimi me bashkëatdhetarët 
që punojnë e jetojnë jashtë vendit, dhe gjatë vitit 2018 janë ndjekur 497 praktika.

Puna e bërë gjatë vitit 2018 është një bazë e mirë, dhe një tregues se dhe gjatë vitit të ardhshëm Instituti 
i Sigurimeve Shoqërore dhe stafi i tij do të vijojë të përmirësojë akoma dhe më shumë cilësinë e shërbimeve 
ndaj qytetarëve. Duke mbetur kërkues në rritjen cilësore, si dhe përkushtimin në zbatimin e detyrave, besojmë 
se viti në vijim do të shënojë suksese të tjera në drejtim të realizimit të sfidave institucionale.

Shpresojmë që leximi i këtij raporti të përmbushë misionin e tij informues, si dhe të ndihmojë në rritjen e 
besimit ndaj sistemit të sigurimeve shoqërore, në tërësi dhe në veçanti ndaj institucionit tonë.

Pjesë përbërëse e Raportit Vjetor janë dhe Pasqyrat statistikore për vitin 2018.
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PROFILI I INSTITUTIT TË SIGURIMEVE SHOQËRORE

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. 

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

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 Financës dhe Ekonomisë – Ministër; 

Ministria e Financës dhe Ekonomisë – 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.
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Drejtori i Përgjithshëm i ISSH-së zgjidhet nga Këshilli Administrativ i Institutit të Sigurimeve 
Shoqërore. 

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.
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KËSHILLI ADMINISTRATIV I INSTITUTIT TË SIGURIMEVE SHOQËRORE

Kryetar  

Arben AHMETAJ, Ministër, Ministria e Financës dhe Ekonomisë

Nënkryetarë 

Kolë NIKOLLAJ, Përfaqësues i Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë

Luan BREGASI, Përfaqësues i Punëdhënësve

Anëtarë  

Alban BEQAJ, Drejtor, Ministria e Financës dhe Ekonomisë

Anila DENAJ, Drejtor i Përgjithshëm, FSDKSH

Delina IBRAHIMAJ, Drejtor i Përgjithshëm, INSTAT

Naim HASA, Përfaqësues i Punëdhënësve

Avenir KIKA, Përfaqësues i Punëdhënësve

Gëzim KALAJA, Përfaqësues i BSPSH

Bilbil KASMI, Përfaqësues i Sindikatës së Shqipërisë

GRUPI I MENAXHIMIT STRATEGJIK TË SIGURIMEVE SHOQËRORE 

Astrit HADO, Drejtor i Përgjithshëm 

Ali EMINI, Zv/Drejtor i Përgjithshëm 

Ervin HOXHA, Zv/Drejtor i Përgjithshëm 

Balciana RAKIPI, Zv/Drejtore e Përgjithshme 

Fatiela MEHMETI, Drejtore, Drejtoria e Përfitimeve 

Anisa KURETA, Drejtore, Drejtoria e Kontributeve 

Miranda GOXHI, Drejtore, Drejtoria Juridike 

Elma FEÇI, Drejtore, Drejtoria e Financës 

Agim BAÇI, Drejtor, Drejtoria e Marrëdhënieve me Publikun 

Lindita ABDI, Drejtore, Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit 

Petrit BREGASI, Drejtor, Drejtoria e Auditit të Brendshëm & Menaxhimit të Riskut 

Erlin SHYTI, Drejtor, Drejtoria e Administrimit të Përgjithshëm
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LEGJISLACIONI

Vendime të Këshillit Administrativ të ISSH-së

Vendim “Për miratimin e projektligjit “Për disa shtesa e ndryshime në Ligjin nr. 7703, 

datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;

Vendim “Për miratimin e projekt VKM “Për koeficientët e indeksimit të pagave, për 

efekt të llogaritjes së bazës së vlerësuar për llogaritjen fillestare të pensioneve”;

Vendim “Për miratimin e Komisionit të Kontrollit të Revizionit”;

Vendim “Për ndryshimin e Komisionit të shërbimit të pagesës së pensioneve të fshatit 

nga Posta Shqiptare sha”;

Vendim “Për miratimin e projekt VKM “Për indeksimin e pensioneve”;

Vendim “Për miratimin e rezultatit financiar të sigurimeve shoqërore për vitin 2017”;

Vendim “Për buxhetin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore për vitin 2019”.

Vendime të Këshillit të Ministrave

VKM nr. 301, datë 23.05.2018 “Për procedurën e faljes së detyrimeve për subjektet 

e Ligjit nr. 72/2017 “Për faljen e detyrimeve ndaj fondit të sigurimeve shoqërore 

të personave në pension invaliditeti, sipas Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për 

sigurimet shoqërore 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 nëntokë”, të krijuara për shkak të punësimit gjatë kohës së përfitimit të 

pensionit”;

VKM nr. 348, datë 12.06.2018 “Për indeksimin e pensioneve”;

VKM nr. 571, datë 03.10.2018 “Për koeficientët e indeksimit të pagave, për efekt të 

llogaritjes së bazës së vlerësuar për llogaritjen fillestare të pensioneve”;

VKM nr. 732, datë 12.12.2018 “Për shpërblimin e pensionistëve për festat e fundvitit, 

2018”.
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ECURIA E REFORMËS NË PENSIONE

Sistemi i sigurimeve shoqërore në Shqipëri, i modeluar në vitin 1993, i ndërtuar pas rënies 
së sistemit të ekonomisë së përqendruar, në vite 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, që mbarteshin dhe në periudha afatmesme 
dhe afatgjata, të cilat diktuan nevojën e ndërmarrjes së një reforme më të plotë dhe 
ndërhyrjen në parametrat bazë të sistemit.

Reforma e re e pensioneve, po zbatohet duke filluar nga 1 janari i vitit 2015. Vitet 2013 
-  2014 janë vitet e fundit të zbatimit të formulës së mëparshme të përllogaritjes së 
përfitimeve dhe shërbejnë njëkohësisht si bazë krahasimi dhe vlerësimi për ecurinë e 
disa treguesve kryesorë të zhvillimit të sistemit.

Kontribuesit përbëjnë bazën e këtij sistemi, sepse ai 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 2018 u evidentuan rreth 217 mijë kontribues më shumë se në vitin 2013, me një 
tendencë të dukshme drejt rritjes, pasi numri i tyre në fund të vitit 2018 arriti në 778,111 
persona.
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E gjithë kjo rritje i referohet sektorit privat dhe kryesisht personave të punësuar në subjektet 
juridike private dhe ka ardhur si rezultat i rritjes ekonomike në shkallë vendi, rritjes së PBB dhe 
reduktimit të evazionit të kontributeve.

Shqetësim mbetet pjesëmarrja e ulët 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. Kjo solli rritje të numrit të kontribuesve me mbi 60 
mijë persona, një rritje kjo e paqendrueshme, pasi në vitet 2015 - 2018, numri i kontribuesve 
mbeti në nivelet e rreth 59 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 arsye 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 madh dhe vazhdon të rritet.

Projeksionet evidentojnë rritje të numrit të pensioneve të pleqërisë në raport me popullsinë 
rezidente. Në vitin 2018 ato arritën në 14,4% ndaj 22,1% që është numri total i pensionistëve 
ndaj popullsisë rezidente.
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Në katër vitet e reformës evidentohet një ritëm mesatar i rritjes së numrit të përfituesve me 
rreth 12,500 persona. 

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.

Gjatë viteve 2015 - 2018 numri i kontribuesve në skemën e sigurimeve shoqërore është rritur 
me rreth 123,548 persona, ndërkohë që numri i përfituesve është rritur me 50,252 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.

Ndërsa në vitin 2014 raporti kontribues – pensionistë në pension pleqërie ishte 1.12 : 1, 
në vitin 2018 ai arriti në 1.24 : 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. 

Në vitin 2018, kundrejt vitit 2014, të ardhurat nga kontributet u rritën me 28.5% ose 17,620 
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 2018 ato rezultojnë të jenë në nivelin 
e 4.8% të PBB.
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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.

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 2015, 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.

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

Në vitin 2014, u ndërmor një reformë në parametrat kryesorë të 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, e zbatuar nga  janari i vitit 
2015, ka dhënë 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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ISSH,  ARRITJE 2018

Misioni i Institutit të Sigurimeve Shoqërore është administrimi i sigurimeve shoqërore në 
përgjithësi dhe i politikave të pensioneve në veçanti, vendosja e personave të siguruar dhe 
përmirësimi i shërbimit ndaj tyre në qendër të veprimtarisë së këtij institucioni, mbulimi i 
popullsisë me elemente të sigurimeve shoqërore në çdo vend dhe kohë kur lind kjo e drejtë, 
rritja e numrit të kontribuesve dhe grumbullimi i të ardhurave nga kontributet e fermerëve dhe 
të siguruarit vullnetarisht, përmirësimi i efiçiencës në menaxhimin e fondeve të sigurimeve 
shoqërore, i fondeve përkohësisht të lira dhe fondit rezervë.

Gjatë vitit 2018, marrëdhënia me qytetarët, plotësimi i të gjitha kërkesave të tyre dhe në 
veçanti ato që kanë të bëjnë drejtpërdrejtë me misionin dhe funksionet e sigurimeve shoqërore, 
kthimi i përgjigjeve brenda afateve administrative, lehtësimi i procedurave dhe zgjidhja 
e problematikave kanë qenë në qendër të vëmendjes të punës së Institutit të Sigurimeve 
Shoqërore. Për periudhën janar-dhjetor 2018, ISSH dhe institucionet në varësi të tij kanë 
pasur 387,739 aplikime për shërbime. Nga këto: 318,994 shërbime janë realizuar brenda 
afateve ligjore.

Qëllimi kryesor:

Në shtypin e shkruar janë botuar rreth 530 artikuj informativë për probleme të ndryshme të 
sigurimeve shoqërore. 

Nga viti në vit po shtohen komunikimet online nëpërmjet faqes zyrtare të ISSH-së www.issh.gov.
al, kjo si rrjedhojë e punës së bërë në drejtim të  pasurimit dhe përditësimit të kësaj faqeje me 
të gjitha risitë apo informacionet e domosdoshme, të cilat lidhen direkt me mirëfunksionimin 
e skemës së sigurimeve shoqërore. Gjatë vitit të shkuar janë regjistruar mbi 182 mijë klikime 
ose 18,349 vizitorë më shumë se gjatë vitit 2017. 

Informacion Trasparencë

Komunikim
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Në rritje të vazhdueshme ka qenë edhe komunikimi me bashkëatdhetarët që punojnë e jetojnë 
jashtë vendit. Kërkesat e tyre për informacion përgjithësisht adresohen në drejtim të ecurisë 
së realizimit të marrëveshjeve bilaterale në fushën e sigurimeve shoqërore, marrëveshjeve 
administrative për zbatimin e tyre, si dhe kërkesa për periudhat e sigurimit. Në këtë konteks, 
ka vijuar zbatimi i marrëveshjeve në fushën e mbrojtjes shoqërore:

Marrëveshja në fushën e mbrojtjes shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe 
Republikës së Turqisë – vijon zbatimi i saj nga viti 2005. Gjatë vitit 2018, janë ndjekur 
11 praktika për verifikim periudhash sigurimi në Shqipëri dhe në total që prej momentit 
të hyrjes së saj në fuqi, janë ndjekur  626 praktika;
Marrëveshja për mbrojtjen shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë 
së Belgjikës – duke filluar nga data 01.01.2016. Gjatë vitit 2018, janë ndjekur 49 
praktika në zbatim të marrëveshjes nga të cilat 28 kërkesa për verifikim periudhash  
sigurimi në Shqipëri dhe  21  praktika për kërkesë për pension pleqërie, invaliditeti 
dhe familjar,  në total nga momenti i hyrjes së saj në fuqi,  janë ndjekur 165 praktika;

1.

2.

Ndërkohë, nëpërmjet këtij komunikimi janë regjistruar në portalin Pyesni online dhe Denonco 
online dhe iu është dhënë përgjigje në kohë reale rreth 2,185 kërkesave të qytetarëve, të cilat 
i përkasin problematikave të ndryshme, si kërkesa për informim, për periudha sigurimi, për 
kontribute vullnetare, pagesat për barrëlindje etj.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Marrëveshja në fushën e mbrojtjes shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe 
Hungarisë - nga 01.07.2016. Gjatë vitit 2018, janë ndjekur 4 praktika dhe nga të cilat 
3 praktika për  verifikim vjetërsie dhe 1 praktikë përjashtimi dhe në total nga momenti 
i hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshje janë ndjekur 10  praktika;
Marrëveshja në fushën e mbrojtjes shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe 
Dukatit të Madh të Luksemburgut, - hyrë në fuqi në 01.07.2016. Gjatë vitit 2018, janë 
ndjekur 10 praktika nga të cilat  5 kërkesa për verifikim  periudhash dhe 5 kërkesa për 
pension pleqerie, invaliditet dhe në total që prej momentit të hyrjes së saj në fuqi janë 
ndjekur gjithsej 23 praktika;
Marrëveshja ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Maqedonisë - vijon 
procesi i implementimit të saj prej datës 01.06.2016. Konkretisht, për vitin 2018 janë 
ndjekur 12 praktika, nga të cilat 9 kërkesa për verifikim periudhash  dhe 3 kërkesa për 
pension  pleqërie - në total janë  33 praktika; 
Marrëveshja ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Çeke - vijon procesi i 
implementimit të saj prej datës 01.02.2017. Gjatë vitit 2018 janë ndjekur 7 praktika 
nga të cilat 5 verifikim periudhash sigurimi, 1 kërkesë për pension pleqërie  dhe 1 
kërkesë për rishikim pensioni dhe nga  zbatimi i  kësaj marrëveshje, në total janë 
ndjekur 18 praktika; 
Marrëveshja në fushën e mbrojtjes shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe 
Republikës Federale të Gjermanisë, ka hyrë në fuqi  nga 01.12.2017. Kjo marrëveshje 
ka patur një rëndësi të veçantë për shkak të numrit të madh të shtetasve shqiptarë që 
kanë emigruar në Gjermani. Me këtë marrëveshje shumë emigrantë shqiptarë kanë 
arritur  të  fitojnë të drejtat e tyre në përputhje me legjislacionin e sigurimeve shoqërore. 
Ky fenomen është i dukshëm dhe po ti referohemi numrit të praktikave të ndjekura me 
këtë shtet, të cilat për vitin 2018 janë 399 praktika. Ndërsa në total nga hyrja në fuqi 
e marrëveshjes ka patur 407 praktika;
Marrëveshja dypalëshe në fushën e mbrojtjes shoqërore, ndërmjet Republikës së 
Shqipërisë dhe Republikës së Austrisë - hyri në fuqi më 01.12.2018;
Përsa i përket marrëveshjes me Bullgarinë, gjatë vitit 2018 ka patur 3 praktika, kryesisht  
kërkesa për pension.
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Gjatë vitit 2018 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 78,536 milionë lekë të programuara u realizuan 
79,340 milionë lekë ose 101%, me një tejkalim prej 804 milionë lekë.

Plani i të ardhurave, nën përgjegjësinë e realizimit nga strukturat e Institutit të Sigurimeve 
Shoqërore, nga 2,727 milionë lekë u realizua 3,445 milionë lekë, ose 126%,  me një 
tejkalim prej 718 milionë lekë; 
Plani i të ardhurave, nën përgjegjësinë e realizimit nga strukturat e Drejtorisë së 
Përgjithshme të Tatimeve, nga 75,809 milionë lekë u realizua 75,895 milionë lekë, 
ose 100.1%, me një tejkalim prej 86 milionë lekë.

Në vitin 2018, numri mesatar i kontribuesve gjithsej rezultoi 778,111, nga 752,383 që ishin 
në vitin 2017, ose rreth 3.4% më i lartë se një vit më parë, me 25,727 kontribues më shumë. 

Në qytet, numri mesatar i kontribuesve arriti në 662,220, nga 635,885 në vitin 2017, 
ose 4.1% më i lartë se një vit më parë, me 26,335 kontribues më shumë; 
Në fshat, numri mesatar i kontribuesve rezultoi 58,940, nga 58,526 në vitin 2017.

Të ardhurat kontributive për vitin  2018
në milionë lekë
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Pasqyra e numrit mesatar të kontribuesve për vitin 2018
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Të ardhurat nga pagesat e kontributeve të të vetëpunësuarve në bujqësi, për sigurimin shoqëror 
dhe shëndetësor, nga 2,382 milionë lekë programimi u realizuan 2,185.7 milionë lekë ose 
91.8%, me një mosrealizim prej 196.3 milionë lekë, nga të cilat të ardhurat nga pagesat e 
kontributeve të të vetëpunësuarve në bujqësi për sigurimin shoqëror, ishin programuar 2,127 
milionë lekë dhe u realizuan 2,122.1 milionë lekë, ose 99.8%, me një mosrealizim prej 4.9 
milionë lekë.

Për vitin 2018 të ardhurat nga pagesat e kontributeve të personave të siguruar vullnetarisht, 
ishin programuar 470 milionë lekë dhe u realizuan 495 milionë lekë, ose  105%, me një 
tejkalim rreth 25 milionë lekë.

Numri mesatar i kontribuesve gjatë vitit 2018 arriti në 7,954 persona të siguruar vullnetarisht, 
nga të cilët brenda vendit rreth 61%, ndërsa emigrantët rreth 39%.



RAPORT VJETOR     2018

21

Në vitin 2018 u realizuan të gjitha procedurat administrative të indeksimit të pensioneve, si 
dhe përfitimeve të tjera për mbi 650 mijë përfitues, duke filluar nga data 01.07.2018, në 
masën 2.8%, si dhe kryerja e pagesave në favor të pensionistëve, me një efekt financiar prej 
mbi 1,545 milionë lekë. Pas kësaj rritjeje, e ardhura minimale e pensioneve të plota arriti në 
15,529 lekë në muaj për pensionet e qytetit dhe 10,051 lekë në muaj për pensionet e fshatit. 
Ndërsa lidhur me të ardhurat maksimale nga pensionet, të cilat tashmë nuk kanë kufizim në 
lartësinë e tyre, në varësi të pagës dhe vjetërsisë në punë, kanë arritur të jenë edhe rreth 35% 
më të larta se ato para vitit 2015.

Me ndryshimet e legjislacionit, i cili përcaktoi heqjen e tavanit, pensionet maksimale, bazuar 
në kontributet dhe vitet e sigurimeve shoqërore, janë më të larta.

Masa e pensionit në vite

Të ardhurat e pensionistëve në vite
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U realizuan në një kohë rekord të gjitha procedurat administrative të dhënies së shpërblimeve 
për mbi 650 mijë përfitues, nga sistemi i përgjithshëm i sigurimeve shoqërore, me një efekt 
financiar prej rreth 2,975 milionë lekë. Në këtë konteks, pagesat e pensioneve shtuar dhe 
me efektet financiare të shpërblimeve, bënë të mundur që transfertat në buxhetet familjare 
krahasuar me një vit më parë të rriten 5.4%. Në vitin 2018 perfitimet e pensionistëve nga 
sistemi i sigurimeve shoqërore arritën në 123,230 milionë lekë, kundrejt 116,937 milionë 
lekë që ishin një vit më parë.

Totali i shpenzimeve sipas programeve në vite
në milionë lekë
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Numri i përfituesve nga Ligji nr. 7703 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e 
Shqipërisë”, të ndryshuar, arriti në 635,735 persona, ose 14,549 përfitues më shumë 
se në të njëjtën periudhë të vitit 2017, si dhe u caktuan 36,796 pensione të reja, nga 
34,459 pensione të reja të caktuara në vitin 2017, pra 2,291 pensione më shumë 
se një vit më parë. Nga analiza krahasimore e të dhënave të pensioneve të reja të 
caktuara në vitin 2018, evidentohet rritje në masën 6.6%  krahasuar me vitin 2017. 
Ndërsa evidentohet rritje në kategorinë e pensioneve të pleqërisë konkretisht në masën 
9% dhe pensioneve familjare në masën 1%, në kategorinë e pensioneve të invaliditetit 
vërehet rënie e numrit të pensioneve të reja në masën 6.7%;

Nëpërmjet Degëve të përfitimeve pranë DRSSH-ve, iu është shërbyer në mënyrë të 
drejtpërdrejtë nëpërmjet caktimit të pensioneve të reja, mbylljeve, rillogaritjeve, 
komisionimeve, kompensimeve etj mbi 155 mijë personave. Gjatë periudhës janar - 
dhjetor 2018, për përfitime nga Ligji nr. 7703 “Për sigurimet shoqërore në Republikën 
e Shqipërisë”, të ndryshuar,  janë rregjistruar pranë zyrave të ALSSH-ve 152,207 
kërkesa gjithsej, nga të cilat 44,113 ose 29% janë kërkesa për përfitime për herë 
të parë dhe 108,094 ose 71% janë kërkesa për rishqyrtime, rikomisionime, mbyllje, 
kompensime, transferime. Në numrin e kërkesave për përfitime për herë të parë 84 % 
janë për pensione pleqërie, 10.2% janë për pensione invaliditeti dhe 6.1% për pensione 
familjare.
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Në zbatim të pikës 3, të nenit 85, të Ligjit nr. 7703 “Për sigurimet shoqërore në 
Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar dhe Rregullores nr. 1, datë 21.10.2008 “Për 
caktimin, administrimin dhe pagesën e pensioneve”, një vend të rëndësishëm për vitin 
2018 ka zënë realizimi i treguesve të afateve të caktimit të  pensioneve. Nga 36,796 
pensione të reja 35,005 ose 95.1% u lidhën brenda afateve ligjore, me një kohë 
mesatare 24 ditë.
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Deri në fund të vitit 2018 
numri total i invalidëve në 
shkallë vendi rezultoi 70,175 
pensione nga 69,716 që 
ishte në fund të vitit 2017, 
ose 0.14% më shumë. 
Gjithashtu, gjatë vitit 2018 
në të gjithë rajonet janë 
komisionuar për herë të 
parë 4,564 raste gjithsej, 
krahasuar me vitin 2017 
konstatohet një ulje prej 538 
rastesh ose 10.5% më pak;
Përsa i përket numrit të 
rasteve të invaliditetit që 
janë lidhur për herë të parë, 
gjatë vitit 2018, si rezultat 
i madhësisë së popullsisë 
dhe aktivitetit më të madh 
ekonomik në vend, Tirana 
kishte numrin më të madh të 
invalidëve në shkallë vendi 
me rreth 21%, Elbasani 
15,1%, Korça 12, 1%. 
Ndërkohë, rajonet Durrës 
dhe Fier, edhe pse janë me 
aktivitet ekonomik më të 
lartë se Korça e Elbasani, 
patën përqindje më të ulët, 
përkatësisht 10.5% dhe 8% të 
totalit të invalidëve të rinj.
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Gjatë vitit 2018 janë trajtuar me përfitime afatshkurtra 17,679 raste, nga të cilat:
Barrëlindja: 15,649 përfitues, ndër këto rreth 6% janë përfitues baballarë;
Paaftësia e përkohshme nga sëmundjet e përgjithshme: 1,971 persona janë trajtuar 
me raporte të paaftësisë të përkohshme në punë nga sëmundje të përgjithshme;
Paaftësia e përkohshme nga aksidenti në punë dhe sëmundjet profesionale, ku për 
vitin 2018 janë trajtuar 59 përfitues.

ISSH administron edhe pagesat për statusin e veteranit, pensionet e posaçme, si dhe 
pensionet sociale.

Përfitues të skemave suplemetare dhe trajtimet e veçanta

Përfitues të programeve të veçanta të Qeverisë për vitet 2017- 2018

Ndërkohë, ISSH ka vazhduar 
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 të veçanta për minatorët dhe punonjësit e industrisë ushtarake, 
skemën e trajtimeve të veçanta për familjet e dëshmorëve me 36,181 përfitime, ku 
peshën specifike më të lartë e kanë zënë përfitimet suplementare të ushtarakëve në 
total me 27,823 persona, si dhe pagesat për rimbursimin e shpenzimeve të funeraleve. 
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Përsa i përket transparencës së pagesave, nëpërmjet qeverisjes së tyre të plotë me sisteme 
informatike, gjatë vitit 2018 është punuar në drejtim të krijimit të kushteve për kontrollin e 
ligjshmërisë së tyre, duke përmirësuar ndjeshëm edhe administrimin financiar të sistemit. 
Përfitimet që qeverisen me sistem elektronik janë 671,916 raste, pra të gjitha përfitimet 
afatgjata.

Gjithashtu, gjatë vitit 2018 ka vazhduar puna në drejtim të implementimit të programit të 
kalkulimit online të përfitimeve në të gjitha DRSSH-të. Procesi fillon në agjenci, me pranimin e 
kërkesave nga aplikuesit, dhe në përfundim të aplikimit të kërkesës, 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/. 

Ndërkohë ka vazhduar implementimi i portalit të pagesave online në pikat paguese. Me anë 
të këtij sistemi do të bëhen pagesat në kohë më të shpejtë dhe në mënyrë më efektive. Në 
momentin e ngarkimit të një pike paguese bëhet sistemimi i pensioneve të patërhequra. Në 
fund të çdo muaji bëhet gjenerimi i pagesave online nga Drejtoria e Informatikës, pranë ISSH-
së. Çdo problem që ka dalë gjatë pagesave online në këto DRSSH është zgjidhur në kohë 
reale nga ana jonë. Ndërkohë kanë vazhduar pagesat online për përfitimet afatshkurtra. U 
ndryshua forma e hedhjes së përfitimeve afatshkurtra, duke kaluar në hedhje individuale për 
çdo përfitues, në mënyrë që shërbimi të merret më shpejt dhe më efikas.

Në vitin 2018 është arritur marrëveshje për herë të parë me Bankën FiBank për implementimin 
e pagesave online. 
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Veprimtaria financiare e ISSH-së, gjatë vitit 2018,  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 2018 janë trajtuar me pagesa përfitimi pensionistë të të gjitha kategorive,  
përfitues me përfitime afatshkurtra, përfitues të programeve të veçanta të Qeverisë, 
si dhe përfitues të skemave suplementare dhe trajtimeve të veçanta. Transferta në 
buxhetet familjare për këta përfitues në vlerë absolute në vitin 2018 arriti në 123,230 
milionë lekë, e rritur ndaj një viti më parë me rreth 6,293 milionë lekë;  
Të ardhurat për fondin e sigurimeve shoqërore nga kontributet e personave juridikë 
e fizikë dhe të ardhurat e tjera, nga 78,536 milionë lekë të programuara, u realizuan 
79,340 milionë lekë, me një tejkalim prej 805 milionë lekë ose 101%; 
Shpenzimet për sistemin e sigurimeve shoqërore u mbyllën në masën 98.4%, ose nga 
127,360 milionë lekë të programuara, u realizuan 125,364 milionë lekë, me një 
kursim prej 1,996 milionë lekë;
Përsa i përket respektimit të treguesve të programuar për shpenzimet administrative 
korente apo edhe për investime, programi u realizua në masën 84%. Nga 2,550 
milionë lekë të programuara, u shpenzuan 2,134 milionë lekë. Kostoja e administrimit 
të sistemit zuri 1.70% 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 100.4%, nga 75,809 milionë lekë të programuara u 
realizua në shifrën 76,068 milionë lekë, me një tejkalim prej 269 milionë lekë; 
Për vitin 2018 rezultati finaciar u mbyll me tejkalim të të hyrave ndaj shpenzimeve me 
2,775 milionë lekë. (totali i të hyrave 128,139 - shpenzimet 125,364 milionë lekë); 

Si rrjedhojë e 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 2018 ndaj vitit 2017, ka pasur një rritje me rreth 
5.3%.

AKTIVITETI FINANCIAR 

Transfertat në buxhetet familjare për vitet 2015 -2018
në milionë lekë
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Zbatimi i buxhetit 
Shpenzimet faktike në total për vitin 2018, krahasuar me programimin, u realizuan në masën 
98.4% ose nga 127,360 milionë lekë të programuara, u realizuan 125,364 milionë lekë, me 
një mosrealizim prej rreth 1,996 milionë lekë.

Rezultati financiar i përgjithshëm i sigurimeve shoqërore të detyrueshme, programeve të tjera 
dhe suplementare u mbyll me tejkalim të të hyrave (të ardhurave) në shumën 2,775 milionë 
lekë. 

Mbi bazën e bilanceve dhe raporteve financiare të vitit 2018, 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:

Shpenzimet sipas zërave për vitin 2018

Rezultati  financiar analitik për vitin 2018

Aktivi i bilancit kontabël për vitin 2018

në milionë lekë 

në milionë lekë 

në lekë 				 																			 																			

																												 																												

																						 																						

				

				

LLOGARITË	E	AKTIVIT Ushtrimi	i	Mbyllur Ushtrimi	Paraardhës

1 AKTIVE	TË	QËNDRUESHME 1,402,330,957.9 1,446,686,144.2

I.	Të	pa	trupëzuara 49,866,831.0 56,900,962.0

II.	Aktive	të	Qëndrueshme	të	Trupëzuara 1,352,464,126.9 1,389,785,182.2

2 AKTIVE	QARKULLUESE 32,875,183,649.2

																	

27,879,134,728.3

																	

I.	Gjendja	e	Inventarit 47,448,952.7

																												

45,553,454.2

																												

II.	Kërkesa	arkëtimi	mbi	Debitorët 16,584,714,979.5

																				

13,125,921,948.3

																				

III.	Llogaritë	inanciare 16,243,019,717.0

																				

14,707,659,325.8

																				

3 REZULTATI	I	USHTRIMIT 18,763,244.5

																										

1,161,632,380.3

																			

TOTALI			I			AKTIVIT	 34,296,277,851.6

																	

30,487,453,252.7
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Pasivi i bilancit kontabël për vitin 2018
në lekë

Struktura organizative e Institutit të Sigurimeve Shoqërore në fund vitit 2018 përbëhej nga 
1,284 punonjës, nga të cilët femra  rreth 64.9%  të totalit të përgjithshëm të të punësuarve 
dhe  meshkuj 35.1%. 

Rreth 86.7% e totalit të punonjësve në sistem ka qenë me arsim të lartë, 12.4% me arsim të 
mesëm dhe vetëm 0.9% e punonjësve me arsim tetëvjeçar. 

Zhvillimi i kapaciteteve institucionale ka qenë një nga prioritetet kryesore të punës në ISSH.  
Në këtë kuadër, gjatë vitit 2018 janë realizuar trajnime me pjesëmarrjen e rreth 700 punon-
jësve nga të gjitha DRSSH-të, duke u përqendruar në aftësimin profesional për punonjësit e 
rinj, me pikësynim kryesor njohjen me ndryshimet ligjore në fushën e përfitimeve dhe kon-
tributeve, dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve në Agjencitë Lokale të Sigurimeve Sho-
qërore.  

Gjithashtu janë trajnuar 160 specialistë pritës, front/office, nga Departamenti i Administratës 
Publike për “Kujdesi ndaj Klientit dhe Komunikimi/Etika dhe sjellja ndaj qytetarit”.
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Të ardhurat e ISSH-së
në milionë lekë

në përqindje 
ndaj totalit

nga skema e detyrueshme 95,955 94.0%
kontribute të personave juridikë e fizikë 77,971 76.4%
kontribute me destinacion nga Buxheti i Shtetit 4,902 4.8%
financime me destinacion nga Buxheti i Shtetit 13,082 12.8%

nga skemat suplementare 6,092 6.0%
të ardhura nga kontributet 1,370 1.3%
financime me destinacion nga Buxheti i Shtetit 4,722 4.6%

   Totali i të ardhurave 102,047

Totali i të ardhurave të ISSH / PBB në përqindje 7.22%

Shpenzime
në milionë lekë

në përqindje 
ndaj totalit

për skemën e detyrueshme 105,426 84.1%
për pensione 101,571 81.0%

për programet e veçanta të qeverisë 13,082 10.4%
për skemat suplementare 4,722 3.8%
kosto administrative 2,134 1.7%

   Totali i shpenzimeve 125,364

Shpenzime / PBB në përqindje 8.87%

Subvencioni / PBB në përqindje 1.65%

Norma e varësisë së sistemit 1.24
(numri mesatar i kontribuesve / numri mesatar i pensioneve)

Shkalla e zëvendësimit

(pension mesatar pleqërie qytet / pagë mesatare neto qytet) 52.0

(pension mesatar pleqërie qytet / pagë mesatare bruto qytet) 41.0

Statistika kryesore të sigurimeve shoqërore

Viti 2018

Viti 2018

STATISTIKA 

2018
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Të ardhurat e ISSH-së
në milionë lekë

në përqindje 
ndaj totalit

nga skema e detyrueshme 95,955 94.0%
kontribute të personave juridikë e fizikë 77,971 76.4%
kontribute me destinacion nga Buxheti i Shtetit 4,902 4.8%
financime me destinacion nga Buxheti i Shtetit 13,082 12.8%

nga skemat suplementare 6,092 6.0%
të ardhura nga kontributet 1,370 1.3%
financime me destinacion nga Buxheti i Shtetit 4,722 4.6%

   Totali i të ardhurave 102,047

Totali i të ardhurave të ISSH / PBB në përqindje 7.22%

Shpenzime
në milionë lekë

në përqindje 
ndaj totalit

për skemën e detyrueshme 105,426 84.1%
për pensione 101,571 81.0%

për programet e veçanta të qeverisë 13,082 10.4%
për skemat suplementare 4,722 3.8%
kosto administrative 2,134 1.7%

   Totali i shpenzimeve 125,364

Shpenzime / PBB në përqindje 8.87%

Subvencioni / PBB në përqindje 1.65%

Norma e varësisë së sistemit 1.24
(numri mesatar i kontribuesve / numri mesatar i pensioneve)

Shkalla e zëvendësimit

(pension mesatar pleqërie qytet / pagë mesatare neto qytet) 52.0

(pension mesatar pleqërie qytet / pagë mesatare bruto qytet) 41.0

Statistika kryesore të sigurimeve shoqërore

Viti 2018

Viti 2018
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të skemës së detyrueshme
në % ndaj

viti 2018 viti 2017 vitit 2017

Të ardhurat e Sigurimeve Shoqërore në milionë lekë 95,955 86,957 110.3
kontribute të personave juridikë dhe fizikë 77,971 72,237 107.1
kontribute me destinacion nga Buxheti i Shtetit 4,902 4,680 104.8
financime me destinacion nga Buxheti i Shtetit 13,082 10,041 130.3

Shpenzimet e Sigurimeve Shoqërore në milionë lekë 120,642 114,148 105.7
shpenzime për përfitime 105,426 100,174 105.2
shpenzime administrative 2,134 2,145 99.5
shpenzime për programe të tjera 13,082 11,829 110.6

Subvencioni në milionë lekë 24,687 27,191 90.8

Kontribues (numër mesatar) persona 778,111 752,383 103.4
sipas subjekteve 721,160 694,411 103.9

urbanë 662,220 635,885 104.1
ruralë 58,940 58,526 100.7

nga shteti 39,272 41,014 95.8
me përfitim afatshkurtër 17,679 16,958 104.2

Paga mbi të cilën llogaritet kontributi në fund të vitit lekë
minimale 24,000 24,000 100.0
maksimale 105,850 105,850 100.0

në fund të vitit
Masa mujore e kontributit për të vetëpunësuarit lekë 5,520 5,520 100.0

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 5,184 100.0

Numri i pensioneve (gjendja në fund) persona 635,735 621,186 102.3
pensione urbane 508,651 488,408 104.1
pensione rurale 127,084 132,778 95.7

të skemave suplementare

Skemat e sigurimit suplementar në milionë lekë
të ardhura nga kontributet e drejtpërdrejta 1,370 1,210 113.2
financime me destinacion nga Buxheti i Shtetit 4,722 4,868 97.0
shpenzime 4,722 4,933 95.7

Pjesëmarrës në skemat e sigurimit suplementar persona

përfitues (gjendja në fund) 36,181 33,884 106.8

Statistika kryesore të sigurimeve shoqërore

  

milionë lekë në % ndaj milionë lekë në % ndaj
viti 2018 totalit viti 2017 vitit 2017

I Kontribute të personave juridikë dhe fizikë 77,142 80.4 72,027 107.1
     nga subjektet juridike e fizike 74,525 77.7 69,433 107.3
     nga të vetëpunësuarit në bujqësi 2,122 2.2 2,111 100.5
     nga sigurimi vullnetar 495 0.5 483 102.5

II Të ardhura të tjera 828 0.9 210 394.5

III Kontribute me destinacion nga Buxheti i Shtetit 4,902 5.1 4,680 104.8
     për personat që marrin pagesë papunësie 471 0.5 456 103.3
     për personat që marrin pagesë kalimtare 8 0.0 17 47.9
     për ushtarakët në reformë 1,120 1.2 1,220 91.8
     për policët në reformë 233 0.2 254 91.8
     diferenca për të vetëpunësuarit në bujqësi 1,576 1.6 1,443 109.2
     për punonjës të industrisë ushtarake 218 0.2 62 350.6
     për gra të pensionuara për vitin raportues 1,275 1.3 1,227 103.9

IV Financime me destinacion nga Buxheti i Shtetit 13,082 13.6 10,041 130.3
     kompensime çmimesh 4,681 4.9 4,663 100.4
     pensione të posaçme shtetërore 80 0.1 64 125.3
     shpërblime mbi pensione për veteranët 138 0.1 207 66.9
     shtesë nga statusi i invalidit të punës 40 0.0 45 88.1
     pensione sociale 172 0.2 182 94.3
     kompensim per pensione 7,970 8.3 4,879 163.4

TOTALI I TË ARDHURAVE 95,955 86,957 110.3

Të ardhurat e sigurimeve shoqërore

Kontribute të 
personave juridikë 

dhe fizikë
80.4%

Të ardhura të tjera
0.9%

Kontribute me 
destinacion nga 
Buxheti i Shtetit

5.1%
Financime me 

destinacion nga 
Buxheti i Shtetit

13.6%

Struktura e të ardhurave
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milionë lekë në % ndaj milionë lekë në % ndaj
viti 2018 totalit viti 2017 vitit 2017

I Kontribute të personave juridikë dhe fizikë 77,142 80.4 72,027 107.1
     nga subjektet juridike e fizike 74,525 77.7 69,433 107.3
     nga të vetëpunësuarit në bujqësi 2,122 2.2 2,111 100.5
     nga sigurimi vullnetar 495 0.5 483 102.5

II Të ardhura të tjera 828 0.9 210 394.5

III Kontribute me destinacion nga Buxheti i Shtetit 4,902 5.1 4,680 104.8
     për personat që marrin pagesë papunësie 471 0.5 456 103.3
     për personat që marrin pagesë kalimtare 8 0.0 17 47.9
     për ushtarakët në reformë 1,120 1.2 1,220 91.8
     për policët në reformë 233 0.2 254 91.8
     diferenca për të vetëpunësuarit në bujqësi 1,576 1.6 1,443 109.2
     për punonjës të industrisë ushtarake 218 0.2 62 350.6
     për gra të pensionuara për vitin raportues 1,275 1.3 1,227 103.9

IV Financime me destinacion nga Buxheti i Shtetit 13,082 13.6 10,041 130.3
     kompensime çmimesh 4,681 4.9 4,663 100.4
     pensione të posaçme shtetërore 80 0.1 64 125.3
     shpërblime mbi pensione për veteranët 138 0.1 207 66.9
     shtesë nga statusi i invalidit të punës 40 0.0 45 88.1
     pensione sociale 172 0.2 182 94.3
     kompensim per pensione 7,970 8.3 4,879 163.4

TOTALI I TË ARDHURAVE 95,955 86,957 110.3

Të ardhurat e sigurimeve shoqërore

Kontribute të 
personave juridikë 

dhe fizikë
80.4%

Të ardhura të tjera
0.9%

Kontribute me 
destinacion nga 
Buxheti i Shtetit

5.1%
Financime me 

destinacion nga 
Buxheti i Shtetit

13.6%

Struktura e të ardhurave
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milionë lekë në % ndaj milionë lekë në % ndaj
viti 2018 totalit viti 2017 vitit 2017

I Shpenzime për përfitime 105,426 87.4 100,174 105.2
     paaftësi e përkohshme 447 0.4 371 120.3
     barrëlindje 3,384 2.8 3,018 112.1
     pensione 101,571 84.2 96,771 105.0
     aksidente dhe sëmundje profesionale 24 0.0 14 176.4

II Shpenzime administrative 2,134 1.8 2,145 99.5
     shpenzime operative 2,067 1.7 2,130 97.0
     investime 67 0.1 14 467.9

III Shpenzime për programe të veçanta të qeverisë 13,082 10.8 11,829 110.6
     kompensime çmimesh 12,651 10.5 11,401 111.0
     pensione të posaçme shtetërore 80 0.1 74 109.4
     shpërblime mbi pensione për veteranët 138 0.1 161 86.0
     shtesë nga statusi i invalidit të punës 40 0.0 39 103.2
     pensione sociale 172 0.1 155 110.8

TOTALI I SHPENZIMEVE TË ISSH 120,642 114,148 105.7

SUBVENCIONI 24,687 27,191 90.8

Shpenzimet e sigurimeve shoqërore

Shpenzime për 
përfitime
87.4%

Shpenzime 
administrative

1.8%

Shpenzime për 
programe të veçanta 

të qeverisë
10.8%

Struktura e shpenzimeve
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milionë lekë në % ndaj milionë lekë në % ndaj
viti 2018 totalit viti 2017 vitit 2017

I Shpenzime për përfitime 105,426 87.4 100,174 105.2
     paaftësi e përkohshme 447 0.4 371 120.3
     barrëlindje 3,384 2.8 3,018 112.1
     pensione 101,571 84.2 96,771 105.0
     aksidente dhe sëmundje profesionale 24 0.0 14 176.4

II Shpenzime administrative 2,134 1.8 2,145 99.5
     shpenzime operative 2,067 1.7 2,130 97.0
     investime 67 0.1 14 467.9

III Shpenzime për programe të veçanta të qeverisë 13,082 10.8 11,829 110.6
     kompensime çmimesh 12,651 10.5 11,401 111.0
     pensione të posaçme shtetërore 80 0.1 74 109.4
     shpërblime mbi pensione për veteranët 138 0.1 161 86.0
     shtesë nga statusi i invalidit të punës 40 0.0 39 103.2
     pensione sociale 172 0.1 155 110.8

TOTALI I SHPENZIMEVE TË ISSH 120,642 114,148 105.7

SUBVENCIONI 24,687 27,191 90.8

Shpenzimet e sigurimeve shoqërore

Shpenzime për 
përfitime
87.4%

Shpenzime 
administrative

1.8%

Shpenzime për 
programe të veçanta 

të qeverisë
10.8%

Struktura e shpenzimeve

  

milionë lekë
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Të ardhurat nga kontributet e drejpërdrejta 48,524 50,676 61,081 59,058 65,173 72,237 77,971
nga subjektet juridike e fizike 45,731 47,588 52,464 56,473 62,692 69,433 74,525

nga të vetëpunësuarit në bujqësi 1,929 2,320 7,610 1,940 1,919 2,111 2,122
nga sigurimi vullnetar 358 342 425 435 418 483 495

nga të ardhurat e tjera 506 426 582 210 145 210 828

milionë lekë
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Shpenzimet e sigurimeve shoqërore 84,881 90,807 96,791 102,417 109,303 114,148 120,642
Shpenzime për përfitime 74,100 79,632 85,296 88,904 93,457 100,174 105,426

nga këto shpenzimet për pensione 71,632 76,877 82,357 86,071 90,529 96,771 101,571
Shpenzime për programe të veçanta 9,062 9,202 9,633 11,497 13,687 11,829 13,082
Shpenzime administrative 1,718 1,973 1,862 2,016 2,159 2,145 2,134

Të ardhurat nga kontributet e drejtpërdrejta të sigurimeve shoqërore në vite

Shpenzimet e sigurimeve shoqërore në vite
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STATISTIKA JANAR - DHJETOR 2018

numër mesatar në % ndaj numër mesatar në % ndaj
viti 2018 totalit viti 2017 vitit 2017

sipas subjekteve: 721,160 92.7 694,411 103.9
(1)       ndërmarrje buxhetore 140,600 18.1 141,436 99.4
(2)       ndërmarrje jobuxhetore 17,752 2.3 18,320 96.9
(3)       firma private 409,120 52.6 357,630 114.4
(4)       të vetëpunësuar 86,796 11.2 110,472 78.6
(5)       të vetëpunësuar në bujqësi 58,940 7.6 58,526 100.7
(6)       vullnetarisht 7,954 1.0 8,027 99.1

(7) nga shteti 39,272 5.0 41,014 95.8
      të papunë që përfitojnë pagesë papunësie 6,703 0.9 7,106 94.3
      persona në pagesë kalimtare 146 0.0 46 317.4
      ushtarakë në reformë 9,473 1.2 9,840 96.3
      punonjës të nëntokës 3,177 0.4 3,041 104.5
      punonjës të industrisë ushtarake 435 0.1 479 90.8
      gra të pensionuara për vitin korent 19,338 2.5 20,502 94.3

(8) me përfitim afatshkurtër: 17,679 2.3 16,958 104.2
      paaftësi e përkohshme mbi ditën e 14-të 1,971 0.3 1,600 123.2
      barrëlindje 15,649 2.0 15,322 102.1
      paaftësi nga aksidentet në punë 59 0.0 37 159.2

Numri i kontribuesve urbanë në total 719,171 92.4 693,857 103.6
Numri i kontribuesve ruralë 58,940 7.6 58,526 100.7

Numri i kontribuesve 778,111 752,383 103.4

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

18.1%

ndërmarrje 
jobuxhetore

2.3%

firma private
52.6%

të vetëpunësuar
11.2%

të vetëpunësuar në 
bujqësi
7.6%

vullnetarisht
1.0%

nga shteti
5.0%

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. 

ISSH - Sektori i Statistikës   
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STATISTIKA JANAR - DHJETOR 2018

numër mesatar në % ndaj numër mesatar në % ndaj
viti 2018 totalit viti 2017 vitit 2017

sipas subjekteve: 721,160 92.7 694,411 103.9
(1)       ndërmarrje buxhetore 140,600 18.1 141,436 99.4
(2)       ndërmarrje jobuxhetore 17,752 2.3 18,320 96.9
(3)       firma private 409,120 52.6 357,630 114.4
(4)       të vetëpunësuar 86,796 11.2 110,472 78.6
(5)       të vetëpunësuar në bujqësi 58,940 7.6 58,526 100.7
(6)       vullnetarisht 7,954 1.0 8,027 99.1

(7) nga shteti 39,272 5.0 41,014 95.8
      të papunë që përfitojnë pagesë papunësie 6,703 0.9 7,106 94.3
      persona në pagesë kalimtare 146 0.0 46 317.4
      ushtarakë në reformë 9,473 1.2 9,840 96.3
      punonjës të nëntokës 3,177 0.4 3,041 104.5
      punonjës të industrisë ushtarake 435 0.1 479 90.8
      gra të pensionuara për vitin korent 19,338 2.5 20,502 94.3

(8) me përfitim afatshkurtër: 17,679 2.3 16,958 104.2
      paaftësi e përkohshme mbi ditën e 14-të 1,971 0.3 1,600 123.2
      barrëlindje 15,649 2.0 15,322 102.1
      paaftësi nga aksidentet në punë 59 0.0 37 159.2

Numri i kontribuesve urbanë në total 719,171 92.4 693,857 103.6
Numri i kontribuesve ruralë 58,940 7.6 58,526 100.7

Numri i kontribuesve 778,111 752,383 103.4

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. 
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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. 

ISSH - Sektori i Statistikës   

numër mesatar

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kontribues 549,720 561,169 654,563 718,070 718,286 752,383 778,111

sipas subjekteve: 501,511 510,747 608,519 668,614 661,655 694,411 721,160
      publike 159,161 158,039 159,203 145,746 155,401 159,756 158,351
      firma private 188,632 201,270 226,886 321,023 325,303 357,630 409,120
      të vetëpunësuar 79,357 80,050 86,168 104,686 120,460 110,472 86,796
      të vetëpunësuar në bujqësi 66,620 64,274 127,728 89,527 53,168 58,526 58,940
      vullnetarisht 7,741 7,114 8,534 7,632 7,323 8,027 7,954

nga shteti: 33,394 36,928 32,789 34,125 40,780 41,014 39,272
      ushtarë 506
      të papunë që përfitojnë pagesë papunësie 13,973 13,003 11,304 8,016 5,561 7,106 6,703
      persona në pagesë kalimtare 135 138 176 90 105 46 146
      ushtarakë në reformë 10,657 10,661 10,057 10,713 10,208 9,840 9,473
      policë në reformë*) 1,624 1,687
      punonjës të nëntokës 3,696 3,659 3,605 3,208 3,013 3,041 3,177
      punonjës të industrisë ushtarake 745 687 628 592 535 479 435
      gra të pensionuara për vitin raportues 3,682 7,156 5,331 11,506 21,358 20,502 19,338

me përfitim afatshkurtër: 14,816 13,494 13,255 15,331 15,851 16,958 17,679
      paaftësi e përkohshme mbi ditën e 14-të 2,779 1,445 1,116 1,485 1,419 1,600 1,971
      barrëlindje 11,990 12,014 12,114 13,808 14,403 15,322 15,649
      paaftësi nga aksidentet në punë 47 35 25 38 29 37 59

Kontribues urbanë në total 483,100 496,895 526,835 628,543 665,118 693,857 719,171
Kontribues ruralë 66,620 64,274 127,728 89,527 53,168 58,526 58,940

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 1,661,463 fushore 43,268
malore 460,673 malore 15,672
totali 2,122,137 totali 58,940

Mbi të vetëpunësuarit në bujqësi

kontributi vjetor i mbledhur 
sipas zonave kontribues sipas zonave
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Kontribues për të vetëpunësuarit në 
bujqësi sipas zonave

kontribues kontribues kontribute
numër fizik vite - njerëz - kontribute                    milionë lekë

Kontribues & Kontribute 5,213 7,954 495

nga kontribues të rinj 2,070 4,261 265
nga kontribues në vazhdim 3,143 3,692 230
totali 5,213 7,954 495

nga kontribues brenda vendit 3,187 4,317 269
nga kontribues jashtë vendit 2,026 3,637 226
totali 5,213 7,954 495

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.
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sipas llojit të marrëveshjeve

18 - 30 vjeç
2.9%

31 - 50 vjeç
31.2%

mbi 50 vjeç
65.9%

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.
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në mijë lekë vite - njerëz - 
kontribute

fushore 1,661,463 fushore 43,268
malore 460,673 malore 15,672
totali 2,122,137 totali 58,940

Mbi të vetëpunësuarit në bujqësi

kontributi vjetor i mbledhur 
sipas zonave kontribues sipas zonave
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Kontribues për të vetëpunësuarit në 
bujqësi sipas zonave

kontribues kontribues kontribute
numër fizik vite - njerëz - kontribute                    milionë lekë

Kontribues & Kontribute 5,213 7,954 495

nga kontribues të rinj 2,070 4,261 265
nga kontribues në vazhdim 3,143 3,692 230
totali 5,213 7,954 495

nga kontribues brenda vendit 3,187 4,317 269
nga kontribues jashtë vendit 2,026 3,637 226
totali 5,213 7,954 495

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.
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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.
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PENSIONE URBANE

në % ndaj 
totalit

gjendja në 
fund të vitit 

2017

në % ndaj 
vitit 2017

totali femra

(1) pensione pleqërie 398,744 190,663 78.4 379,349 105.1
pleqëri e plotë 253,725 125,458 49.9 252,827 100.4
të reduktuar 3,692 865 0.7 3,592 102.8
pleqëri e pjesshme 140,831 64,311 27.7 122,433 115.0
vjetërsi shërbimi 496 29 0.1 497 99.8

(2) pensione invaliditeti 63,046 26,033 12.4 62,412 101.0
nga sëmundje të përgjithshme 60,568 25,520 11.9 59,901 101.1
     të përhershëm 5,874 2,486 1.2 5,426 108.3
     të plotë me kujdesje 965 367 0.2 999 96.6
     të plotë 36,008 15,945 7.1 36,468 98.7
     të pjesshëm 5,005 2,557 1.0 5,318 94.1
     të reduktuar 12,716 4,165 2.5 11,690 108.8
nga aksidentet në punë dhe sëm. profesionale 2,475 513 0.5 2,508 98.7
     të përhershëm 648 95 0.1 648 100.0
     të pjesshëm 33 - 65% 1,270 354 0.2 1,306 97.2
     të plotë 67% 512 62 0.1 509 100.6
     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 46,861 22,615 9.2 46,647 100.5
nga sëmundje të përgjithshme 46,094 22,578 9.1 45,881 100.5
nga aksidentet në punë 480 23 0.1 481 99.8
për mbrojtje të veçantë të ushtarakut 287 14 0.1 285 100.7

Numri i pensioneve urbane 508,651 239,311 488,408 104.1

gjendja në fund të vitit 2018

Pensionet urbane

pensione pleqërie
78.4%

pensione invaliditeti
12.4%

pensione familjare
9.2%

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 21,374
Peshkopi 11,228
Durrës 36,257
Elbasan 30,885
Fier 44,212
Gjirokastër 16,157
Korçë 37,243
Kukës 7,663
Lezhë 15,741
Shkodër 30,046
Tiranë 108,509
Vlorë 39,119
TOTAL 398,434

PENSIONE INVALIDITETI
gjendja 
në fund

Berat 2,532
Peshkopi 2,462
Durrës 6,710
Elbasan 9,635
Fier 5,531
Gjirokastër 1,732
Korçë 6,290
Kukës 2,636
Lezhë 3,628
Shkodër 3,578
Tiranë 13,976
Vlorë 4,058
TOTAL 62,768

PENSIONE FAMILJARE
gjendja 
në fund

Berat 1,813
Peshkopi 2,923
Durrës 4,657
Elbasan 4,558
Fier 4,276
Gjirokastër 1,611
Korçë 4,160
Kukës 2,025
Lezhë 2,752
Shkodër 3,866
Tiranë 11,320
Vlorë 3,063
TOTAL 47,024

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 

2017

në % ndaj 
vitit 2017

totali femra

(1) pensione pleqërie 113,763 75,949 89.5 118,794 95.8
      pleqëri e plotë 69,233 48,204 54.5 72,305 95.8
      pleqëri e pjesshme 44,530 27,745 35.0 46,489 95.8

(2) pensione invaliditeti 7,129 3,171 5.6 7,304 97.6

nga sëmundje të përgjithshme 6,898 3,146 5.4 7,069 97.6
       të përhershëm 945 496 0.7 867 109.0
       të plotë me kujdesje 186 62 0.1 194 95.9
       të plotë 2,865 1,304 2.3 3,036 94.4
       të reduktuar 2,902 1,284 2.3 2,972 97.6

nga aksidentet në punë 231 25 0.2 235 98.3
       të përhershëm 31 4 0.0 33 93.9
       grupi i I 12 1 0.0 12 100.0
       grupi i II 29 2 0.0 29 100.0
       grupi i III 159 18 0.1 161 98.8

(3) pensione familjare 6,192 3,082 4.9 6,680 92.7

Numri i pensioneve rurale 127,084 82,202 132,778 95.7

gjendja në fund të vitit 2018

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
5.6%

pensione familjare
4.9%

Struktura e pensioneve rurale në fund të vitit
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PENSIONE RURALE

në % ndaj 
totalit

gjendja në 
fund të vitit 

2017

në % ndaj 
vitit 2017

totali femra

(1) pensione pleqërie 113,763 75,949 89.5 118,794 95.8
      pleqëri e plotë 69,233 48,204 54.5 72,305 95.8
      pleqëri e pjesshme 44,530 27,745 35.0 46,489 95.8

(2) pensione invaliditeti 7,129 3,171 5.6 7,304 97.6

nga sëmundje të përgjithshme 6,898 3,146 5.4 7,069 97.6
       të përhershëm 945 496 0.7 867 109.0
       të plotë me kujdesje 186 62 0.1 194 95.9
       të plotë 2,865 1,304 2.3 3,036 94.4
       të reduktuar 2,902 1,284 2.3 2,972 97.6

nga aksidentet në punë 231 25 0.2 235 98.3
       të përhershëm 31 4 0.0 33 93.9
       grupi i I 12 1 0.0 12 100.0
       grupi i II 29 2 0.0 29 100.0
       grupi i III 159 18 0.1 161 98.8

(3) pensione familjare 6,192 3,082 4.9 6,680 92.7

Numri i pensioneve rurale 127,084 82,202 132,778 95.7

gjendja në fund të vitit 2018

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
5.6%

pensione familjare
4.9%

Struktura e pensioneve rurale në fund të vitit

  

PENSIONE PLEQËRIE

gjendja 
në fund

Berat 7,589
Peshkopi 6,934
Durrës 8,512
Elbasan 13,743
Fier 15,838
Gjirokastër 5,263
Korçë 10,891
Kukës 3,613
Lezhë 5,580
Shkodër 10,563
Tiranë 15,855
Vlorë 9,569
TOTAL 113,950

PENSIONE INVALIDITETI
gjendja 
në fund

Berat 534
Peshkopi 292
Durrës 774
Elbasan 1,030
Fier 971
Gjirokastër 231
Korçë 580
Kukës 89
Lezhë 393
Shkodër 473
Tiranë 1,326
Vlorë 486
TOTAL 7,179

PENSIONE FAMILJARE
gjendja 
në fund

Berat 334
Peshkopi 429
Durrës 739
Elbasan 929
Fier 894
Gjirokastër 152
Korçë 441
Kukës 182
Lezhë 265
Shkodër 431
Tiranë 1,216
Vlorë 236
TOTAL 6,248

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.

Pensionet rurale sipas Drejtorive Rajonale
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gjendja në fund
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pensionistë urbanë 399,959 418,399 436,337 454,163 472,390 488,408 508,651
     pleqërie 296,076 311,382 327,604 345,314 363,664 379,349 398,744
     invaliditeti 55,245 59,241 61,200 62,101 61,938 62,412 63,046
     familjarë 48,638 47,776 47,533 46,748 46,788 46,647 46,861

Pensionistë ruralë 154,143 152,024 149,146 144,769 139,154 132,778 127,084
     pleqërie 137,771 135,904 133,132 129,161 124,378 118,794 113,763
     invaliditeti 6,853 7,229 7,579 7,763 7,456 7,304 7,129
     familjarë 9,519 8,891 8,435 7,845 7,320 6,680 6,192

Pensionistë në total 554,102 570,423 585,483 598,932 611,544 621,186 635,735

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

PENSIONE URBANE

pensione pleqërie 15,875 17,345
pensione invaliditeti 13,817 15,287
pensione familjare 6,897 8,368

PENSIONE RURALE

pensione pleqërie 8,792 9,357
pensione invaliditeti 6,630 7,195
pensione familjare 2,312 2,877

     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 2018 dhe që plotësojnë kushtet për të dalë në pension në vitin 2018

meshkuj femra totali meshkuj femra totali

pensione pleqërie 13,135 11,124 24,259 15,838 12,808 14,449
nëna më shumë fëmijë 138 138 13,766 13,766
pensione të reduktuara 86 21 107 18,707 18,188 18,605
totali 13,221 11,283 24,504 15,857 12,830 14,463

meshkuj femra totali meshkuj femra totali

pensione pleqërie 99.3 98.6 99.0 83.6 76.2 80.0
nëna më shumë fëmijë 1.2 0.6 80.7 80.7
pensione të reduktuara 0.7 0.2 0.4 72.9 70.0 72.3
totali 100.0 100.0 100.0 83.5 76.2 80.0

meshkuj femra totali meshkuj femra totali

pensione pleqërie 65.1 60.8 63.4 32.4 27.4 30.1
nëna më shumë fëmijë 56.3 56.3 30.7 30.7
pensione të reduktuara 62.7 58.6 61.9 39.0 37.5 38.7
totali 65.0 60.7 63.1 32.4 27.5 30.1

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 reja të lidhura gjatë vitit 2018 dhe që plotësojnë kushtet për të dalë në pension në vitin 2018

meshkuj femra totali meshkuj femra totali

pensione pleqërie 13,135 11,124 24,259 15,838 12,808 14,449
nëna më shumë fëmijë 138 138 13,766 13,766
pensione të reduktuara 86 21 107 18,707 18,188 18,605
totali 13,221 11,283 24,504 15,857 12,830 14,463

meshkuj femra totali meshkuj femra totali

pensione pleqërie 99.3 98.6 99.0 83.6 76.2 80.0
nëna më shumë fëmijë 1.2 0.6 80.7 80.7
pensione të reduktuara 0.7 0.2 0.4 72.9 70.0 72.3
totali 100.0 100.0 100.0 83.5 76.2 80.0

meshkuj femra totali meshkuj femra totali

pensione pleqërie 65.1 60.8 63.4 32.4 27.4 30.1
nëna më shumë fëmijë 56.3 56.3 30.7 30.7
pensione të reduktuara 62.7 58.6 61.9 39.0 37.5 38.7
totali 65.0 60.7 63.1 32.4 27.5 30.1

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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Masa  dhe të ardhurat e pensioneve të reja të pleqërisë urbane në vite
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Pensione të mbyllura të pleqërisë (të vdekur në vitin korent) 

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

Viti 2018
meshkuj femra totali meshkuj femra totali

urban 5,657 3,618 9,275 19.4 25.5 21.8
rural 1,556 2,499 4,055 21.7 27.1 25.0
total 7,213 6,117 13,330 19.9 26.1 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 98.3%
pensione invaliditeti 33.3 80.2%
pensione familjare 19.4 98.7%

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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kërkesave
afati maksimal
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101.0%

pensione të lidhura para afatit (në përqindje
ndaj totalit)

në shkallë republike

PËRFITUES

subjektet
me paaftësi të 

përkohshme                       
në punë 

me leje barrëlindje
me paaftësi nga 

aksidentet dhe sëm. 
profesionale

(1) buxhetore 710 1,974 13
(2) jobuxhetore 89 138 3
(3) firmat private 1,172 5,776 43
(4) të vetëpunësuar 1,419
(5) të vetëpunësuar në bujqësi 6,342

Totali 1,971 15,649 59

TREGUES TË TJERË

subjektet numri i ditëve me 
barrëlindje

(1) buxhetore 503,107
(2) jobuxhetore 35,111
(3) firmat private 1,744,914
(4) të vetëpunësuar 439,605
(5) të vetëpunësuar në bujqësi 1,790,123

Totali 4,512,860

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 
11.1%

me leje 
barrëlindje

88.5%

me paaftësi 
nga aksidentet 

dhe sëm. 
profesionale

0.3%

Struktura e përfituesve afatshkurtër 
sipas degëve të sigurimeve shoqërore

buxhetore
15.3%

jobuxhetore
1.3%

firmat private
39.5%

të 
vetëpunësua

r
8.0%

të 
vetëpunësua
r në bujqësi

35.9%

Struktura e përfituesve afatshkurtër 
sipas subjekteve
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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 98.3%
pensione invaliditeti 33.3 80.2%
pensione familjare 19.4 98.7%

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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në shkallë republike

PËRFITUES

subjektet
me paaftësi të 

përkohshme                       
në punë 

me leje barrëlindje
me paaftësi nga 

aksidentet dhe sëm. 
profesionale

(1) buxhetore 710 1,974 13
(2) jobuxhetore 89 138 3
(3) firmat private 1,172 5,776 43
(4) të vetëpunësuar 1,419
(5) të vetëpunësuar në bujqësi 6,342

Totali 1,971 15,649 59

TREGUES TË TJERË

subjektet numri i ditëve me 
barrëlindje

(1) buxhetore 503,107
(2) jobuxhetore 35,111
(3) firmat private 1,744,914
(4) të vetëpunësuar 439,605
(5) të vetëpunësuar në bujqësi 1,790,123

Totali 4,512,860

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
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  në milionë lekë në % ndaj   në milionë lekë në % ndaj
viti 2018 totalit viti 2017 vitit 2017

A TË ARDHURAT

I Të ardhura nga kontributet 1,370 22.5 1,210 113.2

II Financime nga Buxheti i Shtetit 4,722 77.5 4,868 97.0
     sigurimi shtetëror suplementar 543 8.9 229 237.3
     sigurimi suplementar ushtarak 3,417 56.1 3,550 96.2
     trajtimi i veçantë i punonjësve të nëntokës 236 3.9 555 42.5
     për statusin "Dëshmor i Atdheut" 28 0.5 28 102.2
     trajtimi i veçantë për pilotët fluturues në pension 73 1.2 65 111.9
     trajtimi i veçantë i punonjësve të industrisë ushtarake 80 1.3 82 96.5
     trajtimi i veçantë për detarët e nëndetëseve në pension 12 0.2 11 111.6
     pagesë për shpenzime varrimi 187 3.1 215 87.0
     për statusin "Profesor" 146 2.4 132 110.1

TOTALI I TË ARDHURAVE 6,092 6,078 100.2

B SHPENZIMET

I Shpenzime sipas skemave 4,722 100.0 4,933 95.7
(a)      sigurimi shtetëror suplementar 543 11.5 450 120.6
(b)      sigurimi suplementar ushtarak 3,417 72.4 3,584 95.3
(c)      trajtimi i veçantë i punonjësve të nëntokës 236 5.0 403 58.5
(d)      për statusin "Dëshmor i Atdheut" 28 0.6 27 103.9
(e)      trajtimi i veçantë për pilotët fluturues në pension 73 1.5 70 104.0
(f)      trajtimi i veçantë i punonjësve të industrisë ushtarake 80 1.7 86 93.0
(g)      trajtimi i veçantë për detarët e nëndetëseve në pension 12 0.3 12 101.1
(h)      pagesë për shpenzime varrimi 187 4.0 188 99.4
(i)      për statusin "Profesor" 146 3.1 112 130.2

4,722 4,933 95.7

PJESËMARRËS NË SKEMË
në % ndaj

viti 2018 viti 2017 vitit 2017

Përfitues                                              (gjendja në fund)
     sigurimi shtetëror suplementar 2,883 2,589 111.4
     sigurimi suplementar ushtarak 27,823 26,279 105.9
     trajtimi i veçantë i punonjësve të nëntokës 3,539 3,079 114.9
     për statusin "Dëshmor i Atdheut" 348 351 99.1
     trajtimi i veçantë për pilotët fluturues në pension 237 236 100.4
     trajtimi i veçantë i punonjësve të industrisë ushtarake 418 473 88.4
     trajtimi i veçantë për detarët e nëndetëseve në pension 60 62 96.8
     për statusin "Profesor" 873 815 107.1
Totali i përfituesve 36,181 33,884 106.8

Skema e sigurimit suplementar dhe trajtimet e veçanta

TOTALI I SHPENZIMEVE
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  në milionë lekë në % ndaj   në milionë lekë në % ndaj
viti 2018 totalit viti 2017 vitit 2017

A TË ARDHURAT

I Të ardhura nga kontributet 1,370 22.5 1,210 113.2

II Financime nga Buxheti i Shtetit 4,722 77.5 4,868 97.0
     sigurimi shtetëror suplementar 543 8.9 229 237.3
     sigurimi suplementar ushtarak 3,417 56.1 3,550 96.2
     trajtimi i veçantë i punonjësve të nëntokës 236 3.9 555 42.5
     për statusin "Dëshmor i Atdheut" 28 0.5 28 102.2
     trajtimi i veçantë për pilotët fluturues në pension 73 1.2 65 111.9
     trajtimi i veçantë i punonjësve të industrisë ushtarake 80 1.3 82 96.5
     trajtimi i veçantë për detarët e nëndetëseve në pension 12 0.2 11 111.6
     pagesë për shpenzime varrimi 187 3.1 215 87.0
     për statusin "Profesor" 146 2.4 132 110.1

TOTALI I TË ARDHURAVE 6,092 6,078 100.2

B SHPENZIMET

I Shpenzime sipas skemave 4,722 100.0 4,933 95.7
(a)      sigurimi shtetëror suplementar 543 11.5 450 120.6
(b)      sigurimi suplementar ushtarak 3,417 72.4 3,584 95.3
(c)      trajtimi i veçantë i punonjësve të nëntokës 236 5.0 403 58.5
(d)      për statusin "Dëshmor i Atdheut" 28 0.6 27 103.9
(e)      trajtimi i veçantë për pilotët fluturues në pension 73 1.5 70 104.0
(f)      trajtimi i veçantë i punonjësve të industrisë ushtarake 80 1.7 86 93.0
(g)      trajtimi i veçantë për detarët e nëndetëseve në pension 12 0.3 12 101.1
(h)      pagesë për shpenzime varrimi 187 4.0 188 99.4
(i)      për statusin "Profesor" 146 3.1 112 130.2

4,722 4,933 95.7

PJESËMARRËS NË SKEMË
në % ndaj

viti 2018 viti 2017 vitit 2017

Përfitues                                              (gjendja në fund)
     sigurimi shtetëror suplementar 2,883 2,589 111.4
     sigurimi suplementar ushtarak 27,823 26,279 105.9
     trajtimi i veçantë i punonjësve të nëntokës 3,539 3,079 114.9
     për statusin "Dëshmor i Atdheut" 348 351 99.1
     trajtimi i veçantë për pilotët fluturues në pension 237 236 100.4
     trajtimi i veçantë i punonjësve të industrisë ushtarake 418 473 88.4
     trajtimi i veçantë për detarët e nëndetëseve në pension 60 62 96.8
     për statusin "Profesor" 873 815 107.1
Totali i përfituesve 36,181 33,884 106.8

Skema e sigurimit suplementar dhe trajtimet e veçanta
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milionë lekë
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Të ardhurat 6,125 6,152 4,629 5,190 5,601 6,188 6,092
Shpenzimet 4,979 4,789 4,707 4,892 4,973 4,933 4,722

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Përfitues 29,448 31,175 31,478 31,867 32,692 33,884 36,181
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  në milionë lekë në % ndaj   në milionë lekë në % ndaj
viti 2018 totalit viti 2017 vitit 2017

A TË ARDHURAT

Financime me destinacion nga Buxheti i Shtetit 431 100.0 499 86.4
     pensione të posaçme shtetërore 80 18.6 64 125.3
     shpërblime mbi pensione për veteranët 138 32.1 207 66.9
     shtesë nga statusi i invalidit të punës 40 9.3 45 88.1
     pensione sociale 172 39.9 182 94.3

TOTALI I TË ARDHURAVE 431 499 86.4

B SHPENZIMET

I Shpenzime sipas skemave 431 100.0 428 100.6
(a)     pensione të posaçme shtetërore 80 18.7 74 109.4
(b)     veteranë dhe invalidë të luftës 138 32.0 161 86.0
(c)     invalidë të punës që marrin rimbursim karburanti 40 9.3 39 103.2
(d)     pensione sociale 172 39.9 155 110.8

431 428 100.6

në % ndaj
viti 2018 viti 2017 vitit 2017

Përfitues                                              (gjendja në fund)
    pensione të posaçme shtetërore 228 3.6 241 94.6
    veteranë dhe invalidë të luftës 3,151 48.6 4,206 74.9
    invalidë të punës që marrin rimbursim karburanti 468 7.2 482 97.1
    pensione sociale 2,632 40.6 2,589 101.7
Totali i përfituesve 6,479 100.0 7,518 86.2

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 222 223 129 57.8
(2) specialistë 784 789 572 72.5
(3) teknikë dhe ndihmës specialistë 168 170 68 40.0
(4) nëpunës të thjeshtë 75 80 62 77.5
(5) punëtorë 35 34 22 64.7

Totali 1,284 1,296 853 65.8

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

shkalla arsimore punonjës në fund të vitit

(1) të ulët 0
(2) 8/vjeçar 12
(3) të mesëm 159
(4) të lartë 1,125

Totali 1,296

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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