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Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë i
kontrollit ekonomik e financiar dhe për punën e vet i jep llogari Kuvendit të
Republikës së Kosovës.
Misioni ynë është që përmes auditimeve cilësore të fuqizojmë llogaridhënien në
administratën publike për përdorimin efektiv, efikas dhe ekonomik të burimeve
kombëtare. Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit promovojnë drejtpërsëdrejti
llogaridhënien e institucioneve publike duke ofruar bazë të qëndrueshme për të
kërkuar llogari nga menaxherët e çdo organizate të audituar. Në këtë mënyrë, ne
rrisim besimin në shpenzimin e fondeve publike dhe luajmë një rol aktiv në sigurimin
e interesit të taksapaguesve dhe të palëve tjera të interesit në rritjen e përgjegjësisë
publike.
Ky auditim është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve
Supreme të Auditimit (SNISA 30001) dhe me Udhëzuesin për Auditimin e Sistemeve
të Informacionit (GUID 51002) si dhe me praktikat e mira evropiane.
Auditimet e teknologjisë së informacionit të ndërmarra nga Zyra Kombëtare e
Auditimit janë një ekzaminim dhe rishikim i sistemeve të Teknologjisë së
Informacionit dhe kontrolleve përkatëse për të pasur siguri mbi parimet e
ligjshmërisë, efikasitetit3, ekonomisë4, dhe efektivitetit5 të sistemit të Teknologjisë së
Informacionit dhe kontrolleve përkatëse.
Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me përmbajtjen e këtij raporti
“Menaxhimi i Obligimeve Tatimore në Sistemet e Informacionit të Administratës
Tatimore të Kosovës”, në konsultim me Ndihmës- Auditorin e Përgjithshëm Vlora
Spanca, që e ka mbikëqyrur auditimin.
Ekipi që realizoi raportin:
Samir Zymberi, drejtor i departamentit të auditimit
Shqipe Mujku Hajrizi, udhëheqëse e ekipit
Poliksena Berisha, anëtare e ekipit

1SNISA

3000 – Standardet dhe udhëzimet për auditimin e performancës bazuar në Standardet e Auditimit të ONISA-s dhe në
përvojën praktike.
2 GUID 5100 – Udhëzuesi për Auditimin e Sistemeve të Informacionit lëshuar nga INTOSAI.
3 Efikasiteti – Parimi i efikasitetit nënkupton të marrësh maksimumin nga resurset në dispozicion. Ka të bëjë me lidhshmërinë
ndërmjet resurseve të angazhuara dhe rezultateve të dhëna në kuptim të sasisë, cilësisë dhe kohës.
4 Ekonomia –Parimi i ekonomisë nënkupton minimizimin e kostos së resurseve. Resurset e përdorura duhet të jenë në dispozicion
me kohë, në sasi dhe cilësi të duhur dhe me çmimin më të përshtatshëm.
5 Efektiviteti – Parimi i efektivitetit nënkupton arritjen e objektivave të paracaktuara dhe arritjen e rezultateve të pritura.
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Lista e shkurtesave
ATK

Administrata Tatimore e Kosovës

DAS

Divizioni i Administrimit të Sistemeve

DBNJ

Divizioni i Burimeve Njerëzore

DTI

Departamenti i Teknologjisë Informative

DWH

Data Warehouse (Depo e të Dhënave)

EDI

Electronic Data Interchange - Deklarimi Elektronik i Tatimit

IEC

International Electrotechnical Commission (Komisioni Ndërkombëtar
për Elektroteknikë)

ISO

International Organization for
Ndërkombëtare për Standardizim)

MP

Marrëveshje për Pagesë

SIGTAS

Sistemi i Integruar Qeveritar për Administratën Tatimore

SMRM

Sistemi për Menaxhimin e Rasteve të Mbledhjes

SQL

Structured Query Language (Gjuhë e Strukturuar e Pyetësorëve)

TI

Teknologjia Informative

UNIREF

Standard i Unifikuar për Numrat Referentë

VPN

Virtual Private Network (Rrjet Privat Virtual)

ZKA

Zyra Kombëtare e Auditimit

Standardization

(Organizata
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Përmbledhje e përgjithshme
Institucionet publike duhet t’i sigurojnë tatimpaguesit se sistemet të cilat mbështesin
mbledhjen dhe regjistrimin e të hyrave dhe borxheve tatimore ruajnë integritetin,
konfidencialitetin dhe disponueshmërinë e të dhënave. Administrata Tatimore e Kosovës,
është Agjenci Ekzekutive në kuadër të Ministrisë së Financave, përgjegjëse për administrimin
e detyrimeve tatimore. Për të ofruar/kryer shërbimet e saj, përdorë sisteme informative.
Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer auditimin e Teknologjisë së Informacionit në
Administratën Tatimore të Kosovës për të vlerësuar nëse sistemet e informacionit ofrojnë
informacione të besueshme, të sakta dhe të plota. Administrimi dhe menaxhimi i detyrimeve
tatimore është bërë nëpërmjet sistemeve të informacionit të ndërlidhura, Sistemit Elektronik
për Deklarim të Tatimit, Sistemit të Integruar Qeveritar për Administratën Tatimore dhe
Sistemit për Menaxhimin e Rasteve të Mbledhjes.
Sistemi Elektronik për Deklarim të Tatimit, ka mundësuar ofrimin e shërbimeve online,
ruajtjen dhe trajtimin e deklaratave tatimore si dhe ka zvogëluar shpenzimet operative për
Administratën Tatimore të Kosovës. Ndërsa, për tatimpaguesit ka zvogëluar gabimet në
deklarimin e tatimeve/kontributeve dhe ka kursyer kohën për deklarimin dhe pagesën e tyre.
Nëpërmjet Sistemit të Integruar Qeveritar për Administratën Tatimore menaxhohen tatimet,
megjithatë ky sistem në vazhdimësi është duke u avancuar në automatizim të proceseve,
ndërsa Sistemi për Menaxhimin e Rasteve të Mbledhjes ka mundësuar menaxhimin më të
lehtë të borxheve tatimore.
Përkundër avancimeve në sistemet e lartpërmendura të teknologjisë së informacionit,
rezultatet e auditimit kanë treguar se ekzistojnë disa mangësi, që ndërlidhen me kontrollet e
aplikacionit6, kontrollet e qasjes logjike në sisteme7, si dhe me sigurinë e informacionit dhe
vazhdimësinë e sistemeve8. Për rrjedhojë, ekziston rreziku që sistemet të ekspozohen ndaj
rreziqeve të humbjes së integritetit dhe konfidencialitetit të të dhënave dhe disponueshmërisë
së sistemeve.
Këto mangësi ndikojnë në paraqitjen e një pasqyrë jo të saktë dhe jo të plotë të llogarive të
deklaratave tatimore, rreziqe të funksionimit të sistemeve të informacionit, humbje të
integritetit dhe konfidencialitetit të të dhënave dhe rreziqe në sigurinë e informacionit dhe
vazhdimësinë e punës së sistemeve.
Prandaj, bazuar në konkludimin e përgjithshëm dhe rreziqet e identifikuara nga auditimi,
tregojnë që ka nevojë për përmirësime në menaxhimin e sistemeve të informacionit, nëpërmjet
të cilave administrohen detyrimet tatimore. Duke marrë parasysh rëndësinë e detyrimeve
tatimore që kanë për buxhetin e shtetit, ne kemi dhënë një rekomandim me prioritet për

Detajet e këtyre çështjeve janë në kapitullin 3.1 “Kontrolla e Aplikacionit”.
Detajet janë dhënë në kapitullin 3.2 “Menaxhimi i qasjes logjike në sistemet e informacionit”.
8 Detajet gjenden në kapitullin 3.3 “Menaxhimi i sigurisë së informacionit dhe planit të vazhdimësisë së sistemit”.
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Ministrinë e Financave që posaçërisht të adresoj çështjet rreth sigurisë së informacionit dhe
kapaciteteve/rolit të Administratës Tatimore të Kosovës.
Ndërkaq, me qëllim të adresimit të shpejtë të çështjeve të menaxhimit dhe kontrollit të
teknologjisë së informacionit brenda organizatës, kemi dhënë 25 rekomandime për
Administratën Tatimore të Kosovës. Lista e rekomandimeve, është paraqitur në Kapitullin 5
të këtij raporti.

Përgjigjja e menaxhmentit për këtë auditim
Drejtori i Përgjithshëm i Administratës Tatimore të Kosovës është pajtuar me gjetjet dhe
konkluzionet e auditimit si dhe është zotuar se do t’i adresoj rekomandimet e dhëna.
Zyra Kombëtare e Auditimit vlerëson bashkëpunimin e menaxhmentit dhe personelit të
Administratës Tatimore të Kosovës gjatë procesit të auditimit.
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1. Hyrje
Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) është Agjenci Ekzekutive me autonomi të plotë
përbrenda Ministrisë së Financave, e cila ka përgjegjësi të administroj zbatueshmërinë e çdo
lloji të tatimit të aplikuar me legjislacion tatimor në Republikën e Kosovës. Detyrë kryesore e
ATK-së është që të sigurojë se shumat e duhura tatimore nga tatimpaguesit janë paguar në
kohën dhe mënyrën e duhur, duke i siguruar qeverisë të hyra për buxhetin e vendit.
Tatimet qendrore qeveritare të cilat i mbledh ATK janë:






Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) në furnizimet e brendshme;
Tatimi në të Ardhurat Personale;
Tatimi në të Ardhurat e Korporatave;
Tatimet e mbajtura në burim, dhe
Kontributet Pensionale.

Mbledhja e të hyrave nëpërmjet tatimeve, mundëson financim në mënyrë të drejtë dhe
transparente të shërbimeve publike siç janë: infrastruktura, siguria, arsimi, shëndetësia,
programet e mirëqenies sociale etj. Deklarimi dhe pagesa e detyrimeve tatimore nga
tatimpaguesit është i rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendit, prandaj përbën obligim
detyrues.
Mbledhja e të hyrave nga ATK-ja çdo vit është në rritje, siç shihet edhe në paraqitjen grafike
të prezantuar në figurën. 1.9

Të Hyrat nga Tatimet dhe Kontributet Pensionale
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Figura 1. Të hyrat e realizuara nga tatimet dhe kontributet pensionale sipas viteve 2017-2019
Borxhet10 tatimore të papaguara ndaj ATK-së gjatë vitit 2017 janë 319.5 mil, 2018 janë 376.1 mil
dhe gjatë vitit 2019 janë 357.8 mil.11
Raporti vjetor i Administratës Tatimore të Kosovës janar – dhjetor 2017/ 2018 & http://www.atk-ks.org/wpcontent/uploads/2020/01/20-vjetori-i-ATK.pdf
10 Tatimet që përbëjnë detyrim dhe që duhet t’i paguhen ATK-së janë borxh ndaj ATK-së.
11 Raporti vjetor i Administratës Tatimore të Kosovës janar - dhjetor 2017/2018 & ATK, Raporti i borxheve tatimore
2019.
9
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Për t’i menaxhuar tatimet në mënyrë më efikase dhe efektive, ATK-ja shfrytëzon sisteme të
informacionit komplekse për mbledhjen, përpunimin, ruajtjen, shpërndarjen dhe përdorimin
e informatave. Sistemi qendror për menaxhimin e tatimeve është sistemi SIGTAS (Sistemi i
Integruar Qeveritar për Administratën Tatimore). Përmes këtij sistemi të informacionit
menaxhohen llojet e tatimeve dhe formularët tatimorë të paraqitur në figurën 2:

Tatimet
• Tatimi mbi korporatat;
•Tatimi i paragjykuar;
• Tatimi në hotele dhe
restorante;
•Tatimi i vlerës së shtuar
(TVSH);
•Tatimi i mbajtur në burim;
• Kontributet pensionale;
• Tatimi në të ardhura
personale;
• Tatimi në fitim: Interesi,
dividenta, qiraja e mbajtur
në burim;
•Tatimi mbi qiranë dhe
pasurinë e patrupëzuar.

Deklarata dhe të hyra të
tjera
•Deklarata e extra fitimit;
•Pensionet individuale;
•Ndëshkimet e tatimpaguesit;
•Të ardhurat nga ortakëria;
• Llogaritë e veçanta.

Këstet
•Kësti i extra fitimit;
• Kësti i tatimit në fitim;
• Këstet tremujore për
biznese të vogla individuale;
• Këstet tremujore për
biznese të mëdha
individuale;
• Këstet tremujore për
korporata të vogla;
• Këstet tremujore për
korporata të mëdha.

Figura 2. Llojet e tatimeve dhe formularët tatimore që menaxhohen nga sistemi i informacionit SIGTAS
Po ashtu, nëpërmjet këtij sistemi bëhet menaxhimi i borxheve, menaxhimi i marrëveshjeve për
pagesë, krijimi i pagesave dhe fletëpagesave.
Sistemi i informacionit SIGTAS, i cili është sistem bazë i ATK-së është në përdorim që nga viti
2010. Ky sistem i informacionit është i zhvilluar në platformën ueb dhe baza e të dhënave
është në platformën ORACLE. Ky sistem i informacionit është i konfiguruar për lloje të
ndryshme të tatimeve, si dhe për kalkulimin e interesave dhe ndëshkimeve tatimore, sipas
kërkesave ligjore.
Versioni i parë i sistemit SIGTAS është përdorur nga viti 2001, kur ka filluar mbledhja e
tatimeve. Ky sistem tani shfrytëzohet ende për të dhëna referuese dhe historike të
tatimpaguesve, për rastet kur riaktivizohen tatimpaguesit pasivë, të cilët nuk kanë qenë të
regjistruar në sistemin e ri SIGTAS.
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1.1 Fushat me rrezik dhe motivi i auditimit
Gjatë fazës së planifikimit të auditimit kemi identifikuar disa rreziqe të cilat e shoqërojnë
sistemin e informacionit SIGTAS. Në mungesë të fleksibilitetit të sistemit të informacionit
SIGTAS, Departamenti i TI-së brenda ATK-së ka zhvilluar sisteme të informacionit shtesë të
cilat shkëmbejnë informata mes vete, për të menaxhuar tatimet dhe nivelin e borxheve
tatimore. Po ashtu, ATK-ja është në fazën e përgatitjes për zhvillimin e sistemit të ri për
menaxhimin e tatimeve, për arsye se sistemi aktual është i kufizuar në ndryshimet të cilat janë
të nevojshme për ATK-në.
Si rrjedhojë janë identifikuar probleme që ndërlidhen me sistemin SIGTAS, i cili menaxhon
tatimet, por nuk bën kalkulimin automatik të interesit dhe ndëshkimit pas datës së fundit për
deklarim/pagesë. Ndërsa, Sistemi për Menaxhimin e Rasteve të Mbledhjes (SMRM),
nëpërmjet të cilit bëhet monitorimi i rasteve të mbledhjes së borxheve tatimore nuk ka mesazh
njoftimi për vonesën e mos pagesës së kësteve.
Si probleme janë edhe ankesat e tatimpaguesve për prezantimin e pasqyrës jo të saktë të
“Gjendjes së përgjithshme të deklarimeve dhe transaksioneve”, të cilat gjenerohen nga sistemi
i informacionit SIGTAS, problemet me procesimin e pagesave dhe mos transferimi i
deklaratave tatimore nga sistemi EDI në sistemin SIGTAS. Këta tregues të problemit kanë
motivuar edhe kryerjen e këtij auditimi.
Shqyrtimi i treguesve të problemit të identifikuar nga burime të ndryshme si dhe nga
vlerësimet tona të bazuara në Manualin Aktiv të Auditimit të TI-së, për identifikimin e
fushave më me rrezik për efikasitetin dhe efektivitetin e menaxhimit të borxheve në sistemin
e informacionit SIGTAS, na orienton në problemin kryesor: menaxhimin dhe kontrollin e
sistemeve të informacionit me theks në modulin e menaxhimit të borxheve.
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1.2 Objektiva dhe pyetjet e auditimit
Objektiv i auditimit është të vlerësojmë nëse sistemi i informacionit SIGTAS mbështet qëllimet
dhe strategjinë e institucionit, duke ofruar informacione të besueshme, të sakta dhe të plota.
Në kuadër të kësaj kemi vlerësuar nëse ATK-ja ka vendosur mekanizmat e nevojshëm për
menaxhimin dhe kontrollin e sistemeve të informacionit me theks në modulin e menaxhimit
të borxheve.
Më këtë auditim synojmë që të ofrojmë rekomandime relevante për palët përgjegjëse në
mënyrë që të përmirësojnë shërbimet e TI-së.
Pyetjet e auditimit:
1. A janë të vendosura kontrollet efektive të vlefshmërisë 12 së të dhënave në sistemin e
informacionit i cili menaxhon borxhet tatimore?
2. A ka vendosur ATK-ja mekanizma kontrollues efikas të cilët mundësojnë qasjen e sigurt logjike
dhe të besueshme në sistemin e informacionit?
3. A ka ATK-ja mekanizma efikas për sigurinë e informacionit dhe vazhdimësinë e sistemit të
informacionit?
Fushëveprim i këtij auditimi është Administrata Tatimore e Kosovës, përkatësisht
Departamenti i Teknologjisë Informative, Divizioni i Procesimit, në kuadër të Departamentit
të Regjistrimit dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, si dhe Drejtoria Rajonale në Prizren.
Fokus i auditimit është: Sistemi i Informacionit SIGTAS, i cili është sistem qendror për
administrimin e tatimeve në ATK, Sistemi i Informacionit SMRM përmes të cilit bëhet
menaxhimi i rasteve të mbledhjes së borxheve të tatimpaguesve, si dhe sistemi elektronik EDI
përmes të cilit bëhet deklarimi tatimor dhe ndërlidhja e pagesës me deklaratën tatimore
nëpërmjet UNIREF13. Auditimi ka mbuluar periudhën janar 2019 – shkurt 2020.
Metodologjia e aplikuar e auditimit, kriteret, metodat e përdoruara, roli dhe përgjegjësitë e
palëve dhe dokumentet relevante janë paraqitur në Shtojcën 1.

Vlefshmëria e të dhënave ka për qëllim të identifikojë gabimet e të dhënave, të dhënat jo të plota ose ato që mungojnë,
plotësinë dhe saktësinë, si dhe mospërputhjet midis të dhënave të lidhura me të.
13Standard i unifikuar për numrat referent- Instrument i përdorur për identifikimin dhe klasifikimin e pagesave, si dhe
regjistrimin e tyre në sistemin e informacionit SIGTAS.
12
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2. Përshkrimi i sistemit
ATK-ja funksionon me autonomi të plotë operacionale, bën administrimin/zbatueshmërinë e
çdo lloji të tatimit mbi të ardhurat të aplikueshëm me legjislacionin tatimor në Republikën e
Kosovës.
Në kuadër të ATK-së funksionojnë: Shtylla Funksionale për Operacione, Shtylla Funksionale
për Programe dhe Procedura, si dhe Shtylla për Mbështetjen e Programeve dhe Procedurave.
Për zbatimin e objektivave të përcaktuara me ligj, ATK-ja është e shtrirë në dhjetë (10) drejtori
rajonale (Prishtina 1, Prishtina 2, Prishtina 3, Prizreni 1, Prizreni 2, Mitrovicë, Pejë, Gjakovë,
Gjilan dhe Ferizaj).
TI-ja luan një rol shumë të rëndësishëm në fushat kryesore të ATK-së, siç janë: shërbimet e
tatimpaguesve, regjistrimet, përpunimet, llogaritjet, automatizimi i punës, menaxhimi dhe
trajtimi i tatimeve. Sistemet dhe asetet e TI-së menaxhohen nga Departamenti i Teknologjisë
Informative. Gjithashtu, për ofrim të përkrahjes për regjistrimin dhe trajtimin e kërkesave të
tatimpaguesve është Divizioni i Procesimit i cili funksionon në kuadër të Departamentit të
Regjistrimit dhe Shërbimit të tatimpaguesve.
Sistemet të cilat shfrytëzohen për menaxhimin e tatimeve janë paraqitur në figurën 3.

TATIMPAGUESIT

EDI
Deklarimi tatimor
dhe gjenerimi i
fletëpagesave

PUNONJËSIT E ATK-SË

Shkëmbimi i
të dhënave
në baza
ditore

SIGTAS
Sistemi Qendror për
menaxhimin e
tatimeve

SQL

PUNONJËSIT E ATK-SË

Transferimi i
të dhënave
në baza
ditore

SMRM
Sistemi për
menaxhimin e rasteve
të mbledhjes

ORACLE

ORACLE

Figura 3: Rrjedha e të dhënave në sistemet e informacionit
Çdo person që zhvillon aktivitet ekonomik, në bazë të legjislacionit tatimor, është i obliguar
të kryej proceset e mëposhtme, si në figurën 4:
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Regjistrohet

Regjistrimi i
tatimpagueseve
bëhet në sistemin
SIGTAS. Ky sistem
përdoret vetëm nga
punonjësit e ATK-së
dhe është në
platformën ueb me
bazë të të dhënave
Oracle.

Mbaj
Dokumentacionin

Deklaroj Tatimin

Mbajtja e
dokumentacionit
bëhet nga
tatimpaguesit dhe
ato importohen në
sistemin e
informacionit EDI
nga vetë
tatimpaguesi.

Deklarimi i tatimeve
bëhet nëpërmjet
sistemit të
informacionit online
EDI, ku secili
tatimpagues ka
llogarinë e tij për kyçje.
Për secilin deklarim
tatimor, sistemi
gjeneron UNIREF unik.

Paguaj Tatimin

Pagesa e tatimit
bëhet sipas
deklaratës tatimore
me UNIREF, që
mundëson lidhjen e
pagesës me
deklaratën tatimore
në sistemin EDI.

Figura 4. Kërkesat e përmbushjes së detyrimeve tatimore
Regjistrimi është proces ku Administrata Tatimore mbledh informatat identifikuese bazike të
tatimpaguesit, siç janë: emri, adresa dhe lloji i personit juridik. Ky informacion i mundëson
ATK-së të dijë se kush janë tatimpaguesit e saj, ku janë vendosur dhe nëse janë aktivë ose
joaktivë. Këto aktivitete regjistrohen në sistemin e informacionit qendror SIGTAS.
Mbajtja e dokumentacionit është proces që obligon tatimpaguesit të mbajnë dokumentacione,
siç janë librat dhe regjistrat në pajtim me legjislacionin tatimor.
Deklarimi Tatimor është procesi ku çdo person që i nënshtrohet çdo lloji të tatimit sipas
legjislacionit të zbatueshëm në Kosovë do të dorëzojë në ATK deklaratën tatimore brenda
afatit të përcaktuar ligjor. Personat të cilët nuk e dorëzojnë deklaratën tatimore brenda afatit
të përcaktuar sipas legjislacionit të aplikueshëm në Republikën e Kosovës, i nënshtrohen
ndëshkimit administrativ.
Pagesa tatimore është procesi ku çdo person që ka për detyrë t’i paguajë tatime ATK-së sipas
legjislacionit të zbatueshëm në Kosovë, do të paguajë tatimin e tillë në kohën dhe vendin e
specifikuar, pa njoftim ose kërkesë nga ana e ATK-së. Pra, çdo tatim që përbën detyrim dhe
që duhet t’i paguhet ATK-së është një borxh ndaj ATK-së. Në qoftë se çfarëdolloj shume e
ndonjë tatimi të administruar nga ATK-ja sipas legjislacionit të zbatueshëm në Kosovë nuk
është paguar deri në datën e fundit të përcaktuar për pagesë, tatimpaguesi do jetë i detyruar
të paguajë ndëshkimin administrativ dhe interesin për vonesat në shlyerjen e borxhit ndaj
ATK-së.
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3. Gjetjet e auditimit
Në këtë kapitull janë prezantuar gjetjet e auditimit që kanë të bëjnë me aktivitetet e palëve
përgjegjëse në menaxhimin dhe kontrollin e sistemit të informacionit SIGTAS si dhe gjetjet
për sistemin e informacionit SMRM dhe EDI të cilat janë të ndërlidhura me sistemin e
informacionit SIGTAS. Gjetjet janë të strukturuara në tri pjesë, të ndërlidhura sipas pyetjeve
audituese.


Në pjesën e parë janë prezantuar gjetjet që ndërlidhen me kontrolle të aplikacionit,
përkatësisht me vlefshmërinë e të dhënave, trajtimin e gabimeve në sistem dhe me
saktësi dhe plotësi të të dhënave.



Në pjesën e dytë janë prezantuar gjetjet që ndërlidhen me kontrollet e qasjes logjike
për të siguruar integritetin, konfidencialitetin dhe disponueshmërinë e sistemeve
të informacionit, përfshirë ndarjen e roleve dhe përgjegjësive të përdoruesve në
sisteme, gjurmueshmërinë dhe monitorimin e aktiviteteve, si dhe rishikimin e
roleve dhe përgjegjësive të përdoruesve në sisteme.



Në pjesën e tretë janë prezantuar gjetjet që ndërlidhen me menaxhimin e sigurisë
së informacionit dhe proceseve për vazhdimësinë e sistemeve të informacionit.

Çështjet kyçe dhe adresimi i tyre - duke marrë parasysh gjetjet e prezantuara nëpërmjet këtij
auditimi për sistemet e informacionit të ATK-së që ndërlidhen me sigurinë dhe vazhdimësinë e
sistemeve si dhe rëndësinë e detyrimeve tatimore që kanë në nivel vendi, konsiderojmë të nevojshme
përfshirjen dhe përkrahjen e Ministrisë së Financave në adresimin e këtyre çështjeve. Rekomandimi
është dhënë në kapitullin 5.

Figura 5. Struktura e gjetjeve të auditimit sipas objektives dhe pyetjeve audituese
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3.1 Kontrolli i Aplikacionit
Kontrollet e aplikacionit janë: kontrolli mbi funksionin e hyrjes, të përpunimit dhe të daljes.
Ato përfshijnë metoda për të siguruar që: vetëm të dhëna të plota, të sakta dhe të vlefshme
futen dhe azhurnohen në një sistem të informacionit; përpunimi realizon detyrën e saktë;
rezultati i përpunimit plotëson pritjet dhe të dhënat ruhen.
Përdoruesit

Hyrja
Të dhënat e
mbledhuravalidimi i të
dhënave

Përpunimi
Punimi i
informatave,
kalkulimi

Dalja
Dërgimi i
rezultatit,
raportimi

Ruajtja e të
dhënave
Teknologjia

Figura 6. Modeli hyrje-përpunim-dalje i të dhënave në sistemet e informacionit
Këto kontrolle ndihmojnë në sigurimin e saktësisë së të dhënave, plotësisë, vlefshmërisë,
verifikueshmërisë dhe qëndrueshmërisë, duke arritur kështu integritetin e të dhënave dhe
besueshmërinë e tyre.
Kontrollet e aplikacionit në Administratën Tatimore të Kosovës janë të mangëta. Janë
identifikuar mangësi në konfigurimin e sistemit SIGTAS duke prezantuar pasqyrë jo të
saktë dhe jo të plotë të llogarive të deklaratave tatimore dhe mangësi të procedurave dhe
proceseve në trajtimin e gabimeve të të dhënave të pa procesuara.
1. Trajtimi i gabimeve në sistemin e informacionit të ATK-së
Procedurat14 e kontrollit të hyrjes duhet të sigurojnë që çdo transaksion që do të përpunohet ka hyrë,
është përpunuar dhe regjistruar plotësisht dhe saktë. Sistemi i informacionit duhet të ketë të vendosura
kontrolle të vlefshmërisë të qarta për trajtimin e gabimeve, duke komunikuar problemet. Gabimet të cilat
ndodhin gjatë vendosjes së të dhënave në fushat përkatëse mund të gjurmohen dhe të korrigjohen

14

Kriteret e auditimit janë të paraqitura si paragraf me fontin Italic.
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përpara përpunimit të transaksioneve. Regjistrimet e gabimeve duhet të rishikohen periodikisht dhe të
ndërmerren veprimet e nevojshme korrigjuese.15
Auditimi i kontrolleve të aplikacionit në hyrje ka vënë në pah mangësitë në vijim:


Deklaratat tatimore të tatimpaguesve bëhen nëpërmjet sistemit të informacionit online
EDI, të cilat pas 12 orëve, procesohen/transferohen në sistemin bazë SIGTAS. Ky
proces është dinamik dhe kemi vërejtur se nga fillimi i vitit 2019 janë rreth 10 mijë
deklarata të patransferuara (prej 2,675,900 deklaratave të transferuara) nga sistemi EDI
në sistemin SIGTAS. Këto deklarata të patransferuara trajtohen në formë manuale nga
zyrtarët, ku sipas ATK-së rreth 5% e tyre duhet të procesohen/transferohen në
sistemin SIGTAS. Për më shumë, sistemi i informacionit EDI nuk është i ndërlidhur
plotësisht me sistemin e informacionit SIGTAS për llogaritë e deklaratave tatimore të
tatimpaguesve dhe nuk kthen mesazhe tek llogaria e tatimpaguesit, në mënyrë që
tatimpaguesi të jetë i njoftuar për deklaratat e tij të paprocesura dhe arsyen e mos
procesimit në sistemin SIGTAS. Këto deklarata mbesin në bazën e të dhënave të
ndërmjetme 16 për procesim manual. Në mungesë të procesimit automatik të
deklaratave tatimore ndërmjet sistemeve, ATK-ja ka përcaktuar zyrtarët që në
deklaratat e paprocesuara të bëhen përmirësimet e nevojshme dhe ato të kalojnë në
sistemin SIGTAS ditën e ardhshme.



Ka raste që për vlerësime të deklaratave tatimore nuk bëhet kalkulimi mujor i interesit
dhe ndëshkimit për borxhet tatimore të tatimpaguesve. Në këto raste të mos kalkulimit
automatik të ndëshkimit dhe interesit, ekzekutohet manualisht një skript në bazën e të
dhënave që t’i marrë ato vlerësime të deklaratave tatimore dhe të bëjë kalkulimet, pa
e identifikuar arsyen e gabimit dhe pa bërë korrigjimin e gabimit.



Sistemi SIGTAS nuk ka mesazhe të gabimeve për të gjitha llojet e transaksioneve. Në
raportin e pagesave të paprocesuara, kishte pagesa pa mesazh gabimi, ndërsa, për ato
pagesa që është gjeneruar mesazhi i gabimit, ka mesazhe që janë të paqarta. Edhe për
vlerësimet e deklaratave tatimore të cilëve nuk iu është kalkuluar interesi dhe
ndëshkimi, mesazhi i gabimit nuk është i qartë. Shkak i mos trajtimit të gabimeve të
transaksioneve në sistemet e informacionit, është mungesa e politikave dhe
procedurave për të dhënat e refuzuara dhe procedura për rishikimin e dosjeve në
pezullim. Ndërsa, mungesa e listës së plotë të mesazheve të gabimeve ka ndodhur për
shkak të mungesës së mirëmbajtjes së sistemit SIGTAS17. Tani ATK-ja është në proces
të finalizimit të hartimit të listës së detajuar të mesazheve të gabimeve.

Këto mangësi ndikojnë në rritjen e deklaratave dhe pagesave të paprocesuara si dhe rrezikojnë
që gabimet të mos evitohen dhe normat e gabimeve të rriten në vazhdimësi. Ndërsa, mungesa
e ndërlidhjes së deklaratave tatimore ndërmjet sistemeve dhe mos harmonizimi i të dhënave
nëpër sisteme, ndikon në paraqitje të pasqyrës jo të plotë të tatimpaguesit.

Manuali i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit është produkt i grupeve të punës së teknologjisë së informacionit
të EUROSAI-t (WGITA) si dhe Iniciativës për zhvillim të INTOSAI-t (IDI) për përcaktimin e rregullave e standardeve
të Auditimit të Teknologjisë së Informacionit - më tej Manuali i auditimit të Teknologjisë së Informacionit
16 Në figurën 3 është prezantuar paraqitja grafike e arkitekturës së rrjedhës së të dhënave në sistemet informative.
17 Me 07 shtator 2016, ka skaduar mirëmbajtja dhe përkrahja e sistemit të informacionit SIGTAS. Në tetor të vitit 2018
është iniciuar procedura e tenderimit për mirëmbajtjen dhe përkrahjen e sistemit SIGTAS .
15
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2. Kalkulimi i ndëshkimit në shkallë interesi në këstet paradhënie
Aplikacioni duhet të ketë procedura për të siguruar se plotësia dhe saktësia e rezultateve të aplikacioneve
është vlerësuar dhe mund të përpunohen apo procedohen më tutje sipas kritereve të paracaktuara18
Në analizën e mostrave të Deklaratës Vjetore të Tatimit, të gjeneruara nga sistemi SIGTAS, në
rastet ku tatimpaguesit nuk kanë respektuar kushtet e pagesës së kësteve tatimore19, kemi
vërejtur që kalkulimi i ndëshkimit në këst nuk është i saktë. Në 6 (gjashtë) mostra kalkulimi i
ndëshkimit në këst nuk ishte i saktë dhe për 5 (pesë) mostra të deklaratave tatimore ndëshkimi
në këst nuk është kalkuluar edhe pse tatimpaguesi nuk iu është përmbajtur kushteve të
pagesës.
Po ashtu, në sistemin SIGTAS nuk është zbatuar kërkesa ligjore në kalkulimin e ndëshkimit
në këst për detyrimin e përgjithshëm tatimor të papaguar për periudhën tatimore, ku duhet
të përfshihet edhe pagesa e realizuar e tatimit në burim për atë periudhë.20
Mos kalkulimi i plotë dhe i saktë i ndëshkimit në këst ka ndodhur për arsye se Departamenti
për Programe dhe Politika në ATK nuk i kishte bërë të qarta detajet se si të aplikohet kalkulimi
dhe nuk kishte bërë modifikimin e deklaratës tatimore vjetore për njohjen e tatimit në burim,
për ta zbatuar në sistemin SIGTAS. Me identifikimin e problemeve të kalkulimit të ndëshkimit
në këst nga analistët tatimor, në shtator të vitit 2018, Departamenti i Programeve dhe
Politikave kishte hartuar dokumentin për aplikimin e këtij ndëshkimi. Ndërsa kërkesa për
rregullimin e këtij gabimi në sistem ishte bërë në mars të vitit 2019, për shkak se sistemi nuk
ka pas mirëmbajtje21 deri në këtë kohë. Në nëntor të vitit 2019 ishte mbyllur si çështje, mirëpo,
ende është në proces të rregullimit.
Mos kalkulimi i plotë dhe i saktë i ndëshkimit në këst ndikon që tatimpaguesit të paguajnë
më shumë ndëshkim në këst se sa është i detyruar, e në rastin tjetër ndikon që ATK-ja të mos
inkasojë të hyrat që i takojnë.
3.

Të dhënat e vlerësimeve të deklaratave tatimore të marrëveshjes për pagesë

Organizata duhet të ketë procedura të kontrollit për të siguruar që të dhënat e transaksioneve në sistemet
e informacionit janë të harmonizuara. Raportet dalëse duhet të jenë të plota dhe të sigurojnë
përfaqësimin e saktë të burimit të të dhënave.22

18
19

20
21

22

Manuali i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit.
Tatimpaguesit me të ardhura bruto vjetore nga aktivitetet afariste që tejkalojnë pesëdhjetë mijë euro (50.000€) dhe
tatimpaguesit që zgjedhin vullnetarisht të tatohen në bazë të të ardhurave reale, janë të obliguar të paguajnë këste
paradhënie. Nëse pagesa paradhënie nuk është bërë me kohë apo është bërë në shumën që është më pak se ajo e kërkuar,
ATK-ja aplikon një ndëshkim në një shumë të barabartë me shkallën e interesit që është në fuqi në kohën kur pagesa
paradhënie ka qenë obligative për t’u bërë.
Ligji Nr. 05/L -029 për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave.
ATK në shkurt të vitit 2019 ka nënshkruar kontratën për përkrahje dhe mirëmbajtje të sistemit të informacionit SIGTAS.

ISACA (Information Systems Audit and Control Association)- CISA Review Manual 27th Edition, 2019.
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Në analizën e 5 (pesë) mostrave të marrëveshjeve për pagesë23, në 3 (tre) mostra ndëshkimi i
akumuluar24 administrativ prej një për qind (1%) të obligimit tatimor (që akumulohet gjatë
periudhës së marrëveshjes për pagesë) nuk ishte kalkuluar saktë. Në analizën e mostrave kemi
vërejtur që shuma e akumuluar është më e lartë se ajo e duhura. Gjithashtu, detyrimet tatimore
(tatim, ndëshkim dhe interes) të vlerësimeve të deklaratave tatimore në marrëveshjen për
pagesë nuk prezantohen saktë, siç është në transaksionet e llogarisë së deklaratës tatimore.
Pasaktësia e kalkulimit të ndëshkimit administrativ të akumuluar është se në orarin e
marrëveshjes së pagesës nuk prezantohet në detaje ndëshkimi administrativ i akumuluar gjatë
marrëveshjes dhe nuk identifikohet lehtë gabimi i kalkulimit. Po ashtu, mos pasqyrimi i saktë
i të dhënave të deklaratës tatimore në marrëveshje, është se në rast se pagesat e realizuara për
ndëshkim dhe interes janë bartur në tatim, sistemi nuk e bën ndryshimin e emërtimit të
detyrimit në transaksione. Pas identifikimit të këtij gabimi gjatë auditimit, ATK-ja ka
ndërmarrë veprime për rregullimin e tij duke bërë kërkesë tek operatori ekonomik dhe ende
është në proces të rregullimit.
Kalkulimi jo i saktë i ndëshkimit të akumuluar gjatë marrëveshjes, ndikon që të mos ketë
prezantim të saktë të detyrimeve tatimore në raportin e marrëveshjes për pagesë të
tatimpaguesit dhe ndikon në prezantim jo të saktë të pasqyrave tatimore.
4. Pagesat tatimore që realizohen nëpërmjet e-banking pas sesionit të fundit të
raportimit bankar
Sistemi i pagesave duhet të ofroj informacionin e nevojshëm në mesazhet të dërgim/pranimit të
transaksioneve të pagesave financiare duke përfshirë edhe datën dhe kohën e krijimit të transaksionit. 25
Obligimet tatimore për pagesë duhet të realizohen brenda afatit të caktuar kohor. Në qoftë se çfarëdolloj
shume e ndonjë tatimi e administruar nga ATK-ja sipas legjislacionit të zbatueshëm në Kosovë, nuk
është paguar deri në datën e fundit të përcaktuar për pagesë, tatimpaguesi do jetë i detyruar të paguajë
interes 26 dhe do t’i nënshtrohet një ndëshkimi administrativ prej një për qind (1%) të obligimit
tatimor.27
Raporti i pagesave të tatimpaguesve gjenerohet nga Banka Qendrore e Kosovës për
Departamentin e Thesarit të Ministrisë së Financave. Ky raport më pas nëpërmjet ueb
shërbimeve dërgohet në ATK. Procesimi i pagesave bëhet çdo ditë në sistemin SIGTAS. Për
pagesat që realizohen nga tatimpaguesit për deklaratat tatimore nëpërmjet shërbimit ebanking pas sesionit të fundit të raportimit ditor nga banka komerciale në Bankën Qendrore,
në ATK këto pagesa shfaqen dhe regjistrohen si pagesa të realizuara me datë të së nesërmes.

Në marrëveshjen për pagesë duhet të përfshihet borxhi i të gjitha obligimeve tatimore sipas deklaratave tatimore të
kaluara. Aty duhet të shfaqen saktë të dhënat e obligimeve tatimore siç janë: tatimi për pagesë, interesi para
marrëveshjes për pagesë (MP), ndëshkimet para MP, totali për pagesë dhe ndëshkimi i akumuluar që rrjedh pas
marrëveshjes për deklaratat tatimore.
24 Ligji Nr. 03/L222, neni 51.2 Kur një person kërkohet të paguajë një tatim sipas legjislacionit të aplikueshëm në
Republikën e Kosovës, nuk paguan tërë apo një pjesë të tatimit të tillë deri në datën e kërkuar, personi i tillë do t’i
nënshtrohet një ndëshkimi administrativ prej një për qind (1%) të obligimit tatimor për secilin muaj apo pjesë të muajit
për të cilën ajo pagesë është vonuar, deri në maksimum dymbëdhjetë (12) muaj.
25 ISO 20022 Standard për shkëmbimin e të dhënave elektronike midis institucioneve financiare.
26 Ligji Nr. 03/L-222 Për Administratën Tatimore dhe Procedurat, neni 28.1.
27 Ligji Nr. 03/L-222 Për Administratën Tatimore dhe Procedurat, neni 51.2.
23
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Detajet e transaksionit të pagesave në raportet e pagesave bankare nuk e përmbajnë datën e
urdhërpagesës28. Si pasojë, tatimpaguesi edhe pse ka kryer pagesën e detyrimit tatimor brenda
afatit kohor, është ndëshkuar me ndëshkim administrativ dhe me interes.
ATK-ja në raportet e pagesave bankare, në detajet e transaksionit të pagesave nuk ka datën e
urdhërpagesës, por ka datën e transaksionit29 dhe datën e transaksionit bankar30.
Për shkak të mos raportimit të datës së urdhërpagesës në raportet e Thesarit, datë kur është
ekzekutuar pagesa, ATK-ja regjistron si datë të pagesës së deklaratës tatimore datën e
transaksionit bankar dhe si pasojë dëmtohen tatimpaguesit.
5. Konfigurimi i transaksioneve të faljes së borxhit tatimor në sistemin SIGTAS,
Aplikacioni duhet të ketë procedura të kontrolleve të vlefshmërisë, për ta mbrojtur kundrejt gabimeve
në përpunim të transaksionit. Ato duhet të jenë të konfiguruara për të siguruar që transaksionet e
aplikacionit ekzekutohen në përputhje me sjelljen e pritur.31
Në sistemin SIGTAS, transaksionet e faljes së borxheve tatimore realizohen në formë manuale.
Konfigurimi i sistemit për këtë lloj të transaksionit ka mangësi. Në rastet kur për një deklaratë
tatimore ka pasur falje të borxhit të obligimit tatimor dhe pas një periudhe kohore për atë
deklaratë tatimore ka pasur rivlerësim/rikalkulim, sistemi e njeh si pagesë të tepërt apo
kreditim diferencën në mes të borxhit të falur dhe obligimit tatimor.
Kjo mangësi ndodh për shkak se ende nuk është hartuar procedura se si të trajtohen rastet e
faljes së borxheve në rastet e ndryshimit të vlerës tatimore. Tani, kërkesa për rregullimin e
kësaj çështje i është bërë operatorit ekonomik, por në mungesë të procedurës se si të realizohet
ky proces, ende ka mbetur e parregulluar.
Mosdizajnimi i procedurës së automatizuar në sistem për rastet e faljes së borxheve tatimore
ndikon në pasqyrë tatimore jo të saktë. Po ashtu rrezikon që tatimpaguesit të kërkojnë
rimbursim të pagesave të tepërta/kreditimeve të cilat i shfaqen në pasqyrë të llogarive
tatimore.
6. Trajtimi i obligimit tatimor për pagesë prej tre (3) euro apo më pak
Organizata duhet të sigurohet që të gjitha aspektet ligjore janë identifikuar, adresuar si dhe janë
konfiguruar në sistemin e informacionit.32 Çdo obligim tatimor për pagesë sipas një deklarate tatimore
që është tre (3) euro ose më pak, ose shumë tjetër të tillë të vogël e përcaktuar nga Drejtori i
Përgjithshëm, ATK-ja do të trajtojë tatimin e pagueshëm si vlerë zero.33
ATK-ja, për të arritur objektivat e saj, proceset në sistemin e informacionit duhet të jenë të
konfiguruara në harmoni me kërkesat ligjore. Në analizën e raportit të faljes së borxheve të
tatimpaguesve kemi vërejtur që ka tatimpagues që nuk e kanë bërë pagesën e plotë të

Manuali i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit
ISACA- Objektivat e Kontrollit të Teknologjisë së Informacionit 2019.
33 Ligjin Nr. 03/L-222 të Administratës Tatimore dhe Procedurave, neni 27.7.
31
32
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obligimit tatimor, duke lënë 3 euro apo më pak obligim të papaguar.34 Ndërsa, sistemi SIGTAS
këtë borxh të mbetur nuk e njeh si obligim, mirëpo si borxh të falur.
Kjo ndodh për shkak se sistemi është i konfiguruar për faljen e obligimeve tatimore prej 3 euro
apo më pak dhe nuk e bënë identifikimin ndërmjet krijimit të obligimit tatimor sipas një
deklarate tatimore për pagesë në vlerë 3 euro apo më pak dhe borxhit të mbetur të papaguar
të vlerës së njëjtë. Si pasojë, ATK-ja nuk ka inkasuar këto obligime tatimore.
Në anën tjetër, ATK-ja nuk ka të definuar procedurën për trajtimin e rrumbullakimit të tre
numrave të fundit pas presjes dhjetore në dy numra pas presjes dhjetore. Ka raste që
tatimpaguesit, të cilët i nënshtrohen tatimit në bazë të të ardhurave reale janë ndëshkuar për
mos pagesë të tatimit më pak se 0.01€. Tatimpaguesi edhe pse ka realizuar pagesën në këste
dhe i është përmbajtur shumës dhe afateve kohore për pagesë, sistemi i ka kalkuluar
ndëshkim në këst për obligim tatimor në shumën e tij të plotë. Ky ndëshkim në këst ka ardhur
si rezultat i mos pagesës më pak se 0.01€ për çdo këst të katër (4) periudhave tatimore, ku në
total iu është rrumbullakuar 0.04€.
Sistemi është i konfigurueshëm dhe kriteri i rrumbullakimit mund të vendoset në sistem. Po
ashtu ka mundësi të bëhet ndarja dhe identifikimi ndërmjet obligimit të krijuar tatimor dhe
borxhit tatimor të mbetur të papaguar në vlerë 3 euro apo më pak. Mirëpo, ATK-ja ende nuk
ka një veprim se si të trajtoj çështjet e borxhit të mbetur për pagesë deri në tre (3) euro.
7. Njoftimi për rastet kur marrëveshja për pagesë nuk respektohet në sistemin SMRM
Organizata duhet të sigurohet që sistemet e informacionit mbështesin qëllimet dhe strategjinë e saj.35
Nëse marrëveshja është deri në 12 muaj, do të ndalet llogaritja e interesit nga muaji që pason muajin
në të cilin është nënshkruar marrëveshja. Nëse tatimpaguesi plotëson tërë marrëveshjen ai do të ketë të
drejtë në uljen e sanksioneve.36
Për të mbështetur kërkesat ligjore për menaxhimin e rasteve të borxheve tatimore, ATK-ja ka
zhvilluar sistemin SMRM. Nëpërmjet këtij sistemi bëhet edhe monitorimi i rasteve të
marrëveshjes për pagesë (MP) të borxheve të tatimpaguesve. Për të mundësuar monitorim më
të lehtë të tatimpaguesve të cilët janë në marrëveshje për pagesë, sistemi i informacionit duhet
të ketë njoftime/raporte për mos respektim të marrëveshjes.
Nëse tatimpaguesi nuk
është duke vepruar sipas
MP

Alarmo Zyrtarin e
Mbledhjes për MP të
prishur

Shëno MP e prishur dhe
rikalkulo borxhin- vendos
interesin & ndëshkimin

Figura 7. Monitorimi i marrëveshjes për pagesë
Në analizën e sistemit SMRM dhe raporteve të cilat i ofron ky sistem, kemi gjetur që ky sistem
nuk ka raporte të detajuara për tatimpaguesit të cilët nuk i përmbushin kushtet e
34 Ka

raste ku tatimpaguesi ka deklaruar obligim tatimor 174 euro dhe ka paguar 171 euro, diferenca prej 3 euro e
obligimit tatimor të papaguar i është falur.

35
36

Manuali i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit.
Ligji Nr. 03/L-222 Për Administratën Tatimore dhe Procedura.
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marrëveshjes. Për më tepër, në analizën e mostrave të marrëveshjes për pagesë kemi vërejtur
që ka tatimpagues të cilët nuk iu kanë përmbajtur kushteve të marrëveshjes, pra, kanë pasur
vonesa në pagesa dhe marrëveshja për pagesë nuk i është ndërprerë tatimpaguesit.
Në analizën e dokumentit “Proceset biznesore dhe kërkesat funksionale të sistemit SMRM”
është kërkuar që të alarmohet zyrtari i mbledhjes për të anuluar marrëveshjen për pagesë në
rast të mos respektimit të saj. Mirëpo, kjo kërkesë nuk është zhvilluar në sistem.
Shkak i mos zhvillimit të raportit apo njoftimit në sistemin SMRM, për rastin kur tatimpaguesi
nuk respekton marrëveshjen për pagesë, është mos zbatimi i politikës dhe procedurës për
menaxhimin e ndryshimeve në sisteme të informacionit.
Mungesa e një raporti të detajuar në sistem për tatimpagues të cilët nuk iu kanë përmbajtur
afatit kohorë të pagesave sipas orarit të pagesës së marrëveshjes ndikon në vështirësi të
monitorimit të marrëveshjes si dhe në mos ndërprerje në kohë të saj.
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3.2. Menaxhimi i qasjes logjike në sistemet e informacionit
Qasja logjike është aftësia për të bashkëvepruar me të dhënat e burimeve kompjuterike duke
përdorur identifikimin, autentifikimin, autorizimin dhe auditimin. Kontrollet e qasjes janë
politikat, procedurat dhe teknikat e përdorura për të parandaluar ose zbuluar qasje të
paautorizuar logjike në burime të ndjeshme dhe janë mjetet kryesore që përdoren për të
menaxhuar dhe mbrojtur pasuritë e informacionit.

Politikat dhe
procedurat

Menaxhimi i
fjalëkalimit

Autorizimi

Menaxhimi i qasjes
logjike

Monitorimi i
perdoruesve

Gjurmueshmëria

Rishikimi i roleve
dhe pergjegjesive
të përdoruesve

Figura 8. Proceset e qasjes logjike të përfshira në auditim
Pra, për të siguruar integritetin e informacionit të ruajtur në sistemet e informacionit,
konfidencialitetin e të dhënave të ndjeshme dhe për të siguruar disponueshmërinë e
vazhdueshme të sistemeve të tyre të informacionit, organizata duhet të ketë kontroll të qasjes
logjike.
Administrata Tatimore e Kosovës ka mangësi në menaxhimin e kontrolleve të qasjes logjike
të përdoruesve në sistemet e informacionit, duke i ekspozuar sistemet ndaj rreziqeve të
humbjes së integritetit dhe konfidencialitetit të të dhënave, duke mos krijuar mekanizma
adekuat të kontrolleve për t’i mbrojtur sistemet e informacionit nga qasja e paautorizuar.
8. Ndarja e niveleve në sistemin SIGTAS për menaxhimin e tatimpaguesve sipas
qendrave tatimore
Konfidencialiteti dhe integriteti i shënimeve në sistemin e TI-së duhet të mbrohen me qasjen e
kontrolluar, duke u siguruar se vetëm të punësuarit e autorizuar kanë qasje në resurset e caktuara.37
Gjatë vëzhgimit fizik të niveleve të autorizimeve për përdoruesit e sistemeve dhe testime të
realizuara në sistemin SIGTAS, kemi vërejtur që ka përdorues që kanë qasje në menaxhimin
e të dhënave të tatimpaguesve për të gjitha regjionet e ATK-së. Këta janë zyrtarët e Divizionit

37ATK-

Politikat e Përgjithshme të Sigurisë dhe Përdorimit të Sistemit të Teknologjisë Informative, v.3.2, 2016.
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të Shërbimit të Tatimpaguesve, të qendrave tatimore të mëdha, që kanë në menaxhim më
shumë se një regjion brenda një qyteti.
Dhënia e qasjes për të gjitha regjionet e ATK-së, është për shkak se sistemi SIGTAS është i
konfiguruar në atë mënyrë që përdoruesit për menaxhimin e tatimpaguesve i lejohet që të
ketë qasje vetëm në një regjion të përcaktuar të ATK-së ose për të gjitha regjionet e ATK-së.
Kjo mangësi e konfigurimit në sistem nuk siguron qasje të njëjtë për zyrtarët e të gjitha
qendrave tatimore. Po ashtu, qasja e pakufizuar e zyrtarëve për qendra tatimore rrezikon që
të dhënat e tatimpaguesve të ndryshohen/fshihen nga zyrtarët të cilët nuk janë të autorizuar
të bëjnë ndërhyrje.
9. Kontrollet e qasjes logjike të përdoruesve me qasje të plotë në sistemet e informacionit
të ATK-së
Duhet të ekzistojnë ndarje të përgjegjësive dhe kontrolle për të parandaluar ndryshimet e paautorizuara
në sistemet e informacionit dhe konfigurimin e sistemeve. Në rastet e pamundësisë së ndarjes së
përgjegjësive, ekzistojnë kontrollet kompenzuese, në mënyrë që të zvogëlohen mundësitë për modifikim
ose keqpërdorim të paautorizuar të informacionit ose shërbimeve si dhe kontrollet gjatë përpunimit të
të dhënave për të siguruar që të dhënat e autorizuara mbeten të pandryshuara.38
Në analizën e listave të përdoruesve me rolet dhe përgjegjësitë që kanë në sistemet e
informacionit, në sistemin bazë SIGTAS dhe në sistemet mbështetëse SMRM dhe EDI, kemi
gjetur përdorues me qasje të plotë si në aplikacion, ashtu edhe në bazën e të dhënave. Po ashtu,
administratorët e bazës së të dhënave dhe aplikacioneve, përdorin llogaritë gjenerale për të
administruar sistemin SIGTAS. Ndryshimet e transaksioneve në bazën e të dhënave nuk janë
bërë me llogari të personalizuara për administratorët, por janë bërë me llogari gjenerale të
administratorit, gjë që vështirëson identifikimin e aktiviteteve të bëra nga shfrytëzuesit
(administratorët), pasi që kjo llogari përdoret nga më shumë se një shfrytëzues.
Nga një zhvillues i sistemit SMRM dhe sistemit EDI si dhe menaxheri i departamentit që ka
në administrim këto sisteme kanë qasje të plotë në bazën e të dhënave të këtyre sistemeve.
Përdoruesit kanë qasje të plotë edhe në “Data Warehouse (DWH)”, baza e të dhënave e cila
përdoret nga sistemi SMRM dhe për raporte në SharePoint (sistem për ruajtje dhe menaxhim
të dokumenteve si dhe për gjenerimin e raporteve të ndryshme. DWH-ja çdo 12 orë
harmonizohet me bazën e të dhënave të sistemit SIGTAS.
Për kërkesat për ndryshime në sisteme nuk ka kontrolle kompenzuese për t’u siguruar që të
dhënat e autorizuara mbeten të pandryshuara.
Kjo ka ndodhur për shkak se menaxhmenti i ATK-së nuk i ka dhënë rëndësi vendosjes së
politikave dhe procedurave për kontrolle të përdoruesve me qasje të plotë për autorizimin
dhe kontrollimin e aktiviteteve në sistemet e informacionit. Në prill të vitit 2020 menaxhmenti
ka miratuar procedurën për kontrollin e TI-së dhe menaxhimin e qasjeve. Po ashtu, në
administrimin e sistemit SIGTAS aplikacioni s’ka pavarësi të plotë nga baza e të dhënave.
Punonjësit janë të ngarkuar me detyra të dyfishta, për administrimin e sistemit, për zhvillimin
38

ISACA-CISA Review Manual 27th Edition, 2019.
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e sistemit dhe administrimin e bazës së të dhënave, role këto që sipas praktikave të mira duhet
të jenë të ndara.
Mungesa e kontrollit të përdoruesve me qasje të plotë në sistem, ku do të duhej të ruhej me
kujdes integriteti i të dhënave, rrezikon që:


Të realizohen/ndryshohen/fshihen transaksione të qëllimshme dhe të paautorizuara;



Mund të mos identifikohen transaksionet; dhe



Të pamundësohet ruajtja e integritetit të infrastrukturës së informacionit dhe
përpunimit.

Përdorimi i këtyre llogarive ekspozon tërë sistemin e informacionit ndaj rreziqeve të
qëllimshme apo aksidentale.
10. Procedurat për lejimin e qasjes nga distanca përmes VPN
Qasja në rrjetin e brendshëm nga distanca mund të realizohet nëpërmjet VPN me kërkesë të detajuar
nga ana e punonjësit, të miratuar nga mbikëqyrësi përkatës, pas aprovimit nga Drejtori i TI-së.39
Me qëllim të efikasitetit dhe fleksibilitetit, Departamenti i TI-së në rast të veçantë i mundëson
zyrtarëve të caktuar që të lidhen në rrjetin e brendshëm të TI-së edhe nga distanca. Mirëpo,
ATK-ja nuk ka zbatuar procedurën e përcaktuar me “Politikën e Sigurisë së Informacionit të
ATK-së” për qasje nga distanca nëpërmjet VPN. Zyrtarët e ATK-së kërkesën për qasje në VPN
te Divizioni i Administrimit të Sistemeve e bëjnë nëpërmjet e-mail, pa njoftuar Drejtorin e TIsë. Si rrjedhojë, këtyre zyrtarëve qasja në VPN u është lejuar pa miratim formal.
Mos zbatimi i procedurës së përcaktuar me “Politikën e Sigurisë së Informacionit të ATK-së”
rritë mundësinë për qasje të paautorizuar nga distanca, duke vënë në rrezik sistemin e
brendshëm informativ të ATK-së.
11. Të drejtat e qasjes për përdorues në rastet e ndryshimit të pozitës së punës dhe
ndërprerjes së kontratës
Të drejtat e qasjes në përdorimin e sistemeve të informacionit për të gjithë punonjësit, kontraktuesit apo
palët e treta duhet të ndërprehen në momentin e ndërprerjes së kontratës, apo përshtaten me ndryshimet
e përgjegjësive.40
Nga analiza e listës së punëtorëve që kanë ndryshuar pozitën e punës dhe ndryshimit të roleve
dhe përgjegjësive në sistemin SIGTAS, kemi vërejtur që rolet dhe përgjegjësitë e tyre nuk janë
ndryshuar menjëherë në sistem, me ndryshimin e pozitës. Mos ndryshimi i roleve dhe
përgjegjësive në sistemin SIGTAS është për shkak se Divizioni i Burimeve Njerëzore nuk e ka
njoftuar menjëherë Departamentin e TI-së, përkatësisht Divizionin e Administrimit të

ATK-ja, Drejtoria e Teknologjisë Informative - Politikat e Përgjithshme të Sigurisë dhe Përdorimit të Sistemit të
Teknologjisë Informative V.3.2.
40 Udhëzim Administrativ (MAP) Nr. 02/2015 për Llogaritë Elektronike Zyrtare.
39
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Sistemeve (DAS) për ndryshimin e pozitës së punonjësve, si dhe nuk zbatohet Udhëzimi
Administrativ (MAP) nr. 02/2015 për Llogaritë Elektronike Zyrtare.
Kemi hasur në raste që kërkesa për ndryshime të roleve në sistemin SIGTAS për punonjësin
që ka ndryshuar pozitën, është bërë nga zyrtari i TI-së i atij regjioni pas 15 ditëve, ndërsa
njoftimi nga DBNJ-ja është bërë pas 54 ditëve.
Po ashtu, kemi vërejtur që ka punonjës të cilëve iu është ndryshuar pozita në gusht të vitit
2019 dhe ende nuk iu është ndryshuar qasja në sistemin SIGTAS, edhe pse DAS-ja është
njoftuar nga DBNJ-ja. Për më tepër, për punonjësit që kanë ndërprerë kontratën e punës, nuk
është respektuar Politika e Sigurisë së Informacionit të ATK-së, ku kërkohet që të ndërpriten
të gjitha llogaritë në sistemet e informacionit. Në një rast kur punonjësi ka ndërprerë kontratën
e punës, njoftimi nga DBNJ-ja te DAS-ja është bërë pas 5 ditëve dhe mbyllja e llogarisë në
DWH41 është bërë pas 15 ditëve.
Mos ndërprerja e llogarisë së punonjësit në sistemet e informacionit menjëherë me ndërprerjen
e kontratës së punës, si dhe mos ndryshimi i roleve në sistem sipas përgjegjësive të punonjësit,
rrezikojnë që përdoruesit e sistemeve të bëjnë aktivitete të qëllimshme të paautorizuara të cilat
ndikojnë në funksionimin e sistemeve, zbulimin e informacionit, humbje financiare si dhe
humbje të reputacionit të institucionit.
12. Menaxhimi i fjalëkalimeve
Në sistemin e informacionit duhet të konfigurohen kriteret e përcaktuara për menaxhimin e fjalëkalimit.
Fjalëkalimi duhet të ndryshohet në periudha të caktuara kohore. Fjalëkalimi i llogarisë së administratorit
duhet të dihet vetëm nga një individ dhe organizata duhet të jetë në gjendje të përdorë sistemin kur
administratori nuk është i disponueshëm. Fjalëkalimet e llogarive të përdoruesve duhet të jenë të
enkriptuara me HASH algoritëm. Politika e fjalëkalimit duhet të lexohet dhe njohja e politikës duhet të
jetë e detyrueshme nga përdoruesit e sistemeve.42
Në verifikimin dhe testimin e administrimit të fjalëkalimeve në sisteme kemi gjetur që
fjalëkalimi për llogaritë e përdoruesve me qasje të plotë/administrator, në bazën e të dhënave
të sistemit SIGTAS dhe në DWH nuk është e konfiguruar që të ndryshohet në periudha të
caktuara kohore. Po ashtu, nga analiza e listës së përdoruesve që kanë qasje në aplikacionin
SIGTAS, kemi gjetur që janë 85 përdorues të cilët nuk kanë ndryshuar fjalëkalimin më shumë
se 6 muaj, si dhe nga këto llogari të hapura 13 janë që nuk e kanë ndryshuar fjalëkalimin që
nga viti 2013. Për më tepër, që nga viti 2013 nuk është ndryshuar fjalëkalimi i llogarisë së
administratorit të aplikacionit SIGTAS si dhe ky fjalëkalim (i aplikacionit dhe bazës së të
dhënave) dhe DWH është i njohur nga të gjithë punonjësit që kanë pozitën administrator i
bazës së të dhënave.
Ndërsa në sistemin EDI, sistem i cili shfrytëzohet nga tatimpaguesit, për deklarimin e
obligimeve tatimore dhe gjenerimin e fletëpagesave, kemi gjetur që fjalëkalimet e këtyre
përdoruesve/tatimpaguesve nuk janë të enkriptuara, pra janë fjalëkalime të lexueshme “plain
41 DWH

- Depo e të dhënave, në rastin e ATK-së është një set i bazave të të dhënave, ku konsolidohen të dhënat nga të
gjitha aplikacionet që përdorën.
42 ISACA – CISA Review Manual 27th Edition, 2019.
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text”. Pas ngritjes së kësaj çështje nga auditimi, ATK-ja ka marrë veprime për enkriptimin e
fjalëkalimeve të llogarive të tatimpaguesve.
Shkak i mangësive të menaxhimit të fjalëkalimeve është se menaxhmenti i ATK-së nuk i ka
kushtuar rëndësi konfigurimit të fjalëkalimeve në sistemet e informacionit duke mos zbatuar
Udhëzimin Administrativ (MAP) nr. 02/2015 për Llogaritë Elektronike Zyrtare. Për më
shumë, nuk ka aprovuar politikën dhe procedurën për menaxhimin e fjalëkalimeve e cila
është hartuar në fund të vitit 2018, si dhe kriteret e përcaktuara në këtë dokument nuk janë
zbatuar plotësisht në sisteme. Po ashtu, edhe në politikën e sigurisë së TI-së nuk është i
definuar menaxhimi i fjalëkalimeve të llogarive të administratorit dhe enkriptimi i
fjalëkalimeve. Në prill të vitit 2020 në procedurën për kontrollin e TI-së dhe menaxhimin e
qasjeve, është rregulluar çështja e administrimit të fjalëkalimit të llogarisë/ID së
administratorit.
Mos zbatimi i kritereve të përcaktuara për menaxhimin e fjalëkalimeve në sisteme, rrezikon
që fjalëkalimi i llogarive/ID të zbulohet nga persona të paautorizuar dhe këto llogari të
keqpërdoren, si dhe llogaridhënia e aktiviteteve të përdoruesve nuk mund të zbatohet.
13. Mekanizmat e gjurmimit të auditimit në sistemet e informacionit të ATK-së
Sistemet e informacionit duhet të jenë të konfiguruara dhe të funksionojnë për të siguruar që gjurmët e
auditimit gjenerohen për të gjitha të dhënat e transaksioneve. Raportet e ngjarjeve duhet të jenë të sakta
për të gjitha aktivitetet që bëhen nga përdoruesit e sistemit. Qasjet në regjistrat e gjurmëve të auditimit
duhet të jenë të kufizuar dhe duhet të kontrollohen, si dhe duhet të sigurohet integriteti i të dhënave të
gjurmës së auditimit kundër modifikimit.43
Nga vlerësimet dhe testimet tona kemi vërejtur që gjurmët e auditimit të ofruara nga ATK-ja
për aktivitetet e përdoruesve në sistemin SIGTAS, nuk janë të plota. Në rastet kur ekzekutohet
skriptë për procedurat (“Stored Procedures”) në bazën e të dhënave nga administratorët e
bazës së të dhënave, vegla e cila shfrytëzohet për monitorimin e aktiviteteve të përdoruesve
nuk është plotësisht funksionale dhe nuk i identifikon se nga cili përdorues është kryer ky
aktivitet. Ndërsa, në bazën e të dhënave, ndryshimet që bëhen në regjistra të tatimpaguesve
nga administratorët e bazës së të dhënave dhe të cilët përdorin llogarinë e njëjtë gjenerale, nuk
identifikohet nga cili përdorues është realizuar ndryshimi.
Po ashtu, në listën e vlerësimeve ka numra rendor të cilat mungojnë dhe nuk janë as në tabelën
e vlerësimeve të fshira. Ka raste ku në një seri të numrave rendor mungojnë deri në 27 numra.
Sipas Departamentit të TI-së kjo ndodhë që sekuenca kalon për një apo më shumë numra
rendor për arsye të ndërprerjes së sesionit në mënyrë të pavullnetshme, për të cilat janë
sjellur/dokumentuar gjurmët (log) nga serveri i bazës së të dhënave.
Edhe në sistemin SMRM nuk ofrohen gjurmë të auditimit të aktiviteteve të përdoruesve, për
të dhënat të cilat ndryshohen apo fshihen.
Gjatë vëzhgimit fizik kemi vërejtur se kanë qasje në regjistrat e gjurmëve të auditimit në bazën
e të dhënave të gjithë punonjësit që kanë pozitën administrator i bazës së të dhënave. Edhe
vegla për monitorimin e aktiviteteve të përdoruesve “Oracle Audit Vault” menaxhohet nga

43

ISO 27001 Requirements for Logging and Monitoring
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administratori i bazës së të dhënave, ku i njëjti ka qasje të plotë si në aplikacionin e sistemit
SIGTAS ashtu edhe në bazën e të dhënave.
Shkak i menaxhimit të veglës “Oracle Audit Vault” nga Divizioni i Administrimit të
Aplikacioneve është që ATK-ja nuk ka zyrtar për siguri të informacionit, ndërsa mungesa e
plotësisë së gjurmëve të auditimit në veglën “Oracle Audit Vault” është se kjo vegël ende
është në proces të konfigurimit. Ndërsa për sistemin SMRM, tani ATK-ja ka vendosë tabelat e
historisë.
Mungesa e gjurmëve të plota të auditimit pamundëson identifikimin e aktiviteteve të
paautorizuara të përdoruesve. Për më tepër, administrimi i veglës “Oracle Audit Vault” nga
administratori i bazës së të dhënave dhe i aplikacioneve, si dhe qasja e plotë e
administratorëve të bazës së të dhënave në gjurmët e auditimit mund të ndikojë në
ndryshime/keqpërdorime të të dhënave në sisteme duke i anashkaluar apo fshirë gjurmët e
auditimit.
14. Kontrolli dhe monitorimi në vazhdimësi i qasjes së përdoruesve
Aktivitetet e llogarisë së administratorit dhe të operatorit të sistemeve të teknologjisë së informacionit
regjistrohen dhe monitorohen në baza të rregullta. Ekzistojnë mekanizma për kontrollin e aktiviteteve
të përdoruesit me qasje të plotë në sisteme dhe përdoruesve që qasen nga jashtë të cilat monitorohen në
vazhdimësi. Po ashtu, ATK-ja duhet të kryejë një rishikim periodik të llogarive të përdoruesve duke
përfshirë një rishikim të të drejtave të qasjes së përdoruesve për të siguruar që ato mbeten të
përshtatshme për funksionin e tyre.44
ATK-ja nuk kishte politikë dhe procedurë të hartuar dhe aprovuar për monitorimin e llogarive
të administratorit. Si vegël për kontrollimin e aktiviteteve të përdoruesve në sisteme, ATK-ja
ka veglën “Oracle Audit Vault”, e cila ishte në proces të përditësimit gjatë kohës së auditimit.
Por nuk bëhet monitorimi i aktiviteteve të përdoruesve/llogarive të administratorit të cilët
kanë qasje të plotë, si dhe aktiviteteve të përdoruesve që qasen pas orarit të punës dhe të
përdoruesve që qasen nga jashtë.
Mungesa e monitorimit të vazhdueshëm të aktiviteteve të përdoruesve me llogari të
administratorit (llogari me qasje të plotë) rrezikon që të zhvillohet ndonjë aktivitetet i
paautorizuar, si ndryshimi apo fshirja e të dhënave në sisteme dhe të mos identifikohen.
Po ashtu, ATK-ja nuk kryen një rishikim periodik të llogarive të secilit përdorues të
privilegjeve në sistem për t’u siguruar që ato janë të përshtatshme për funksionin e punës.
Nga lista e përdoruesve që kanë qasje në sistemin SIGTAS, kemi vërejtur që ka përdorues të
cilëve iu është ndryshuar pozita e punës dhe të drejtat e qasjes në sistem nuk u janë ndryshuar
sipas pozitës që kanë, por vetëm u është shtuar roli shtesë sipas kërkesës së udhëheqësit.
Edhe mungesa e rishikimit në baza periodike të të drejtave të qasjes së përdoruesve rrit
rrezikun që përdoruesit të kenë të drejta jo të përshtatshme me përgjegjësitë e tyre dhe mund
të përdorin informacione të ndjeshme ose të panevojshme.
Në prill të vitit 2020, në procedurën për kontrollin e TI-së dhe menaxhimin e qasjeve, është
rregulluar çështja e monitorimit të aktiviteteve të përdoruesve me qasje të plotë në sisteme të
informacionit dhe të rishikimit periodik të llogarive të përdoruesve.

44
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3.3 Menaxhimi i sigurisë së informacionit dhe planit të vazhdimësisë së
sistemit të informacionit
Siguria e informacionit është një nga aspektet themelore të qeverisjes së TI-së, për të siguruar
gatishmërinë, konfidencialitetin dhe integritetin e të dhënave. Për menaxhim më të mirë të
sigurisë së informacionit, institucioni, duhet të krijojë mekanizma që të mundësoj
menaxhimin e rreziqeve të lidhura me sigurinë, marrjen e masave të duhura dhe garancinë se
informacioni është i disponueshëm, i përdorshëm, i plotë dhe i pa komprometuar.

Vazhdimësia
e Sistemeve
të Informacionit

Menaxhimi i
Ndryshimeve në Sistemet
e Informacionit
Siguria Logjike e Sistemeve të
Informacionit

Siguria Fizike e Kopjes Rezervë
Siguria e Sistemeve të Informacionit në Raport me
Kontraktuesit dhe Palët e Treta
Struktura dhe Mekanizmat e Sigurisë së Informacionit
Politikat e Sigurisë së Informacionit

Figura 9. Menaxhimi i sigurisë së informacionit dhe planit të vazhdimësisë së sistemit të
informacionit
Administrata Tatimore e Kosovës ka mangësi në siguri të informacionit dhe në
vazhdimësinë e sistemeve të informacionit. Nuk ka njësi/zyrtar për siguri të
informacionit, si dhe ka mangësi në procesin e menaxhimit të ndryshimeve në sistemet
e informacionit, duke rrezikuar që ndryshimet në sisteme të jenë në kundërshtim me
objektivin e Administratës Tatimore të Kosovës.
15. Mekanizmat e sigurisë së informacionit
Politikat e sigurisë së informacionit duhet të mbulojnë të gjitha rreziqet operacionale dhe të kenë
mundësi të mbrojnë në mënyrë të arsyeshme të gjitha asetet e informacioneve kritike kundrejt humbjeve,
dëmtimit dhe abuzimit, si dhe të rishikohen në intervalet e planifikuara (të paktën çdo vit).45 Personeli
duhet të kuptojë dhe ruajë Sigurinë e Informacionit.46. Organizata duhet monitoruar në vazhdimësi

45Objektivat

e kontrollit për informacion dhe teknologji përkatëse (COBIT) lëshuar nga Instituti i Qeverisjes IT & Manuali
i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit & CISA manuali i rishikimit, edicioni 26, 2016.
46 Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit, të lëshuara nga Organizata Ndërkombëtare e
Institucioneve Supreme të Auditimit (INTOSAI) & Standardet dhe udhëzimet e auditimit dhe sigurimit të teknologjisë
së informacionit të lëshuara nga Shoqata e Auditimit dhe Kontrollit të Sistemeve të Informacionit (ISACA).
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infrastrukturën e teknologjisë informative dhe përdoruesit e sistemeve të teknologjisë së informacionit.47
Sistemet e informacionit duhet të kenë të instaluar protokolin e sigurisë, apo certifikatë të sigurisë, për
të mbrojtur identifikimin e të dhënave ndaj sulmeve kibernetike. 48


Dokumenti i miratuar “Politika e sigurisë së informacionit të ATK-së”, i hartuar në
vitin 2007 dhe i rishikuar në vitin 2016 është i mangët dhe përmbajtja e këtij dokumenti
nuk i përmban të gjitha elementet e një Politike të Sigurisë së Informacionit, sipas
standardeve për siguri të informacionit ISO/IEC 27001/27002. Po ashtu, ATK-ja ka
rishikuar këtë dokument në fillim të vitit 2020, por i cili ende nuk e ka arritur nivelin
e kërkuar sipas standardeve.



ATK-ja nuk ka organizuar për punonjësit e saj trajnime dhe fushata për rëndësinë dhe
ndërgjegjësimin ndaj sigurisë së informacionit, si dhe nuk kishte planifikuar të mbaj
trajnime, duke mos e vendosur sigurinë e informacionit si prioritet për ATK-në.



ATK-ja nuk ka krijuar strukturë të qartë të ndarjes së detyrave për sigurinë e
informacionit, nuk është e vendosur njësia/zyrtari për siguri të informacionit.
Monitorimi i aktiviteteve të përdoruesve në sisteme bëhet nga administratori i bazës
së të dhënave dhe aplikacionit. Rolet e administratorit të sigurisë së informacionit dhe
administratorit të bazave të të dhënave (DBA) duhet të jenë të ndara dhe monitorimi i
llogarive të përdoruesve nga DBA-të nuk siguron kontrolle adekuate. Në prill të vitit
2020, ATK-ja ka miratuar strukturën e re organizative, duke përfshirë edhe zyrtarin
për siguri të informacionit.



Aplikacioni “SIGTAS” i cili është në platformën ueb në rrjetin e brendshëm, nuk ka të
instaluar protokol të sigurisë, pra ka qasje nëpërmjet http (qasje e hapur/e pa
enkriptuar) dhe jo https (qasje e shifruar/e enkriptuar). Në këtë sistem shumica e
përdoruesve të ATK-së kanë qasje të limituar apo fare, prandaj bazuar në standardet
e sigurisë së informacionit, një ueb-aplikacion i tillë duhet të ketë protokol të sigurisë.
Sipas zyrtarëve të ATK-së, protokoli i sigurisë është tentuar të instalohet, mirëpo,
operatori ekonomik nuk ofron më përkrahje në arkitekturën e sistemit të vjetër të cilin
aktualisht e shfrytëzon ATK-ja.

Mungesa e këtyre mekanizmave për siguri të informacionit, mund të rritë ndjeshmërinë e
sistemeve të ATK-së ndaj rrezikut, duke zvogëluar aftësinë e saj për të mbrojtur
asetet/burimet e TI-së si dhe informacionin e përfshirë në sistemet e TI-së. Për më shumë,
mundëson që sistemet e informacionit të jenë të cenueshme ndaj sulmeve kibernetike dhe këto
sulme të mos identifikohen në kohë 49 , si dhe mund të rezultojë në një ndërprerje të
operacioneve të ATK-së.

Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit të lëshuara nga Organizata Ndërkombëtare e
Institucioneve Supreme të Auditimit (INTOSAI) & Standardet dhe udhëzimet e auditimit dhe sigurimit të teknologjisë
së informacionit, të lëshuara nga Shoqata e Auditimit dhe Kontrollit të Sistemeve të Informacionit (ISACA).
48 ISO/IEC 27033- Information security management systems.
49 Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit të lëshuara nga Organizata Ndërkombëtare e
Institucioneve Supreme të Auditimit (INTOSAI) & Standardet dhe udhëzimet e auditimit dhe sigurimit të teknologjisë
së informacionit, të lëshuara nga Shoqata e Auditimit dhe Kontrollit të Sistemeve të Informacionit (ISACA).
47
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16. Procedurat e menaxhimit të ndryshimeve për sistemin SIGTAS
Organizata duhet të ketë politika dhe procedura për menaxhimin e ndryshimeve në sistemet e
informacionit. Kërkesat për ndryshime duhet të miratohen dhe dokumentohen, si dhe në kod (në
mjedisin e prodhimit) duhet të mundësohet gjurmimi i regjistrave për çdo ndryshim. Ndikimet e
mundshme të ndryshimeve duhet të vlerësohen pastaj të rishikohen dhe aprovohen nga menaxhmenti.50
Në procedurën për menaxhimin e ndryshimeve duhet të prioritizohen ndryshimet bazuar në
ndjeshmërinë e sistemit dhe të shqyrtohen për përshtatshmëri.51
ATK-ja për menaxhimin e ndryshimeve në sisteme në vitin 2015 ka miratuar “Procedurat
Standarde të Operimit për Menaxhimin e Ndryshimeve në Sistemin e Teknologjisë së
Informacionit”. Mirëpo, gjatë analizës së ndryshimeve në sistemin SIGTAS kemi vërejtur që
ATK-ja nuk ka zbatuar procesin e kërkesave për ndryshime në sisteme.
ATK-ja gjatë vitit 2019 dhe deri në shkurt të vitit 2020, kur është realizuar ekzekutimi i
auditimit ka iniciuar 23 kërkesa për ndryshime në sistem tek operatori ekonomik, për
përmirësim të sistemit. 12 nga këto kërkesa janë realizuar nga operatori ekonomik dhe testimi
i këtyre ndryshimeve është bërë në ambientin testues nga Divizioni i Përkrahjes dhe
Mirëmbajtjes së Aplikacionit bazë, por nuk është bërë testimi dhe aprovimi i testimit nga ana
e Bordit për Menaxhimin e Ndryshimeve52.
Pra, ekzekutimi i ndryshimeve në sistemin e prodhimit është bërë pa marrë aprovimin për
ndryshime dhe pa bërë dokumentim për aprovimin e testimit të ndryshimeve në sistemin
bazë SIGTAS.
Në mungesë të zbatimit të këtyre procedurave, si rezultat i mungesës së testeve të pranimit
(nga ana biznesore dhe përdoruesve të fundit), ndryshimi i përmirësimit të gabimit ka pasur
edhe ndikime të paqëllimshme te të dhënat e tatimpaguesve. Rasti i identifikuar është
ndëshkimi në këst që është kalkuluar me vonesë, pra, obligimi për tatimpaguesin lind me
vonesë (pas disa viteve). Fjala është për tatimpagues që i është falur borxhi vite më parë sipas
ligjit për faljen e borxheve. Ndërsa vite më vonë, në vitin 2019 (pas ndryshimeve në sistem me
kontratën për mirëmbajtje dhe avancim) tatimpaguesit i është shfaqur ndëshkimi i cili i është
falur vite më parë dhe si pasojë shumë llogari të tatimpagueseve kanë pasur ndryshim të
gjendjes financiare në pasqyrën tatimore. Ekzekutimi i ndryshimeve në mjedisin e prodhimit,
pa bërë dokumentimin nga inicimi deri tek testimi dhe aprovimi, është për shkak se
menaxhmenti i ATK-së nuk i ka kushtuar rëndësi zbatimit të procedurës për menaxhimin e
ndryshimeve në sisteme të informacionit.
Po ashtu, për ndryshimet që bëhen në kod nga zyrtarët e TI-së, nuk bëhet përshkrimi/sqarimi
në mjedisin e prodhimit se çfarë bën ai kod. Skriptat e zhvilluara për aplikimin në sistemin
bazë, dërgohen nëpërmjet e-mailit që të ekzekutohen në ambientin real të prodhimit pa ndonjë
dokumentim me sqarimet se çfarë bën ai kod dhe pa marrë aprovimin nga menaxhmenti.

ISACA – CISA Review Manual 27th Edition, 4. Business Continuity Plan (BCP); 5. Disaster Recovery Plans (DRP).
ATK, Drejtoria e Teknologjisë Informative - Procedurat Standarde të Operimit (PSO-SPO) V1.0.
52 Në PSO për menaxhimin e ndryshimeve në sistemet e informacionit të ATK-së është përcaktuar që në Bordin për
Menaxhimin e Ndryshimeve të jetë edhe anëtari nga ana biznesore për aprovim të ndryshimit.
50
51
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Mungesa e vlerësimit dhe testimeve të të gjitha fazave duke përfshirë edhe testimet nga ana
biznesore si dhe dokumentimit për aprovimin e testimit të ndryshimeve në sistem ka rrezik
të ndryshimeve të pa kontrolluara, të pa mbikëqyrura, të dëmtimit të sistemit të informacionit
dhe të vazhdimësisë së tij.
17. Siguria fizike e kopjes rezervë të sistemit të informacionit të ATK-së
Për të siguruar që aktivitetet kritike të një organizate (dhe sistemet mbështetëse) të mos ndërpriten në
rast fatkeqësie, përdoren media sekondare për të ruajtur skedarët e aplikacioneve softuerike dhe të dhënat
e asociuara për qëllime rezervë. Për të siguruar që këto të dhëna nuk janë humbur, është shumë e
rëndësishme të zbatohen kontrolle të rrepta fizike dhe logjike mbi të dhënat.53
Gjatë vëzhgimit fizik të ruajtjes së kopjes rezervë të sistemeve të informacionit, kemi vërejtur,
që ATK-ja kopjen rezervë të sistemeve të informacionit e ka të vendosur në vende që nuk janë
të përshtatshme për ruajtjen e tyre, pasi që nuk kanë kontrolle dhe kufizim të qasjes vetëm për
personat përgjegjës dhe nuk kanë monitorim me kamera, aplikacion apo listë për monitorimin
e sigurisë fizike.
ATK-ja nuk ka arritur ende që të miratojë një draft të hartuar së voni për procedurën e backup
(kopjes rezervë). Zgjidhja e ruajtjes së kopjes rezervë në shirita është zgjidhje me kosto më të
vogël dhe nuk kërkon mirëmbajtje të ambientit sikurse qendra e të dhënave. Kjo zgjidhje i ka
bërë të lehtë vendimin për vendosje në dhoma siç është një sallë takimesh, depo për ruajtje të
inventarit të TI-së apo në zyre të TI-së.
Forma aktuale e ruajtjes së kopjes rezervë krijon mundësi më të lehtë për humbje dhe dëmtim
të saj, pasi që nuk ofron mundësi në identifikimin e personave përgjegjës në rastin e një
ndërhyrje të mundshme.54
18. Mekanizmat për vazhdimësinë e punës së sistemeve të informacionit në ATK
Organizata duhet të ketë një plan mbi vazhdimësinë e punës së sistemit të informacionit, i cili i
mundëson vazhdimin e aktiviteteve. Për realizimin e këtij plani duhet të identifikohen proceset kryesore
të punës së organizatës, të përcaktohet koha e reagimit, e rikthimit dhe periudha e humbjeve. Për të
pasur një plan efektiv për rimëkëmbjen e sistemeve të informacionit, organizata duhet të përcaktoj një
strukturë organizative në rast të nevojës për aktivizimin e këtij plani dhe duhet të testojë në periudha
të caktuara për të verifikuar nëse mund t’i rikthej proceset e punës në rast të ndonjë katastrofe natyrore
apo dështimi të sistemeve.55
Sistemet e ATK-së ruajnë dhe përpunojnë të dhëna të ndjeshme dhe konfidenciale të
tatimpaguesit. Prandaj, siguria e informacionit dhe vazhdimësia e punës së sistemeve duhet
të ketë përparësi dhe politikat duhet të vendosen për të zvogëluar rrezikun e humbjes së
këtyre të dhënave dhe ndërprerjes së sistemeve.
Mirëpo, ATK-ja nuk ka një plan të vazhdimësisë së punës të sistemit për të menaxhuar rreziqet
që lidhen me ndërprerjet e paplanifikuara të sistemeve. Për më tepër, nuk ka bërë as një
zgjidhje infrastrukturore logjike dhe fizike për rikthimin e të dhënave për vazhdimësi të
53ISACA

– CISA Review 27th Edition, 2019.
ISO 27001:A.11:Physical & Environmental Security.
55 ISACA – CISA Review Manual 27th Edition, 4. Business Continuity Plan (BCP); 5. Disaster Recovery Plans (DRP).
54
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biznesit, siç kërkohet me standardet e TI-së 56 , duke respektuar distancën gjeografike të
përcaktuar, sigurinë fizike, sigurinë logjike, përgatitjen e strukturës organizative që do të jetë
e gatshme për rikthim të të dhënave dhe vazhdimësinë e punës së sistemit57. Po ashtu, ATKja nuk ka vendosur aplikacionet dhe funksionet më kritike për vlerësimin e ndikimit në
sistemin e informacionit, për të vlerësuar kohën e reagimit, kohën e rikthimit të sistemeve dhe
periudhën e humbjeve të të dhënave.
ATK-ja është mbështetur në Ministrinë e Financave për realizimin e qendrës së rimëkëmbjes
së të dhënave duke iniciuar edhe projektin për realizimin e kësaj qendre. Më pas Agjencia e
Shoqërisë së Informacionit ka iniciuar një projekt të tillë qendror dhe si rezultat, menaxhmenti
i ATK-së ka ndaluar iniciativën për hartimin e planit për vazhdimësi të punës së sistemeve të
informacionit.
Gjatë vëzhgimit fizik kemi vërejtur se ATK-ja për ruajtjen e kopjes rezervë të sistemeve të
informacionit përdor shiritat (tape). Gjatë testimit të kopjes së përzgjedhur për auditim, kemi
vërejtur se ATK-ja nuk kishte përcaktuar kohën optimale për kthimin e të dhënave. Pastaj,
nuk kishte të dokumentuar raport mbështetës të testimit të kopjes rezervë dhe rikthimit të të
dhënave me sukses. Kjo mund të çojë në komplikime, vonesa të kthimit të të dhënave në rast
të një ndërprerjeje të paplanifikuar.
Shkak i mos përcaktimit të mënyrës së ruajtjes të kopjes rezervë, kohës optimale për kthimin
e të dhënave, kohës së reagimit dhe rikthimit të sistemit në rast të dështimit të sistemeve apo
ndonjë katastrofe natyrore, është se menaxhmenti i ATK-së nuk i ka definuar këto procese në
politikën e sigurisë së TI-së.
Mungesa e një programi praktik dhe të menaxhimit të vazhdimësisë së proceseve të punës,
rrit rrezikun e dështimit të proceseve të ATK-së, nëse ndodh një katastrofë natyrore apo
dështim i sistemeve primare.

ISO/IEC 27031:2011 Information technology — Security techniques — Guidelines for information and
communication technology readiness for business continuity.
57 ISO 27001 Controls and objectives: Security Policies.
56
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4. Konkluzionet
Kontrollet e Aplikacionit
Në Administratën Tatimore të Kosovës ka mangësi të kontrolleve të aplikacionit. Me gjithë
përpjekjet për përmirësimin e proceseve në sisteme, ajo ende nuk ka arritur që të sigurojë një
ambient plotësisht funksional. Ka mungesë të politikave dhe procedurave standarde të
operimit të Teknologjisë Informative. Këto mangësi rrezikojnë që gabimet në sisteme të mos
evitohen kurse ATK-ja të mos ketë një raport të plotë dhe të saktë të gjendjes tatimore.
Ka mangësi në konfigurim të sistemit, duke mos i përmbushur të gjitha kërkesat ligjore të
ATK-së, po ashtu, duke ndikuar në kalkulimin dhe prezantimin jo të saktë dhe të plotë të
vlerësimeve të deklaratave për obligimet tatimore.
Menaxhimi i qasjes logjike në sistemet e informacionit
ATK-ja nuk ka krijuar mekanizma adekuat të qasjes logjike për të siguruar integritetin,
konfidencialitetin dhe disponueshmërinë e të dhënave. Sistemi për menaxhimin e tatimeve ka
mangësi në ndarjet e niveleve të përdorueseve. Përdoruesit me qasje të plotë në sistemet e
informacionit kanë përgjegjësi të dyfishta dhe shfrytëzojnë llogarinë/ID gjenerale për
administrimin e sistemeve. Fjalëkalimi për këto llogari nuk kërkohet të ndryshohet në
periudha të caktuara kohore dhe është i njohur nga të gjithë punonjësit që kanë përgjegjësi
administrimin e bazës së të dhënave. Si rezultat i këtyre mangësive ekziston rreziku ndaj
ndërhyrjeve të paautorizuara dhe nuk garantojnë disponueshmëri dhe besueshmëri të të
dhënave në sistemin e informacionit.
Sistemet e ATK-së të cilat shfrytëzohen për menaxhimin e tatimpaguesve nuk kanë
gjurmueshmëri të plotë dhe vegla e cila shfrytëzohet për monitorimin e aktiviteteve të
përdoruesve nuk është plotësisht funksionale. Si pasojë, aktivitetet e paautorizuara të
përdoruesve mund të mos identifikohen.
Qasja e përdoruesve nuk ndërprehet me ndërprerjen e kontratës së punës dhe nuk ndryshojnë
rolet e përdoruesit në sistem me ndryshimin e pozitës zyrtare, si dhe nuk bëhet rishikim
periodik i llogarive të përdoruesve për t’u siguruar që ato mbeten të përshtatshme për
funksionin e tyre. Si rezultat nuk mund të sigurohet se kanë ruajtur integritetin dhe
konfidencialitetin e të dhënave në sistemin e informacionit.
Menaxhimi i sigurisë së informacionit dhe vazhdimësisë së sistemeve të informacionit
ATK-ja nuk ka krijuar mekanizma të mjaftueshëm për zvogëlimin e rreziqeve lidhur me
sigurinë e informacionit, për të garantuar vazhdimësinë dhe disponueshmërinë e sistemeve
në mënyrë që të mundësojë të dhëna të sigurta dhe të pa komprometuara në çdo kohë.
Ka mangësi në politikën e sigurisë, mungesë të zyrtarit për siguri të informacionit, të
programeve vetëdijësuese për punonjësit lidhur me sigurinë dhe mungesë të mekanizmave
mbrojtës të qasjes fizike dhe logjike për sistemet e informacionit brenda ATK-së. Mungesa e
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mekanizmave të duhur për siguri të informacionit ekspozon sistemet e informacionit të ATKsë ndaj rreziqeve të funksionimit dhe i bën të cenueshëm nga sulmet kibernetike.
Po ashtu, ATK-ja ka mangësi në kontrollin e ndryshimeve në sistemin e informacionit, pasi që
ka mungesë të dokumentimit, testimit dhe aprovimit të ndryshimeve në sistem.
ATK-ja nuk ka siguruar mekanizma të mjaftueshëm dhe efikas për vazhdimësinë e punës të
sistemit të informacionit. Nuk ka hartuar një plan për vazhdimësinë e punës së sistemeve të
informacionit dhe një zgjidhje infrastrukturore logjike dhe fizike për vazhdimësinë e biznesit
dhe rikthimin e të dhënave. Andaj ekziston rreziku që në rast të ndonjë fatkeqësie natyrore
apo dështimi të sistemit, ATK-ja nuk mund t’i rikthejë të dhënat e nevojshme kritike në kohë
dhe rrit rrezikun humbjes së të dhënave.
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5. Rekomandimet
Rekomandojmë Ministrinë e Financave që të:
Sigurohet që Administrata Tatimore e Kosovës ka sistemet e informacionit të konfiguruara
në harmoni me kërkesat ligjore të tatimeve, si dhe i kushton rëndësi sigurisë së
informacionit për të garantuar vazhdimësinë dhe disponueshmërinë e sistemeve në
mënyrë që të mundësojë të dhëna të sigurta dhe të pa komprometuara.
Rekomandojmë Administratën Tatimore të Kosovës:
1. Politikat dhe procedurat standarde të operimit të Teknologjisë së Informacionit. Të
hartojë, miratojë dhe të komunikojë politikat/procedurat, duke përfshirë trajtimin e
gabimeve në sisteme, trajtimin e të dhënave të refuzuara dhe rishikimin periodik të
dosjeve në pezullim dhe harmonizimit të të dhënave nëpër sisteme. Të krijoj një mjedis
kontrollues që të siguroj që këto politika dhe procedura janë kuptuar dhe janë duke u
ndjekur;
1.1 Validimi. Të validojë fushat dhe të ndërlidhë të dhënat ndërmjet Sistemit Elektronik për
Deklarimin e Tatimeve dhe Sistemit të Integruar Qeveritar për Administratën Tatimore
dhe të njoftojë tatimpaguesin për statusin e procesimit të deklaratës. Për transaksionet e
paprocesura të identifikojnë gabimin e transaksionit, të korrigjoj atë dhe të bëhet miratimi
për ekzekutim dhe më pas të bëj ripërpunimin e transaksioneve;
1.2 Mesazhet e gabimeve. Të hartojë listën e plotë të mesazheve të gabimeve dhe ato të jenë
të qarta, që të identifikohet lehtë gabimi nga punonjësit dhe të konfigurohen në sistemet
informative që të ofrojnë mesazhe të gabimeve për çdo nivel fushe apo transaksioni. Ato
mesazhe duhet të përputhen me vlefshmërinë e të dhënave;
2. Procedurat e vlefshmërisë së të dhënave. Të hartojë, për të siguruar se plotësia dhe
saktësia e rezultateve të aplikacioneve është vlerësuar dhe mund të përpunohen apo
procedohen më tutje sipas kritereve të përcaktuara ligjore;
3. Raportet e detyrimeve tatimore në deklaratat tatimore. Të sigurojë pasqyrim të plotë dhe
të saktë të raporteve dalëse të deklaratave tatimore.
4. Raporti i pagesave të tatimpaguesve. Në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe
Thesarin të sigurojë që raporti të ketë detaje të mjaftueshme të transaksionit me qëllim që
pagesa në Sistemin e Integruar Qeveritar për Administratën Tatimore të regjistrohet në
datën e pagesës së deklaratës tatimore;
5. Procedura biznesore për trajtimin e rasteve të faljes së borxheve. Të hartojë procedurën
dhe të zbatoj në Sistemin e Integruar Qeveritar për Administratën Tatimore;
6. Konfigurimin në Sistemin e Integruar Qeveritar për Administratën Tatimore. Të bëjë
konfigurimin në sistem në harmoni me kërkesat ligjore lidhur me obligimin tatimor të
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pashlyer për vlerën tre (3) € apo më pak duke përcaktuar qartë proceset në aplikacion dhe
në daljen e rezultateve të transaksioneve;
7. Raportin njoftues në Sistemin për Menaxhimin e Rasteve të Mbledhjes. Të krijojë
raportin njoftues për tatimpaguesit që bëjnë marrëveshje për pagesë me këste, të cilët nuk
i përmbushin kushtet e marrëveshjes për pagesë, për t’i mundësuar zyrtarit të mbledhjes
së detyrueshme që atë marrëveshje ta anulojë me kohë;
8. Konfigurimin në përcaktimin e roleve. Të rregullojë konfigurimin në Sistemin e
Integruar Qeveritar për Administratën Tatimore, që të mundësohet kontrolli i qasjes
logjike për rastet e përcaktimit të zyrave regjionale për të mundësuar ekzekutimin e vetëm
të atyre transaksioneve që i lejohet të bëjnë, e për të cilën është i autorizuar;
9. Politika dhe procedura e kontrollit logjik. Të zbatojë dhe komunikojë politikën dhe
procedurën për menaxhimin, autorizimin dhe kontrollin logjik të përdoruesve me qasje
të plotë. Të ketë kontrolle kompenzuese, në mënyrë që të zvogëlohen mundësitë për
modifikim ose keqpërdorim të paautorizuar të informacionit ose shërbimeve;
9.1 Autorizimi i përdoruesve. Të menaxhohet identiteti dhe autorizimi i përdoruesve në
mënyrë të standardizuar. Të bëhet lejimi i qasjes në të dhëna kritike dhe të ndjeshme vetëm
për përdoruesit e autorizuar. Të drejtat e qasjes të përdoruesit në sisteme dhe në të dhëna
duhet të jenë të përcaktuara dhe dokumentuara në përputhje me nevojat e Administratës
Tatimore të Kosovës, në mënyrë që profilet e përdoruesve të jenë në përputhje me detyrat
dhe përgjegjësitë që ata kanë;
10. Lejimin e qasjes nga distanca. Të zbatojë në vazhdimësi kërkesat për lejimin e qasjes nga
distanca në përputhje me procedurat e përcaktuara të politikës së sigurisë së informacionit
të ATK-së. Realizimi i qasjes përmes VPN të bëhet me kërkesë të detajuar nga ana e
punonjësit, e miratuar nga mbikëqyrësi përkatës dhe pas aprovimit nga drejtori i TI-së;
11. Të drejtat e qasjes. Në përdorimin e sistemeve të informacionit të ndërpresë menjëherë
qasjen për punonjësit, në momentin e ndërprerjes së kontratës apo të përshtaten me
ndryshimet e përgjegjësive;
12. Fjalëkalimet në sistemet e informacionit. Të zbatojë procedurën e Administratës
Tatimore të Kosovës, për menaxhimin e fjalëkalimeve. Duhet të enkriptohen fjalëkalimet
e llogarive të tatimpaguesve në Sistemin Elektronik për Deklarim të Tatimeve;
13. Raportet e ngjarjeve. Të jenë të plota raportet që të mundësohet identifikimi i
ndryshimeve/fshirjeve të transaksioneve. Të konfigurohet dhe të funksionalizohet
plotësisht vegla “Oracle Audit Vault” për monitorimin e aktiviteteve të përdoruesve. Të
bëhet kufizimi i qasjes në gjurmë të auditimit për përdoruesit, për të siguruar integritetin
e të dhënave të gjurmës së auditimit kundër modifikimit;
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14. Monitorimi dhe kontrolli. Të bëjë monitorimin e vazhdueshëm të aktiviteteve të
përdoruesve me qasje të plotë, të zbatojë dhe komunikojë procedurën për kontrolle të
teknologjisë informative dhe menaxhimit të qasjes. Të kontrollojë dhe monitorojë në
vazhdimësi aktivitetet e llogarive të administratorëve dhe operatorëve në sistemet e
informacionit dhe të përdoruesve që qasen nga distanca përmes VPN;
14.1 Rishikimin periodik të drejtave të qasjes. Të zbatojë dhe komunikojë politikat dhe
procedurat e Administratës Tatimore të Kosovës. Të bëhet rishikim në baza të rregullta
periodike i roleve dhe përgjegjësive të përdoruesve për t’u siguruar që ato janë të
vlefshme dhe të përshtatshme për funksionin e punës së përdoruesve;
15. Politika e sigurisë së informacionit. Të plotësojë politikën sipas standardeve në
intervalet e planifikuara (të paktën çdo vit). Ky dokument duhet të plotësojë standardet
për siguri të informacionit, për të siguruar përshtatshmërinë e vazhdueshme të saj. Duhet
të ketë një program efektiv të trajnimeve për sigurinë e informacionit për të gjithë stafin
dhe të sigurohet se zyrtarët kanë njohuritë e nevojshme mbi sigurinë e informacionit;
15.1 Njësinë/zyrtarin për siguri të informacionit. Të aktivizojë njësinë duke i përcaktuar qartë
detyrat dhe përgjegjësitë dhe duhet të bëjë ndarjen e detyrave dhe përgjegjësive të tyre
nga pjesa tjetër e stafit të teknologjisë së informacionit;
15.2 Protokoli i sigurisë apo certifikata e sigurisë. Të instalojë protokolin/certifikatën në
Sistemin e Integruar Qeveritar për Administratën Tatimore, për të mbrojtur të dhënat nga
qasjet e paautorizuara edhe brenda intranetit;
16. Politikën dhe procedurat për menaxhimin e ndryshimeve në sistemet e informacionit.
Duhet të zbatojë procedurën në të gjithë hapat e kontrollit për ndryshimet në sisteme58.
Të realizojë të gjitha testimet e nevojshme duke përfshirë edhe ato të biznesit dhe
përdoruesit të fundit, për t’u siguruar plotësisht që ndryshimet e realizuara nuk kanë
ndikime të paqëllimshme në sistem;
16.1 Dokumentimin e ndryshimeve në kod. Të bëjë dokumentimin (në mjedisin real të
prodhimit) për çdo ndryshim në sistemin e informacionit, të mundësohet gjurmimi i
regjistrave për çdo ndryshim dhe të mundësohet identifikimi në raste të ndryshimeve të
paautorizuara, si dhe të mbrohet sistemi nga komprometimi;
17. Kopja rezervë e sistemit të informacionit. Të ruaj kopjen në vende me qasje të limituar
fizike vetëm për personat e autorizuar dhe njëkohësisht të bëhet monitorimi fizik i tyre
bazuar në standardet për siguri të informacionit; dhe
18. Vazhdimësia e punës së sistemeve të informacionit. Të hartojë, miratojë dhe zbatojë
planin e vazhdimësisë bazuar në standardet dhe praktikat e mira të teknologjisë
informative për vazhdimësi të biznesit.
58 Kërkesë

për ndryshim - vërtetimi - pranimi - prioritizimi - ndryshimi i dizajnit - testimi i ndryshimit implementimi – dokumentimi.
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Shtojca I. Dizajni i auditimit
Roli dhe përgjegjësitë e palëve
Departamenti i Teknologjisë Informative
Departamenti i Teknologjisë Informative funksionon në kuadër të Shtyllës për Mbështetje të
Programeve dhe Procedurave dhe ka për qëllim ofrimin e shërbimeve dhe ofrimin e
përkrahjes për gjithë shfrytëzuesit e sistemeve dhe pajisjeve të TI-së.
Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit të Teknologjisë Informative janë:
Ofron shërbime dhe përkrahje për të gjithë shfrytëzuesit e sistemeve dhe pajisjeve të
TI- së;
- Mirëmban dhe përkrah të gjitha sistemet dhe nënsistemet e Teknologjisë Informative
dhe Komunikimeve (TIK) në kuadër të ATK-së;
- Përpunon kërkesat biznesore dhe modelon proceset për implementim në sistemet
- informative;
- Dizajnon dhe zhvillon sistemet softuerike dhe i zbaton ato në infrastrukturën teknike
të TIK-ut;
- Siguron pronarët e proceseve se sistemet informative funksionojnë konform
kërkesave, procedurave dhe ligjeve në fuqi;
- Zhvillon strategjinë dhe planet e punës së TI-së për përmbushjen e objektivave të
Administratës Tatimore;
- Koordinon aktivitetet ndërinstitucionale në mes të ATK-së dhe Doganave të Kosovës,
Trustit Pensional të Kursimeve, Bankës Qendrore të Kosovës në marrëdhënie me
përpunimin e informatave dhe proceseve përkatëse me to;
- Drejton dhe mbikëqyrë proceset vendimmarrëse në zgjedhjen e produkteve dhe
zgjidhjeve teknike, bazuar në kërkesat e ATK-së;
- Këshillon menaxhmentin e lartë lidhur me legjislacionet e propozuara dhe të reja,
rregulloret ose procedurat që kanë efekt në sistemin informativ; dhe
- Siguron që Menaxhmenti i ATK-së kur merr vendime që kanë të bëjnë edhe me TI-në
të jenë konform trendëve në zhvillim, të sigurojnë vazhdueshmëri dhe qëndrueshmëri
në relacion me proceset e TI-së.
Në kuadër të këtij Departamenti bëjnë pjesë:
-

-

Divizioni i administrimit të sistemit;
Divizioni i operacioneve dhe përkrahjes;
Divizioni i mirëmbajtjes dhe përkrahjes së aplikacionit bazë; dhe
Divizioni i zhvillimit të aplikacioneve.

33

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

Divizioni i procesimit të të dhënave
Divizioni i Procesimit të të Dhënave funksionon në kuadër të Departamentit të Regjistrimit
dhe Shërbimit të Tatimpaguesve që është themeluar me qëllim të ofrimit të përkrahjes për
regjistrim dhe shërbimeve tjera për tatimpagues me qëllim të ngritjes së nivelit të vetëdijes së
tatimpaguesve për përmbushjen e detyrimeve tatimore në mënyrë vullnetare.
Drejtoritë rajonale
Drejtoritë rajonale funksionojnë në kuadër të Shtyllës Funksionale për Operacione, dhe qëllim
kryesor kanë zbatimin e politikave në fushën e administrimit të tatimeve, duke respektuar
ligjet tatimore, si dhe ligjet tjera të cilat janë në fuqi për të realizuar objektivat vjetore të
përcaktuara nga Menaxhmenti i lartë për drejtoritë rajonale si dhe duke u siguruar për trajtim
të barabartë të tatimpaguesve në përputhje me kërkesat ligjore.
Detyrat dhe përgjegjësitë e drejtorive rajonale janë:
Të menaxhojë vazhdimësinë e operimit të Drejtorisë Rajonale të Administratës
Tatimore;
- Të koordinojë dhe monitorojë aktivitetet e mbledhjes së detyrueshme në rajon dhe të
ndërmerrë të gjitha veprimet për zbatimin e ligjit për mbledhjen e borxheve; dhe
- Të mbikëqyr aktivitetet e zyrtarit të Teknologjisë Informative dhe të ndërlidhë me
Njësinë e Teknologjisë Informative në Zyrën Qendrore mbi çështjet brenda rajonit të
cilin e menaxhon.
Në kuadër të drejtorive rajonale bëjnë pjesë:
-

-

Ekipi i Shërbimit të Tatimpaguesve;
Ekipet e Kontrollit;
Ekipi i Mbledhjes së Detyrueshme; dhe
Ekipi ZGJONA

Pyetjet e auditimit
Për t’iu përgjigjur objektivit të auditimit ne kemi parashtruar pyetje dhe nën pyetje e auditimit
si në vijim:
A ofron sistemi i informacionit SIGTAS të dhëna të sakta, të plota, të besueshme dhe në
kohë?
1. A janë të vendosura kontrollet efektive të vlefshmërisë 59 së të dhënave në sistemimin e
informacionit i cili menaxhon borxhet tatimore?
1.1. A përmban aplikacioni procedura të përshtatshme për trajtimin e gabimeve?
1.2. A sigurojnë kontrollet e aplikacionit saktësinë dhe plotësinë e transaksioneve të tij?

59 Vlefshmëria e të dhënave ka për qëllim të identifikojë gabimet e të dhënave, të dhënat jo të plota ose ato që mungojnë,

plotësinë dhe saktësinë, si dhe mospërputhjet midis të dhënave të lidhura me të.
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2. A ka vendosur ATK-ja mekanizma kontrollues efikas, të cilët mundësojnë qasjen e sigurt
logjike dhe të besueshme në sistemin e informacionit?
2.1. A janë të vendosura nivelet e autorizimeve për vendosjen e të dhënave në sistemin e
informacionit?
2.2. A ekzistojnë mekanizmat e gjurmimit të auditimit në e informacionit?
2.3. A kontrollohen dhe monitorohen qasjet e përdoruesit të sistemit të informacionit?
3. A ka ATK-ja mekanizma efikas për sigurinë e informacionit dhe vazhdimësinë e sistemit
të informacionit ?
3.1. A ka vendosur ATK-ja strukturë të qartë të sigurisë së informacionit?
3.2. A ka ATK procedurë të standardizuar për kontrollin e të gjitha ndryshimeve në
sistemin e informacionit?
3.3. A ka siguruar ATK-ja mekanizma për vazhdimësinë e sistemit të informacionit,
përfshirë ruajtjen dhe rimëkëmbjen e të dhënave?

Kriteret e auditimit
Kriteret e auditimit të aplikuara në këtë auditim rrjedhin nga ligjet vendore, standardet
ndërkombëtare të teknologjisë së informacionit/sistemeve të informacionit 60, nga objektivat
e kontrollit për informacion dhe teknologji, si dhe praktikat e mira nga fusha e teknologjisë
informative61 dhe nga standardet që merren me menaxhimin e sigurisë së informacionit62.
Për të vlerësuar kontrollet e vlefshmërisë së të dhënave në sistemimin e informacionit dhe
për të siguruar që përpunimi i informacionit të ruajtur është i plotë dhe i saktë, janë
vendosur kriteret e mëposhtme:
-

-

Rregullat e vlefshmërisë duhet të jenë të hartuara, dokumentuara dhe zbatuara në
vendosjen e të dhënave në sistemin e informacionit.
Procedurat e kontrollit të hyrjes duhet të sigurojnë që çdo transaksion që do të përpunohet
ka hyrë, është përpunuar dhe regjistruar plotësisht dhe saktë. Këto kontrolle duhet të
sigurojnë që vetëm informacionet e vlefshme dhe të autorizuara janë të dhëna hyrëse dhe
këto transaksione përpunohen vetëm një herë.
Sistemi i informacionit ka të vendosura kontrolle të vlefshmërisë, të qarta për trajtimin e
gabimeve duke komunikuar problemet në mënyrë që të ndërmerren veprime korrigjuese
për çdo lloj gabimi. Gabimet të cilat ndodhin gjatë vendosjes së të dhënave në fushat
përkatëse mund të korrigjohen përshtatshmërisht përpara përpunimit të transaksioneve

Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit të lëshuara nga Organizata Ndërkombëtare e
Institucioneve Supreme të Auditimit (INTOSAI) & Standardet dhe udhëzimet e auditimit dhe sigurimit të teknologjisë
së informacionit të lëshuara nga Shoqata e Auditimit dhe Kontrollit të Sistemeve të Informacionit (ISACA).
61 Objektivat e kontrollit për informacion dhe teknologji përkatëse (COBIT) lëshuar nga Instituti i Qeverisjes IT & Manuali
i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit & CISA manuali i rishikimit, edicioni 26, 2016.
62 Familja e standardeve ISO / IEC 27000 nga Organizata Ndërkombëtare për Standardizim (ISO) dhe Komisioni
Ndërkombëtar Elektroteknik (IEC).
60
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dhe mundësohet gjurmimi i tyre. Regjistrimet e gabimeve duhet të rishikohen periodikisht
dhe ndërmerren veprimet e nevojshme korrigjuese.
ATK-ja duhet të ketë procedura për të siguruar se plotësia dhe saktësia rezultateve të
aplikacioneve është vlerësuar dhe mund të përpunohen apo procedohen me tutje sipas
kritereve të paracaktuara.
Të dhënat e tatimpaguesve duhet të jenë të harmonizuara me të gjitha sistemet që
shfrytëzohen për administrimin e tatimeve. Raportet duhet të jenë të sakta dhe të sigurojnë
përfaqësimin e saktë të burimit të të dhënave.
Sistemi i pagesave duhet të ofrojë informacionin e nevojshëm në mesazhet të
dërgimit/pranimit të transaksioneve të pagesave financiare duke përfshirë edhe datën
dhe kohën e krijimit të transaksionit. Obligimet tatimore për pagesë duhet të realizohen
brenda afatit të caktuar kohor. Në qoftë se çfarëdolloj shume e ndonjë tatimi e
administruar nga ATK-ja sipas legjislacionit të zbatueshëm në Kosovë nuk është paguar
deri në datën e fundit të përcaktuar për pagesë, tatimpaguesi do të jetë i detyruar të
paguajë interes dhe do t’i nënshtrohet një ndëshkimi administrativ prej një përqind (1%)
të obligimit tatimor.
Organizata proceset në aplikacion duhet t’i përcaktojë qartë në daljen e rezultateve të
transaksioneve dhe dokumentimin e saktë të logjikës së nxjerrjes së raportit. Nëse pagesa
paradhënie nuk është bërë saktë dhe me kohë, ATK-ja aplikon një ndëshkim në një shumë
të barabartë me shkallën e interesit që është në fuqi në kohën kur pagesa paradhënie ka
qenë obligative për t’u bërë.
Organizata duhet të sigurohet që të gjitha aspektet ligjore janë identifikuar, adresuar si
dhe janë konfiguruar në sistemin informativ. Çdo obligim tatimor për pagesë, sipas një
deklarate tatimore është tre (3) euro ose më pak, ose shumë tjetër të tillë të vogël e
përcaktuar nga Drejtori i Përgjithshëm, ATK-ja do të trajtojë tatimin e pagueshëm si vlerë
zero.
Organizata duhet të sigurohet që sistemet e informacionit mbështesin qëllimet dhe
strategjinë e saj. Nëse marrëveshja është deri në 12 muaj, do të ndalet llogaritja e interesit
nga muaji që pason muajin në të cilin është nënshkruar marrëveshja. Nëse tatimpaguesi
plotëson tërë marrëveshjen ai do të ketë të drejtë në uljen e sanksioneve.

Për të vlerësuar nëse në ATK ekzistojnë mekanizma kontrollues efikas të cilët mundësojnë
qasjen e sigurt logjike dhe të besueshme në sistemin e informacionit janë vendosur kriteret
e mëposhtme:
-

-

Konfidencialiteti dhe integriteti i shënimeve në sistemin e TI-së duhet të mbrohen me
qasjen e kontrolluar duke u siguruar se vetëm të punësuarit e autorizuar kanë qasje në
resurset e caktuara.
Qasja në rrjetin e brendshëm nga distanca mund të realizohet nëpërmjet VPN me kërkesë
të detajuar nga ana e punonjësit, të miratuar nga mbikëqyrësi përkatës, pas aprovimit nga
drejtori i TI-së.
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Ekzistojnë ndarje dhe nivele të autorizimit të transaksioneve dhe ato zbatohen nëpërmjet
kontrolleve të ndryshme. Në rastet e pamundësisë së ndarjes së përgjegjësive, ekzistojnë
kontrollet kompenzuese, në mënyrë që të zvogëlohen mundësitë për modifikim ose
keqpërdorim të paautorizuar të informacionit apo shërbimeve.
Ekzistojnë kontrollet gjatë përpunimit të të dhënave për të siguruar që të dhënat e
autorizuara mbeten të pandryshuara.
Të drejtat e qasjes në përdorimin e sistemeve të informacionit për të gjithë punonjësit,
kontraktuesit apo palët e treta, ndërprehen në momentin e ndërprerjes së kontratës, apo
përshtaten me ndryshimet e përgjegjësive.
Sistemi i informacionit duhet të plotësojë kriteret e përcaktuara për menaxhimin e
fjalëkalimit.
Fjalëkalimi i llogarisë së administratorit duhet të dihet vetëm nga një individ. ATK duhet
të jetë në gjendje të përdorë sistemin në një situatë emergjente, kur administratori nuk
është i disponueshëm. Për të mundësuar qasjen në sistem, fjalëkalimet e administratorit
mbahen në një zarf të mbyllur, të mbajtur në një kabinet të mbyllur dhe të disponueshëm
vetëm për menaxherët e lartë. Politika e fjalëkalimi duhet të lexohet dhe njohja e politikës
duhet të jetë e detyrueshme nga përdoruesit e sistemeve.
Llogaritë e zakonshme të sistemeve siç janë Administrator, Admin, Guest duhet të
riemërtohen apo çaktivizohen kur është e mundur teknikisht.
Ekzistojnë kontrollet dhe funksionojnë për të siguruar që gjurmët e auditimit gjenerohen
dhe mirëmbahen për të gjitha të dhënat e transaksioneve. Raportet e ngjarjeve duhet të
jenë të sakta për të gjitha aktivitetet që bëhen nga përdoruesit e sistemit.
Qasjet në regjistrat e gjurmëve të auditimit duhet të jenë të kufizuara dhe duhet të
kontrollohen, si dhe duhet të sigurohet integriteti i të dhënave të gjurmës së auditimit
kundër modifikimit.
Aktivitetet e llogarisë së administratorit dhe të operatorit të sistemeve të teknologjisë
informative regjistrohen dhe monitorohen në baza të rregullta. Ekzistojnë mekanizma për
kontrollin e aktiviteteve të përdoruesit me qasje të plotë në sisteme dhe përdoruesve që
qasen nga jashtë të cilat monitorohen në vazhdimësi.
Organizata kryen një rishikim periodik të llogarive të përdoruesve, duke përfshirë një
rishikim të të drejtave të qasjes së përdoruesve për të siguruar që ato mbeten të
përshtatshme për funksionin e tyre.

Për të vlerësuar se ATK-ja ka mekanizma efikas për sigurinë e informacionit dhe
vazhdimësinë e sistemit të informacionit janë vendosur kriteret e mëposhtme:
-

Politikat e sigurisë së informacionit duhet të mbulojnë të gjitha rreziqet operacionale dhe
të mbrojnë në mënyrë të arsyeshme të gjitha asetet e informacioneve kritike kundrejt
humbjeve, dëmtimit dhe abuzimit. Politika e sigurisë së informacionit duhet të rishikohet
në intervalet e planifikuara (të paktën çdo vit) ose kur ndodhin ndryshime të rëndësishme
në organizatë, operacionet e saj të biznesit ose rreziku i qenësishëm i lidhur me sigurinë
për të siguruar përshtatshmërinë e vazhdueshme të tij.

37

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

-

-

-

-

-

-

Për të siguruar që aktivitetet kritike të një organizate (dhe sistemet mbështetëse) të mos
ndërpriten në rast fatkeqësie, përdoren media sekondare për të ruajtur skedarët e
aplikacioneve softuerikë dhe të dhënat e asociuara për qëllime rezervë. Për të siguruar që
këto të dhëna nuk janë humbur, është shumë e rëndësishme të zbatohen kontrolle të rrepta
fizike dhe logjike mbi të dhënat.
Detyrat dhe përgjegjësitë e TI-së, për punonjësit, kontraktorët dhe përdoruesit e palëve të
treta janë përcaktuar dhe dokumentuar në përputhje me politikën e sigurisë së
informacionit të organizatës. Politikat dhe procedurat duhet të formojnë një mjedis të
qëndrueshëm menaxherial për komunikimet e brendshme dhe të jashtme. Personeli që
prej rekrutimit e deri në shkëputjen e marrëdhënieve të punës, duhet të ruajë Sigurinë e
Informacionit. Për të mbajtur një mjedis të sigurt organizata duhet të monitorojë në
vazhdimësi infrastrukturën e teknologjisë informative dhe përdoruesit e sistemeve të
teknologjisë informative.
Sistemet e informacionit duhet të kenë të instaluar protokolin e sigurisë apo certifikatë të
sigurisë, për të mbrojtur identifikimin e të dhënave kundrejt/ndaj sulmeve kibernetike.
Organizata duhet të ketë politika dhe procedura për menaxhimin e ndryshimeve në
sistemet e informacionit. Praktikat më të mira në kontrollin e ndryshimeve përfshijnë:
kërkesë për ndryshim - vërtetimi - pranimi - prioritizimi - ndryshimi i dizajnit - testimi i
ndryshimit - implementimi – dokumentimi. Kërkesat për ndryshime duhet të aprovohen
dhe dokumentohen. Ndikimet e mundshme të ndryshimeve duhet të vlerësohen. Kërkesat
për ndryshim duhet të rishikohen dhe aprovohen nga menaxhmenti. Në procedurën për
menaxhimin e ndryshimeve duhet të prioritizohen ndryshimet, bazuar në ndjeshmërinë e
sistemit dhe të shqyrtohen për përshtatshmëri.
Ekzistojnë procedurat për ndryshimet emergjente për të siguruar që përmirësimet
emergjente mund të kryhen pa kompromentuar integritetin e sistemit.
Ndryshimet në kodin/në mjedisin e prodhimit duhet të testohen dhe të gjurmohen në
regjistrat e prodhuar nga sistemi që tregojnë datën dhe kohën e ndryshimit, si dhe në
dokumentacionin e duhur të autorizuar.
Organizata duhet të ketë një plan mbi vazhdimësinë e sistemit të informacionit, për të
siguruar vazhdimin e shërbimeve kritike në rast të një ndërprerjeje të aktiviteteve. Ky plan
duhet të përmbajë detyrat dhe përgjegjësitë, qëllimin, kriteret e alokimit të
burimeve/parimet, procedurën për rimëkëmbje, kërkesat për trajnim, orar të
mirëmbajtjes, orarin e testimeve, planet e ruajtjes së të dhënave, si dhe nivelet e aprovimit.
Organizata duhet të vendosë nivelin kritik të aplikacioneve sipas rëndësisë dhe
funksioneve për vlerësimin e ndikimit në Sistemin e Informacionit, periodiciteti i
përcaktuar i ruajtjes dhe rimëkëmbjes së të dhënave, si dhe planet e dokumentuara të
ruajtjes dhe të rimëkëmbjes së të dhënave.
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Metodologjia e auditimit
Për t’iu përgjigjur pyetjeve audituese dhe me qëllim të mbështetjes së konkluzioneve të
auditimit kemi zbatuar metodologjinë në vijim63:
-

-

Analiza e kornizave ligjore dhe rregullative të ATK-së, të cilat janë kritere përcaktuese
për administrimin e tatimeve në sistemin e informacionit;
Analiza e politikave dhe procedurave të hartuara për sistemet e Teknologjisë
Informative;
Analiza e dokumentacionit të rasteve të proceseve (Use Cases) dhe rrjedhës së punës
(Workflow), e cila zbatohet në sistemin për administrimin e tatimeve, si dhe manualit
të përdorimit të sistemit.
Testime në sistemin e informacionit për të vlerësuar vlefshmërinë e të dhënave hyrëse;
Vlerësimi i aplikacioni për kontrolle të sakta të vlefshmërisë për të siguruar integritetin
e përpunimit të të dhënave.
Marrje të mostrave për të vlerësuar plotësinë dhe saktësinë e të dhënave.
Analiza të raporteve të marra nga sistemet e informacionit SIGTAS, SMRM dhe EDI,
për të vlerësuar harmonizimin e të dhënave të tatimpaguesve në këto sisteme.
Vlerësimi i sigurisë së informacionit dhe qasjes logjike në aplikacione dhe në bazë të
të dhënave;
Analiza e vazhdimësisë së sistemit, ruajtja dhe kthimi i të dhënave në sisteme të
informacionit;
Vlerësimi i dokumentimit për menaxhimin e ndryshimeve në sisteme të informacionit;
Zhvillimi i intervistave me zyrtarët përgjegjës në Departamentin e TI-së, Divizionin e
Procesimit dhe në Drejtorinë Rajonale në Prizren.

Dokumentet relevante
-

63

Lista e ligjeve dhe rregulloreve relevante për këtë auditim:
Ligji Nr. 03/L-222, për Administratën Tatimore dhe Procedurat
Ligji Nr. 05/L -037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar
Ligji Nr. 05/L -028 për Tatimin në të Ardhurat Personale
Ligji Nr. 05/L -029 për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave
Projekt Rregullore Nr. ATK 13/2019 për Organizimin e Brendshëm dhe
Sistematizimin e Vendeve të Punës në Administratën Tatimore të Kosovës
Plani Strategjik i ATK-së 2015-2020
Politikat e Përgjithshme të Sigurisë dhe Përdorimit të Sistemit të Teknologjisë
Informative
Procedurat Standarde të Operimit (PSO-SPO), Menaxhimi i Ndryshimeve në
Sistemin e Teknologjisë Informative
Udhëzim Administrativ (Map) Nr. 02/2015 për Llogaritë Elektronike Zyrtare

Metodologjia që do të përdoret në mënyrë të detajuar gjendet në matricën e auditimit.
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Shtojca II: Letërkonfirmimi
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