AUTORITETI KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE

QËNDRIMI I AKEP MBI KOMENTET E PALEVE TË INTERESUARA PËR
DOKUMENTIN:

“Rregullore për të dhënat statistikore dhe financiare periodike mbi shërbimet e
ofruara nga operatorët dhe ofruesit e shërbimeve postare”
(Këshillimi Publik nga data 19.11.2012 deri 19.12.2012)
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Në përfundim të procesit të këshillimit publik nga data 19.11.2012 deri në datën 19.12.2012 për
dokumentin “Projekt Rregullore për të dhënat statistikore dhe financiare periodike mbi
shërbimet e ofruara nga operatorët dhe ofruesit e shërbimeve postare, miratuar me VKD
nr.2195, datë 19.11.2012, nga palët e interesuara kanë derguar komente në AKEP:
o Operatori A - me email datë 18.12.2012;
o Operatori B - me shkresë nr.2089/4, datë 17.12.2012 (prot AKEP);
o Operatori C - me email datë 11.12.2012.
Në këtë dokument paraqitet qëndrimi i AKEP për komentet e palëve të interesuara mbi projekt
rregulloren e nxjerrë për keshillim publik:

A.

Komentet dhe propozimet e ardhura në lidhje me afatet e deklarimit të të dhënave
statistikore dhe financiare të përcaktuara në nenin 8 të Rregullores, paraqiten si më
poshtë vijon:

Operatori A – Koment:
“Operatori A” parimisht shprehet dakort me dokumentin e publikuar për këshillim publik, dhe në
lidhje me afatet e deklarimit të të dhenave propozon që:
1. Të dhënat statistikore të raportohen cdo tre muaj, përkatësisht në muajin Prill, Korrik,
Tetor Janar të cdo viti.
2. Të dhënat financiare të raportohen dy herë në vit me mbylljen e bilancit gjashtë mujor dhe
vjetor.

Operatori B – Koment:
“Operatori B” propozon që afatet e dërgimit të të dhënave duhet të jenë të ndryshme për të dhënat
statistikore (operacionale) dhe të dhënat financiare:
1. Te dhënat statistikore duhet të dorëzohen çdo 6 muaj. Brënda datës 30 Shtator të çdo viti,
dërgohen të dhënat për 6 mujorin e parë të vitit kalendarik aktual, për periudhën Janar – Qershor
dhe brenda datës 31 Mars të çdo viti, dërgohen të dhënat vjetore të vitit kalendarik paraardhës për
periudhën Janar – Dhjetor.
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2. Të dhënat financiare duhet të dorëzohen nje herë në vit. Brenda datës 31 Mars të çdo viti,
dërgohen të dhënat vjetore të vitit kalendarik paraardhës për periudhën Janar – Dhjetor.
Kjo ndarje bën që të dhënat financiare të jenë të sakta, sepse të dhënat financiare 6 mujore nuk
janë 100% të sakta në zërin e tatimit mbi fitimin, i cili llogaritet në fund të vitit. Gjithashtu të
dhënat vjetore financiare janë edhe lehtësisht të verifikueshme me instancat e tjera, ndërsa në
qoftë se do të jenë 6 mujore, duhet që të konsolidohen 2 gjashtë mujorë dhe kjo jo vetëm e
vështirson verifikimin por rrit edhe mundësinë e gabimit.

Operatori C – Koment:
“Operatori C” propozon për ndryshim të nenit 8 të Rregullores:
Dërgimi i të dhënave duhet të bëhet një herë në vit, sepse për ne nuk është e mjaftueshme koha
fizike për të marrë të dhënat në kohë reale si dhe datat e caktuara përkojnë me sezone shumë të
ngarkuara me punë.

Qëndrimi i AKEP:
AKEP duke marrë në konsideratë propozimet e operatorëve dhe ofruesve të shërbimit postar
vlerëson se afatet kohore të dergimit të të dhënave, të përcaktuara ne nenin 8 të dokumentit për
këshillim publik, të ndryshohen si më poshtë vijon:
a) Të dhënat statistikore duhet të dorëzohen çdo 6 muaj. Brenda datës 30 Shtator të çdo viti,
dërgohen të dhënat për 6 mujorin e parë të vitit kalendarik aktual, për periudhën Janar – Qershor
dhe brenda datës 31 Mars të çdo viti, dërgohen të dhënat vjetore të vitit kalendarik paraardhës për
periudhën Janar – Dhjetor.
b) Të dhënat financiare duhet të dorëzohen nje herë në vit. Brenda datës 31 Mars të çdo viti,
dërgohen të dhënat vjetore të vitit kalendarik paraardhës për periudhën Janar – Dhjetor.
Ndërsa në lidhje me propozimin e Operatorit A, që të dhënat sipas formularit të deklarohen cdo tre
muaj, AKEP e çmon të arsyeshme që afati i raportimit të jetë sipas rregullimit të mesipërm, në
mënyrë që AKEP të përmbushë objektivat në përputhje me ligjin nr. 8530, i ndryshuar si dhe
operatoret dhe ofruesit e shërbimeve postare të kenë kohën e nevojëshme për përpunimin dhe
dërgimin e saktë të të dhënave.

B.

Koment i ardhur në lidhje me pikën 3 të nenit 9 të Dokumentit për Këshillim Publik,
ku përcaktohet se:
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“AKEP, mund të kryej verifikime të saktësisë të të dhënave të dërguara nga operatori ose ofruesi i
shërbimeve postare, nëpërmjet inspektimit të dokumentacionit në ambientet e tyre”.

Operatori B – Koment:
“Operatori B” propozon që neni 9 të ndryshojë si më poshtë vijon:
“AKEP, në mënyrë që të verifikojë saktësinë e të dhënave të dërguara, mund të kërkojë
informacione shtesë dhe dokumente justifikuese nga operatori ose ofruesi i shërbimeve postare,
dokumente të cilat mund të verifikohen nga AKEP në bashkëpunim me institucionet e tjera
shtetërore”.

Qëndrimi i AKEP:
AKEP, mbi verifikimin e të dhënave të Operatorit Publik Postar dhe Ofruesve të Shërbimeve
Postare, vlerëson se përcaktimet në nenin 9 të dokumentit për Këshillim Publik, janë në përputhje
me pikën 1 dhe 2 të nenit 18, të ligjit nr. 8530, i ndryshuar. AKEP, për këtë arsye çmon që neni 9 i
Rregullores të mbetet i pandryshuar.

C.

Koment të ardhur në lidhje me “Shtojca 2 – Rezultatet financiare”:

Operatori C – Koment:
“Operatori C” propozon:
Në Shtojcën 2 – Tabela 3 “Rezultatet financiare”, duhet të riformulohet dhe një herë për të dhënat
financiare të kërkuara, sepse “shpenzimet” nuk mund të paraqiten me të dhënat si “të ardhurat”
si dhe të dhënat si “rezultati neto pas tatimit” nuk mund të jepen, sepse mendojmë se ka një
mbivendosje kompetencash me organet tatimore.
Qëndrimi i AKEP
AKEP vlerëson se, nuk është në kushtet e mbivendosjes së kompetencave, pasi informacioni i
kërkuar eshtë i nevojshëm për performancën e funksioneve të rregullimit të tregut dhe bizneseve të
shërbime postare, për të përmbushur qëllimin dhe objektivat rregullatorë, të përcaktuar nga ky ligj,
duke garantuar ruajtjen sekretit për informacionin e dhënë, në zbatim të nenit 7/1 të ligjit nr. 8530 i
ndryshuar.
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Për këte arsye AKEP çmon që përcaktimet në Shtojcën 2 – Tabela 3 “Rezultatet financiare”, të
mos ndryshojnë.

D. Komente të ardhura në lidhje me terminologjinë e perdorur në Formularët - Shtojca 2.
Operatori B – Koment:
a)

“Operatori B” propozon që zërat në Tabelën 2 - Shtojca 2, duhet të ndryshojnë në përputhje
me terminologjinë ndërkombëtare të shërbimit Express, të percaktuar si më poshtë:

Për Tabelën 2 – Shtojca 2:
2.1 Nga “Dërgesa të korrespondencës”(Dok., Shtypshkrime, etj) të ndryshojë në “Dokumente”
Në botë njihen si:
Documents
2.2

Nga “Pako / Koli”

në “Jo – Dokumente”
Non - documents

2.3

Nga “Postë Direkte”

b)

Disa ndryshime janë të nevojshme edhe në përshkrimet më poshtë sipas pikave të Tabelës 3,
Tabelës 4 dhe Tabelës 6, të Shtojcës 2:

në “Shërbime brenda vendit”
Domestic

Për Tabelën 3 – Shtojca 2
3.1.1 “Shërbime Postare Express”

të ndryshojë në “Shërbime Express”

3.1.1 “Shërbime Postare të tjera”

në “Shërbime të tjera”

Për Tabelën 4 – Shtojca 2:
4.1 “Zyra postare të hapura për publikun

në “Zyra shërbimi të hapura për publikun”

4.2 “Agjent Postar”

në “Agjent”

4.1.4 “Zyra postare jo të hapura për publikun”

në “Zyra jo të hapura për publikun”
ose “Qendra Përpunimi”
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Për Tabelën 6 – Shtojca 2:
6.4 “Numri i postierëve/shpërndarësve”

në “Numri i korrierëve/shpërndarësve”

Operatori C – Koment:
Gjuha e përdorur në tabelë të rishikohet sepse operatoret jopublik (ofruesit e shërbimeve postare)
kanë terminologji tjetër nga ajo e operatorit publik postar.

Qëndrimi i AKEP
AKEP, në lidhje me propozimin për ndryshimin e terminologjisë në zërat e përcaktuar në Tabelën
2, Tabelën 3, Tabelën 4 dhe Tabelën 6, te Shtojcës 2, vlerëson se në zbatim të nenit 3
“Përkufizimet”, të ligjit nr. 8530, i ndryshuar të meren në konsideratë ndryshimi i zërave në
terminologji në tabelat e sipërcituara, pa cënuar përcaktimet e përkufizimeve në ligjin nr. 8530, i
ndryshuar, sipas përcaktimeve të mëposhtme:

1. Në pikën 6.4 të Tabelës 6, të Shtojcës 2, në kolonën “Emri i treguesit/indikatorit” ndryshon dhe
bëhet:
“Numri i korrierëve/shpërndarësve”.
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