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Përmbledhje e fushave të ekspertizës 

Përvojë më shumë se 20 vjeçare në administratën tatimore dhe Ministrinë e Financave, 
eksperte në fushën e tatimeve dhe taksave, njohëse shumë e mirë e administrimit fiskal, 
politikave fiskale dhe legjislacionin fiskal direkt dhe indirekt, kombëtar dhe ndërkombëtar. 
Hartuese e ligjit të TVSH-së 92/2014 i harmonizuar me Direktivën 2006/112 dhe akteve 
nënligjore për zbatimin e tij, por edhe hartuese e një sëre udhëzimesh, rregulloresh për 
procedurat tatimore, tatimin mbi të ardhurat, tatimin mbi fitimin, taksat kombëtare, si dhe 
dhënia e mendimeve, komenteve, sugjerimeve për përmirësimin e legjislacionit tatimor, 
por jo vetëm. Përvojë gati 3 vjeçare në fushën menaxheriale si drejtuese e drejtorisë së 
Tatimpaguesve të Mëdhenj. Si drejtuese e Drejtorisë së Harmonizimit Fiskal në Ministrinë e 
Financave dhe Ekonomisë, njohja e legjislacionit fiskal ka shërbyer si një përvojë shumë e 
mirë në funksion të hartimit të politikave fiskale (tatimore dhe doganore) dhe 
harmonizimit të tyre me legjislacionin e brendshëm, atë europian dhe ndërkombëtar. 
Eksperienca në mësimdhënie dhe në hartimin e kurrikulave që prej 2001, fillimisht si 
trajnere pranë ITAP, QTATD, ASPA, ka vijuar në fushën e mësimdhënies me një eksperiencë 
gati 10 vjeçare. Pjesmarrëse në workshop-e, grupe pune institucionale dhe ndërkombëtare 
dhe njohëse shumë e mirë e procedurave administrative.  
 

Kualifikime akademike dhe profesionale 

 Mastër në Administrim Publik (MPA),  
Universiteti i Tiranës & Universiteti i Nebraskës “Linkoln” (2002-2004) 

 Master i Shkencave në Financë-Kontabilitet,  
Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Tiranës (1998) 

Angazhimet në mësimdhënie 

 Bsc. – Administrim Fiskal 
 Bsc. – E Drejtë Fiskale 
 Bsc. – Bazat e Financës 
 Msc. – Taksimi i Biznesit 
 Msc. – E Drejtë Fiskale dhe e Krahasuar 

Fusha e kërkimit shkencor 

 Administrimi Fiskal 
 Politikat Fiskale 
 Harmonizimi i Legjislacionit Fiskal  
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Angazhime të tjera profesionale 

 Korrik 2020 – në vazhdim 
Drejtore e Harmonizimit të Politikave Fiskale,  
Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
 

 Janar 2017 – Korrik 2020  
Drejtore, Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj,  
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 
 

 Mars 2016 – Janar 2017 
Drejtore e Harmonizimit Fiskal,  
Ministria e Financave 
 

 Janar 2015 – Mars 2016 
Drejtore e Drejtorisë Teknike,  
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 
 

 Shkurt 2009 – Janar 2015 
Përgjegjëse e Sektorit të Tatimeve Indirekte,  
Drejtoria Teknike në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve 
 

 Mars 2006 – Shkurt 2009 
Inspektori Apelimit Tatimor,  
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 
 

 Gusht 1998 – Mars 2006 
Inspektore e TVSH-së,  
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 

Eksperienca akademike 

 2012 – në  vazhdim, Tirana Business University College  
Lektore (kohë të pjesshme) për lëndën Administrim Fiskal (Bachelor), E Drejtë 
Fiskale (Bachelor), Takimi i Biznesit dhe E Drejtë Fiskale e Krahasuar (Master) 
 

 2013 – 2014, Kolegji Universitar “Luarasi” 
Lektore (kohë të pjesshme) për lëndën Taksimi Financiar (Master) dhe Bazat e 
Financës (Bachelor)  
 

 2001 – në vazhdim 
Trajnere dhe hartuese e kurrikulave për trajnimet pranë ITAP, ASPA, QTAD, IEKA, 
IKM SHFKSH për legjislacionin tatimor direkt dhe indirekt. 

Publikime 

 Enkeleida Pipa (Korrik 2004) Paper “Tatimi mbi Vlerën e Shtuar dhe administrimi i 
tij në Shqipëri”, Tiranë.  
 

 E. Pipa (2014) bashkëhartuese e ligjit “Për TVSH-në” i harmonizuar me Direktivën e 
BE dhe udhëzimit të Ministrit të Financave.  
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