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Shembulli i një Anëtari të Diasporës që ka investuar në mënyrë të 
suksesshme në Shqipëri: Rigers Kaçorri

Rigers Kaçorri, lindi në Rreshen, Mirditë në 1988. Ai diplomua për 
Vreshtari dhe Enologji ne Universitetin e Bolonjës dhe u specializua 
në Marketingun e Verërave nga Universiteti i Firences. Pas 
përfundimit të studimit, Rigersi mori përvojën e duhur në kantinat 
më të famshme të Italisë.
I rritur në një familje që ka prodhuar historikisht verë që nga 
periudha e komunizmit, e nxiti të ndiqte hapat e gjyshit të tij dhe u 
kthye në Shqipëri për të ecur përpara me biznesin familjar, që sot 
është një nga kantinat më prestigjioze në Shqipëri.
Rigersi është figura kryesore e Kantinës Arberi në rolin e enologut të 
parë. Pasioni i tij për verën është përkthyer në një mentalitet të 
sofistikuar të prodhimit të verës me varietete autoktone. Kombinimi 
i proceseve moderne të prodhimit si dhe i teknikave tradicionale në 
bodrum, është ajo që identifikon filozofinë e tij të verës. Entuziazmi, 
pasioni dhe vendosmëria janë cilësitë që ky prodhues vere i ri në 
moshë ka reflektuar në karakterin e tij ndërsa punon pa u lodhur për 
të kontribuar diçka me vlerë në sektorin shqiptar të verës.

“Adhuroj çdo shije të Shqipërisë… Gjithmonë kam dashur të vij dhe të 
investoj këtu. Me këtë klimë dhe natyrë, unë realizova ëndrrat e mia 
për të vazhduar dhe rritur traditën e familjes. Me ndihmën e Connect 
Albania cdo anëtar i Diasporës Shqiptare mund të sjellë një invetsim 
të huaj në Shqipëri ose të ndërtojë biznesin e tij/saj!” 

Informacion mbi iniciativat inovatore qeveritare për sistemin 
digjital tatimor 

Republika e Shqipërisë, nëpërmjet ligjit nr. 87, datë 18.12.2019 “Për 
faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, publikuar në 
Fletoren Zyrtare nr. 3, datë 20.01.2020, prezanton sistemin e 
monitorimit të qarkullimit, i cili ndër të tjera synon uljen e 
informalitetit, rritjen e efiçensës së raportimit tatimor, rritjen e 
transparencës dhe digjitalizimit të ekonomisë. 
Ky system inovativ monitorimi aplikohet për të gjithë subjektet 
tatimpagues publike dhe private si edhe për institucionet financiare 
(bankare ose jo-bankare) të cilët ofrojnë shërbime pagesash 
nëpërmjet faturave elektronike. 
Ligji parashikon zbatimin e tij në pëprputhje me afatet e 
përmbledhura si më poshtë:
a) për transaksionet pa para në dorë ndërmjet tatimpaguesve dhe 
organeve publike, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 janar 2021;
b) për transaksionet pa para në dorë ndërmjet tatimpaguesve, 
efektet e këtij ligji fillojnë më 1 korrik 2021;
c) për transaksionet me para në dorë nga tatimpaguesit, 
pavarësisht përgjegjësisë tatimore apo qarkullimit vjetor të 
realizuar, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 shtator 2021.

Në këtë kuadër, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka ndërmarrë 
organizimin e trajnimeve me subjektet përkatëse, me qëllim 
prezantimin e sistemit të ri të monitorimit dhe orientimin drejt 
përdorimit të tij. 
Vlen të përmendet se ky ligj është pjesërisht i përafruar me 
Direktivën 2014/55 të Parlamentit dhe Këshillit Europian “Mbi 
faturimin elektronik në prokurimin publik”, si dhe me Direktivën e 
Këshillit 2006/112/KE, datë 28 nëntor 2006 “Mbi sistemin e 
përbashkët të taksës mbi vlerën e shtuar”, i ndryshuar, duke synuar 
kështu harmonizimin e legjislacionit tatimor me atë të vendeve të 
Komunitetit Europian.
Informacion më i detajuar mbi fiskalizimin, ofrohet në faqen zyrtare 
të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve
 (https://www.tatime.gov.al/c/424/fiskalizimi)

Shënim për lexuesin: 

Duke filluar që nga ky numër i newsletter-it, përveç lajmeve të fundit, 
ne do të prezantojmë sipërmarrës të spikatur Italianë dhe të 
Diapsorës Shqiptare të cilët kanë investuar me sukses në Shqipëri. 
Ata janë mbështetësit tanë për promovimin e Mekanzimit të 
Connect Albania. 

Prezantimi i Programit Connect Albania në zonën e Italisë jugore

Programi Connect Albania u prezentua në takimin e tij të tretë 
on-line në datën 12 Mars 2021. Në takim morren pjesë Sh.T.Z. 
Pandeli Majko, Ministër i Shtetit për Diapsorën; Zj. Alma Jani, 
Drejtuese e Misionit të IOM në Shqipëri; Zj. Vasilika Vjero, Zv. 
Ministre e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë; Z. Armand 
Skapi, Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë për Europën dhe Punët e 
Jashtme; Z. Endri Xhaferaj, Zyrtar i Programit të AICS Tiranë; Zj. 
Manoela Lussi, Menaxhere e Programit të Diasporës të IOM 
Shqipëri; anëtarë të stafit të Programit dhe përfaqësues të Connect 
Albania. Fokusi kryesor i eventit ishin pyetjet e ngritura nga Anëtarët 
e Diasporës Shqiptare të cilat u adresuan nga ekipi i IOM në Shqipëri 
dhe Connect Albania. Ndër të tjera, diskutimet përfshinë edhe 
dëshmi nga Sipërmarrësit e Sukseshëm të Diasporës Shqiptare që 
kanë investuar në Shqipëri si edhe shpjegimin e plotë të mekanizmit 
dhe kritereve përzgjedhëse për tu bërë një Agjent Zhvillimi.
https://www.adbc.al/prezantimi-i-programit-connect-albania-per-it
aline-e-jugut/
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