
Prill 2020
April 2020TaxNews



 

2

 

Në Fletoren Zyrtare nr. 64, datë 
10.04.2020 është publikuar Udhëzimi 
nr. 15, datë 03.04.2020, “Për disa
shtesa dhe ndryshime në udhëzimin 
nr. 5, datë 30.01.2006, “Për tatimin 
mbi të ardhurat”, të ndryshuar
(“Udhëzimi ndryshues”). Ky 
udhëzim ka reflektuar dhe zgjeruar 
ndryshimet e sjella nga Paketa 
Fiskale 2020 si dhe nga aktet në 
kuadër të fatkeqësisë natyrore në 
Ligjin “Për tatimin mbi të ardhurat” 
(të përmbledhura në serinë e 
publikimeve tona të njëpasnjëshme 
në dhjetor 2019 dhe janar 2020) 
duke paraqitur dhe shembuj 
ilustrues.

Incentivat dhe lehtësitë tatimore
Udhëzimi ndryshues reflekton 
incentivat dhe lehtësitë tatimore të 
prezantuara nëpërmjet Paketës 
Fiskale 2020, dhe përcakton sipas 
rastit procedurat për zbatimin e tyre:

a) Shpenzimet e përfaqësimit për 
eksportuesit 
Tatimpaguesit eksportues (përveç 
prodhuesve me material porositësi), 
të cilët në 3 vitet e fundit kanë 
realizuar 70% të të ardhurave nga 
eksporti, masa e njohjes së 
shpenzimeve të përfaqësimit jashtë 
vendit (shpenzime për pjesëmarrje, 
prezantim në panaire dhe ekspozita) 
njihen si shpenzime të zbritshme deri 
në masën 3% të qarkullimit vjetor 
(më parë norma ishte 0.3%).

b) Sponsorizimet sportive 
Shoqëritë që realizojnë fitim vjetor të 
tatueshëm më të madh se 100 
milionë lekë, për shumat që
sponsorizojnë ndaj veprimtarive të 
ekipeve sportive, pjesë të federatave 
sportive të njohura nga legjislacioni 
në fuqi i fushës, të cilat janë brenda 
kufirit 5% të fitimit para tatimit, do 
të njihen si shpenzime të zbritshme 
sa trefishi i vlerës së shumës së 
sponsorizuar.

In the Official Gazette no. 64, dated 
10.04.2020 is published the 
Instruction no. 15, dated 03.04.2020 
“On some additions and amendments 
to the instruction no. 5, dated 
30.01.2006, ‘On income tax’”, as 
amended (“amending 
Instruction”). This instruction has 
reflected and broadened the 
amendments brought by the Fiscal 
Package 2020 as well as by the acts 
related to the state of natural 
disaster to the Law “On income
tax” (summarized in our continuous 
series of publications in December 
2019 and January 2020) by also
presenting illustrative examples.

Tax incentives and reliefs
The amending instruction reflects the 
incentives and tax reliefs presented 
through the Fiscal Package 2020,
and determines, as appropriate, the 
procedures for their implementation:

a) Representation expenses for 
exporters 
For exporting taxpayers (excluding 
manufacturers working under inward 
processing models), who in the last 3 
years have realized 70% of their 
income from exports, the representa-
tion costs abroad
(participation costs, presentation at 
fairs and exhibitions) are considered 
as deductible expenses up
to 3% of the annual turnover
previously the rate was 0.3%).

b) Sportive sponsorships
Companies that realize annual 
taxable profit greater than ALL 100 
million, for amounts that sponsor
towards activities of sports teams, 
part of sports federations recognized 
by the legislation in force on the 
field, which are within the limit of 5% 
of profit before tax, will be 
recognized as deductible expenses at 
the extent of three times the value of 
the sponsored amount.



In the amending instruction are 
determined the documentation, 
procedure and deadline to be
followed by sponsoring and 
sponsored taxpayers in order to 
benefit the above incentive.

c) Donation expenses
Expenses incurred on donations in 
cases of natural disasters and made 
within the specified period, given in 
cash transferred to treasury 
accounts, or given in the form of 
immovable property, will be 
considered as deductible expenses up 
to the level 5% of profit before tax.

d) Carry forward of fiscal losses
Following the amendments presented 
by the Fiscal Package 2020 for the 
carry forward of fiscal losses up to 
the next 5 tax periods, the 
instruction sets out the criteria and 
procedures to be followed for the 
implementation of this legal 
provision.

According to the amending 
instruction, along with the financial 
statements of each exercise year
(until the required investment value 
is met), the taxpayer must submit to 
the Regional Tax Directorate the 
relevant documentation attesting that 
the investment value is over ALL 1 
billion and the loss has been carried 
forward in accordance with this 
provision.

Modalities for exemption from 
personal income tax for property 
donation/division within the
family
Among other things, the amending 
instruction stipulates that the 
exemption from personal income tax
applies when the transfer of 
ownership occurs:

Në Udhëzimin ndryshues përcaktohen 
dokumentacioni, procedurat dhe 
afatet për t’u ndjekur nga
tatimpaguesit sponsorizues dhe të 
sponsorizuar me qëllim përfitimin e 
incentivës së mësipërme.

c) Shpenzimet për donacione
Shpenzimet e kryera për donacione 
në rastet e fatkeqësisë natyrore dhe 
të kryera brenda afatit të përcaktuar, 
të dhëna me mjete monetare të 
transferuara në llogaritë e thesarit, 
apo të dhëna në formën e pasurive të 
paluajtshme, do të njihen si 
shpenzime të zbritshme deri në 
nivelin 5% të fitimit para tatimit.

d) Mbartja e humbjeve fiskale
Në vijim të ndryshimeve të 
paraqitura nga Paketa Fiskale 2020 
për mbartjen e humbjeve fiskale
deri në 5 periudha të ardhshme 
tatimore, në Udhëzim përcaktohen 
kriteret dhe procedurat qe duhen 
ndjekur për zbatimin e këtij 
parashikimi ligjor.

Sipas Udhëzimit ndryshues, bashkë 
me pasqyrat financiare të çdo viti 
ushtrimor (deri kur të arrihet
vlera e kërkuar e investimit),
 tatimpaguesi duhet të paraqesë në 
Drejtorinë Rajonale Tatimore edhe
dokumentacionin përkatës që provon 
se vlera e investimit është mbi 1 
miliard lekë dhe mbartja e humbjes 
është ushtruar në përputhje me këtë 
parashikim.

Modalitetet për përjashtimin nga 
tatimi mbi të ardhurat personale të 
dhurimit të pronave/ndarjes së 
pasurisë brenda familjes
Ndër te tjera, Udhëzimi ndryshues 
përcakton se përjashtimi nga tatimi 
mbi të ardhurat personale zbatohet
kur kalimi i pronësisë ndodh:
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 (i) between family members   
 (thus, between the spouses   
 and children); and,
 (ii) only once towards a 
 beneficiary.

Regarding the above, at the moment 
of donation, the deed of donation 
/waiver on the property along with 
the document certifying the family 
connection must be deposited with 
the notary. The value of the donated 
/waived property will be determined 
as the highest between the minimum 
fiscal price and the price in the 
cadastral register according to the 
notarial deed from which this 
property was obtained (if applicable).

Income tax on salaries from more 
than one source and submission of 
the Annual Personal Income Tax 
declaration
Part of the changes of the Fiscal 
Package 2020 was also determining 
the obligation of resident and 
non-resident individuals employed by 
more than one employer to submit 
the Annual Personal Income Tax
declaration, regardless of whether 
the gross annual income is less than 
ALL 2 million.

In the amending instruction is 
determined that such provision shall 
be applicable for all individuals that
thave obtained employment income 
from more than one employer 
starting from 1 January 2020.

Change of ownership
The amending instruction reflects the 
exemption brought by the Fiscal 
Package 2020 by stipulating that the
provisions of article 27/1 “Change of 
ownership” of the Law on Income Tax 
will not apply when the change of 
ownership (shares, quotas or voting 
rights) is subject to the provisions of 
ratified agreements in force for
the avoidance of double taxation.

 (i) brenda lidhjes gjinore në   
 familje (pra, ndaj dhe midis   
 bashkëshortit/es e fëmijëve);  
 dhe
 (ii) vetëm një herë ndaj një   
 përfituesi.

Për sa më sipër, në momentin e 
dhurimit, duhet të depozitohet pranë 
noterit akti i dhurimit/heqjes dorë 
nga pasuria bashkë me dokumentin 
që vërteton lidhjen gjinore. Vlera e 
pasurisë së dhuruar/hequr dorë do të
përcaktohet si më e larta midis 
çmimit minimal fiskal dhe çmimit në 
regjistrin kadastral sipas aktit 
noterial prej të cilit është përfituar 
kjo pasuri (nëse zbatohet).

Tatimi i të ardhurave nga paga prej 
më shumë se një burim dhe dorëzimi 
i Deklaratës Individuale Vjetore të të 
Ardhurave
Pjesë e ndryshimeve të Paketës 
Fiskale 2020 ishte edhe përcaktimi i 
detyrimit të individëve rezidentë dhe
jorezidentë të punësuar në më 
shumë se një punëdhënës të 
dorëzojnë Deklaratën Individuale 
Vjetore të të Ardhurave, pavarësisht 
nëse të ardhurat bruto vjetore janë 
më të vogla se 2 milionë lekë.

Në Udhëzimin ndryshues përcaktohet 
se ky parashikim zbatohet për të 
gjithë individët që kanë përfituar të
ardhura nga punësimi në më shumë 
se një punëdhënës duke filluar nga 
data 1 janar 2020.

Ndryshimi i pronësisë
Udhëzimi ndryshues reflekton 
përjashtimin e sjellë nga Paketa 
Fiskale 2020 duke përcaktuar se 
parashikimet e nenit 27/1 “Ndryshimi 
i pronësisë” të Ligjit “Për tatimin mbi 
të ardhurat” nuk do të zbatohen kur 
ndryshimi i pronësisë (aksione, kuota 
ose të drejta votimi) i nënshtrohet 
dispozitave në marrëveshjet e 
ratifikuara për shmangien e tatimit të 
dyfishtë në fuqi.

4



Filing of inventory
The amending Instruction stipulates 
that taxpayers, in addition to 
submitting to the tax authorities the
annual corporate income tax return 
and annual financial statements, 
must submit the analytical inventory 
of the goods by 31 March of the 
following year.

Also, within the 31 December of each 
year, taxpayers must submit the 
non-current assets inventory, based
on the form “Non-current Assets 
Form” approved in the amending 
instruction.

Correction of the deadline for 
payment of withholding tax for 
technical, consulting and 
management services
It is reflected the correction of the 
error regarding the deadline of 
declaration and payment of the
withholding tax for non-settled 
invoices for technical, consulting and 
management services, so that these
expenses are considered as 
deductible expenses for corporate 
income purposes. Now, the 
instruction reflects that the deadline 
for declaring and paying the 
withholding tax is 20 January of the 
following year, regardless of the time 
when the invoice is settled 
(previously erroneously expressed as 
20 December of the current tax 
period).

Dorëzimi i inventarit
Udhëzimi ndryshues parashikon që 
tatimpaguesit, krahas dorëzimit 
pranë autoriteteve tatimore të
deklaratës vjetore të tatimit mbi 
fitimin dhe pasqyrave financiare 
vjetore, duhet të dorëzojnë brenda 
datës 31 mars të vitit pasardhës 
edhe inventarin analitik të mallrave.

Gjithashtu, brenda datës 31 dhjetor 
të çdo viti, tatimpaguesit duhet të 
dorëzojne inventarin e aktiveve
afatgjata, sipas formularit “Formulari 
i Aktiveve Afatgjata” të miratuar në 
këtë Udhëzim ndryshues.

Korrigjim i afatit të pagesës së 
tatimit në burim për shërbimet 
teknike, të konsulencës dhe të 
menaxhimit
Është reflektuar korrigjimi i gabimit 
në lidhje me afatin e deklarimit dhe 
pagesës së tatimit në burim për
faturat e palikuiduara për shërbime 
teknike, konsulence dhe të 
menaxhimit, në mënyrë që këto 
shpenzime të cilësohen si shpenzime 
të njohura për qëllime të tatimit mbi 
fitimin. Tashmë, Udhëzimi reflekton 
se afati për deklarimin dhe pagesën e 
tatimit të mbajtur në burim është 
data 20 janar e vitit pasardhës, 
pavarësisht momentit se kur kryhet 
likuidimi i faturës (më parë gabimisht 
e shprehur si 20 dhjetor e periudhës
tatimore).
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