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New law on fiscalization amends 
significantly invoicing procedures for 
taxpayers

Ligji i ri për fiskalizimin ndryshon 
thelbësisht procedurat e faturimit për
tatimpaguesit

Një ligj i ri nr. 87/2019, “Për 
faturimin elektronik dhe sistemin e 
monitorimit të qarkullimit” (referuar
dhe si ligji për fiskalizimin) u miratua 
nga parlamenti shqiptar më 18 
dhjetor 2019 dhe u publikua në
Fletoren Zyrtare më 20 janar 2020. 
Siç paraqitet edhe më poshtë, 
parashikimet në ligj bëhen efektive
në data të ndryshme.

Ligji parashikon një kombinim të 
teknologjisë dhe rregulloreve duke i 
dhënë mundësinë autoriteteve
tatimore shqiptare të monitorojnë 
qarkullimin e tatimpaguesve në kohë 
reale dhe sipas website-t të
administratës tatimore, “fiskalizimi” 
është një projekt reformë që ka për 
qëllim të reduktojë masën e
ekonomisë “gri”. Ligji për fiskalizimin 
është një ligj tërësisht i ri që nuk 
zëvendëson asnjë ligj ekzistues të 
ngjashëm me të. Ligji për fiskalizimin 
është pjesërisht i përafruar me 
direktivën 2014/55 të Bashkimit 
Europian mbi faturimin elektronik në 
prokurimin publik dhe direktivën për 
TVSH-në 2006/112. Ministri i 
Financave dhe Ekonomisë pritet të 
publikojë udhëzimet që përcaktojnë 
rregullat, parimet dhe procedurat 
përkatëse për zbatimin e ligjit.

Ky artikull merr në konsideratë 
parashikimet kryesore të ligjit.

Objekti

Objekti i ligjit për fiskalizimin është 
përcaktimi i parimeve, rregullave, 
kritereve, detyrimeve, afateve
kohore dhe procedurave që duhet të 
ndiqen nga tatimpaguesit në lidhje 
me lëshimin dhe fiskalizimin e
faturave të shitjeve për furnizimin e 
mallrave dhe faturave shoqëruese 
për transportin e mallrave;

A new law no. 87/2019, “On 
electronic invoice and the turnover 
monitoring system” (known as the 
law on fiscalization) was approved by 
the Albanian parliament on 18 
December 2019 and published in the
Official Gazette on 20 January 2020. 
As outlined below, the measures in 
the law become effective on different 
dates.

The law provides for a combination of 
technology and regulations enabling 
the Albanian tax authorities to 
monitor taxpayers’ turnover in real 
time and, according to the tax 
authorities’ website, “fiscalization” is 
a reform project intended to reduce 
the size of the “grey” economy. The 
law on fiscalization is an entirely new 
law that does not replace any 
existing similar legislation. The law 
on fiscalization is partially aligned 
with EU directives 2014/55 on 
electronic invoicing in public 
procurement and 2006/112, the VAT 
directive. The Minister of Finance and 
Economy is expected to issue 
instructions providing the relevant 
regulations, rules, and procedures for 
implementation of the law.

This article considers the main 
provisions of the law.

Scope

The scope of the law on fiscalization 
is to set out the principles, rules, 
criteria, obligations, timelines, and 
procedures to be followed by 
taxpayers regarding the issuance and 
fiscalization of sales invoices for 
supplies of goods and services, and 
accompanying invoices for the 
transportation of goods;



registration of payments for invoices 
in cashless transactions; declaration 
of monthly sales and purchases; and 
submission of VAT returns, etc.

Entry into force

The provisions of the law will be 
implemented gradually in accordance 
with the following timetable:

regjistrimin e pagesave për faturat 
për transaksionet pa para në dorë; 
deklarimin e shitjeve dhe blerjeve 
mujore; dhe dorëzimin e deklaratave 
të TVSH-së, etj.

Hyrja në fuqi

Dispozitat e ligjit do të zbatohen 
gradualisht në përputhje me afatet e 
paraqitura në tabelën e mëposhtme:
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Data e
efektivitetit

Lloji i 
transaksionit

Transaksionet me para 
në dorë nga 
tatimpaguesit subjekt 
të TVSH-së dhe të 
tatim fitimit me një 
qarkullim vjetor mbi 8 
milion lekë.

Transaksionet pa para 
në dorë ndërmjet 
tatimpaguesve.

Transaksionet me para 
në dorë nga 
tatimpaguesit subjekt 
të TVSH-së dhe të 
tatimit të thjeshtuar 
mbi fitimin me një 
qarkullim vjetor midis 2 
milion lekë dhe 8
milion lekë;

Transaksionet me para 
në dorë nga 
tatimpaguesit subjekt 
të tatimit të thjeshtuar
mbi fitimin me një 
qarkullim vjetor deri në 
2 milion lekë; dhe

Transaksionet pa para 
në dorë ndërmjet 
tatimpaguesve dhe 
organeve qeveritare.

1 shtator
2020

1 janar
2021

1 korrik
2021

Effective 
date

Type of 
transaction

Cash transactions by 
taxpayers subject to 
VAT and corporate 
income tax (CIT)
with an annual 
turnover exceeding ALL 
8 million

Cashless transactions 
between taxpayers

Cash transactions by 
taxpayers subject to 
VAT and simplified CIT 
with an annual 
turnover between ALL 2 
million and ALL 8 
million;

Cash transactions by 
taxpayers subject to 
simplified CIT with an 
annual turnover not 
exceeding ALL 2 
million; and

Cashless transactions 
between taxpayers and 
public government 
bodies

1 September
2020

1 January
2021

1 July 
2021



Fiscalization system

All taxpayers will need to implement 
a “fiscalization system” i.e. fiscal 
equipment and software solutions for 
the purposes of issuing and receiving 
sale invoices and accompanying 
invoices, communicating with the tax 
authorities via a central invoicing 
platform, performing fiscalization
procedures and electronic exchange 
of messages, by using a secure 
network for data transfer via an
internet connection. The central 
invoicing platform will be established, 
developed, maintained, and
administered by the National Agency 
for Information Society (NAIS); 
however, the data exchanged 
through the platform will be managed 
by the Albanian tax authorities.

The fiscalization system will include:

Fiscal equipment, consisting of an 
electronic device for issuing sales 
invoices and accompanying invoices, 
and a printer for printing the invoices 
(either integrated with or separate 
from the electronic device);

Software solution(s) for issuing and 
accepting electronic invoices, 
electronically signing invoices,
transmitting data to the central 
invoicing platform, finalizing the 
fiscalization procedure, exchanging
messages related to payments, etc.; 
and

The communication system between 
the taxpayer and the tax authorities 
via a secure network for electronic 
data transfer over the internet.

Sistemi i Fiskalizimit

Të gjithë tatimpaguesit do të duhet 
të instalojnë një “sistem fiskalizimi”, 
p.sh. pajisjen fiskale dhezgjidhjen 
software-ike për qëllim të lëshimit 
dhe marrjes së faturave të shitjes 
dhe faturave shoqëruese, 
komunikimin me autoritetet tatimore 
nëpërmjet një platforme qendrore të 
faturave, kryerjen e procedurave të 
fiskalizimit dhe shkëmbimin 
elektronik të mesazheve, duke 
përdorur një rrjet të sigurt për 
transferimin e të dhënave nëpërmjet 
një lidhje interneti. Platforma 
qendrore e faturave do të krijohet, 
zhvillohet, mirëmbahet dhe 
administrohet nga Agjencia 
Kombëtare e Shoqërisë së
Informacionit (AKSHI); megjithatë, 
të dhënat e shkëmbyera nëpërmjet 
platformës do të menaxhohen nga 
autoritetet tatimore shqiptare.

Sistemi i fiskalizimit do të përfshijë:

Pajisjen fiskale, që përbëhet nga një 
pajisje elektronike për lëshimin e 
faturave të shitjes dhe faturave 
shoqëruese si dhe një printer për 
printimin e faturave (qoftë i integruar 
ose i ndarë nga pajisja elektronike);

Zgjidhjen(et) software-ike për 
lëshimin dhe pranimin e faturave 
elektronike, nënshkrimin elektronik 
të faturave, transmetimin e të 
dhënave në platformën qendrore të 
faturave, finalizimin e procedurës së 
fiskalizimit, shkëmbimin e mesazheve 
në lidhje me pagesat, etj.; dhe

Sistemin e komunikimit midis 
tatimpaguesit dhe administratës 
tatimore nëpërmjet një rrjeti të
sigurt për transferimin elektronik të 
të dhënave në internet.
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Procedura e fiskalizimit për faturat e 
shitjes

Tatimpaguesit duhet të ndjekin 
procedurën e fiskalizimit për të gjitha 
faturat e shitjeve, si në vijim:

Tatimpaguesi duhet të nënshkruajë 
elektronikisht faturën dhe ta dërgojë 
faturën tek autoritetet tatimore 
elektronikisht nëpërmjet platformës 
qendrore të faturave;

Kur plotësohen të gjitha kriteret 
përkatëse dhe informacioni që 
përmban fatura është në përputhje 
me kërkesat e ligjit për fiskalizimin, 
sistemi i administratës tatimore do të 
gjenerojë një numër unik identifikimi 
për faturën (NIVF) dhe do t’ia kthejë 
faturën elektronikisht tatimpaguesit;

Tatimpaguesi do të shtojë NIVF në 
faturë dhe do ta lëshojë faturën drejt 
blerësit, në letër, me e-mail, ose 
nëpërmjet mënyrave të tjera të 
shkëmbimit elektronik, në bazë të 
natyrës së pagesës, statusit dhe 
preferencave të blerësit.

Procedura e fiskalizimit pritet të 
reduktojë evazionin tatimor në 
transaksionet me para në dorë dhe 
pa para në dorë, të sigurojë raportim 
në kohë reale të të gjithë 
transaksioneve dhe pagesave tek
administrata tatimore dhe të lejojë 
veçanërisht administratën tatimore të 
kontrollojë në mënyrë efikase 
lëvizjen e mallrave.

Faturat e shitjeve për 
transaksione me para në dorë

Një transaksion me para në dorë 
përkufizohet si një furnizim mallrash 
apo shërbimesh të paguara 
nëpërmjet kartëmonedhave dhe 
monedhave, kartës së kreditit, kartës 
së debitit, ose çekut.
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Fiscalization procedure for sales 
invoices

Taxpayers will be required to follow 
the fiscalization procedure for all 
sales invoices, as follows: 

The taxpayer must electronically sign 
the invoice and deliver the invoice to 
the tax authorities electronically via 
the central invoicing platform;

Where all the relevant criteria are 
met and the information contained in 
the invoice complies with the
requirements of the law on 
fiscalization, the tax administration 
system will generate a unique
identifying number for the invoice 
(NIVF), and return the invoice 
electronically to the taxpayer;

The taxpayer will add the NIVF to the 
invoice and issue the invoice to the 
purchaser, in paper form, by email, 
or via another means of electronic 
exchange, depending on the nature 
of the payment, and the status and 
preference of the purchaser. 

The fiscalization procedure is 
expected to reduce fiscal evasion in 
both cash and cashless transactions,
ensure real-time reporting of all 
transactions and payments to the tax 
authorities, and enable the tax
authorities particularly to control 
efficiently the movement of goods.

Sales invoices for cash transactions

A cash transaction is defined as a 
supply of goods or services paid for 
via banknotes and coin, credit
card, debit card, or check.



Tatimpaguesit do të lëshojnë fatura 
për transaksionet me para në dorë 
nëpërmjet sistemit të fiskalizimit, 
duke ndjekur procedurën e 
fiskalizimit të përcaktuar më lart dhe 
më pas të printojnë një kopje fizike 
të faturës për t’ia dërguar blerësit në 
momentin e furnizimit të mallrave 
dhe shërbimeve.

Këto fatura do të zëvendësojnë 
faturat aktuale gjerësisht të 
përdorura, të printuara paraprakisht 
dhe të plotësuara me dorë dhe 
gjithashtu do të shërbejnë edhe si 
kuponë tatimorë (të cilët aktualisht
printohen nga kasat fiskale të 
instaluara në pikat e shitjes).

Tatimpaguesve nuk do t’u kërkohet 
të printojnë faturat në kopje fizike 
për shërbimet e ofruara 
elektronikisht, apo mallrat dhe 
shërbimet e blera dhe paguara 
nëpërmjet një aplikacioni mobile,
dyqani online, etj. Në këto raste 
fatura mund të dërgohet nëpërmjet 
e-mail-it.

Faturat e shitjeve për 
transaksionet pa para në dorë

Një transaksion pa para në dorë 
është një furnizim mallrash ose 
shërbimesh për të cilën pagesa bëhet
me anë të një metode që nuk 
kualifikohet si pagesë me para në 
dorë.

Tatimpaguesit do të lëshojnë fatura 
për transaksionet pa para në dorë 
(duke përfshirë eksportin e
mallrave ose ofrimin e shërbimeve te 
personat jo rezidentë) nëpërmjet 
sistemit të fiskalizimit duke ndjekur 
procedurat e përcaktuara si më sipër, 
dhe në vijim:
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Taxpayers will issue invoices for cash 
transactions through the fiscalization 
system, following the fiscalization 
procedure outlined above, and then 
print a hardcopy invoice to be 
delivered to the purchaser when the 
goods or services are supplied. 

These invoices will replace the 
handwritten, preprinted invoices 
currently widely used, and also serve 
as fiscal coupons (currently printed 
by cash machines installed in points 
of sale).

Taxpayers will not be required to 
print hardcopy invoices for services 
delivered electronically, or goods
and services purchased and paid for 
via a mobile app, online store, etc. In 
these cases, invoices may
be delivered via email.

Sales invoices for cashless 
transactions

A cashless transaction is a supply of 
goods or services for which payment 
is made by a method not qualifying 
as a cash payment.

Taxpayers will issue invoices for 
noncash transactions (including 
exports of goods or provision of
services to nonresidents) through the 
fiscalization system following the 
procedure outlined above and then:



Të lëshojë faturën si një faturë 
elektronike nëpërmjet platformës 
qendrore të faturave për blerësit e 
regjistruar në Shqipëri për TVSH-në 
dhe Tatim Fitimin, TVSH-në dhe 
Tatimin e Thjeshtuar mbi Fitimin, ose 
vetëm për Tatimin e Thjeshtuar mbi 
Fitimin, ose blerësit jo rezidentë me 
akses në platformën qendrore të 
faturave (p.sh. kur sistemi i 
përdorur në vendin e tyre është i 
ndërlidhur në ndonjë mënyrë me 
platformën); ose

Në raste të tjera, të ofrojë fatura në 
kopje fizike ose nëpërmjet e-mail-it 
me aprovimin e blerësit.

Faturat elektronike do të 
zëvendësojnë faturat aktuale 
gjerësisht të përdorura, të printuara
paraprakisht dhe të plotësuara me 
dorë, si dhe faturat e 
kompjuterizuara të përdorura nga 
disa tatimpagues me autorizim të 
Drejtorisë së Përgjithshme të 
Tatimeve.

Procedura e fiskalizimit për faturat e 
blerjes

Blerjet vendase të mallrave dhe 
shërbimeve
Të gjitha faturat e lëshuara nga 
tatimpaguesit e regjistruar për 
TVSH-në dhe Tatim Fitimin, TVSH-në
dhe Tatimin e Thjeshtuar mbi Fitimin, 
ose vetëm për Tatimin e Thjeshtuar 
mbi Fitimin, duhet të kalojnë 
procedurën e fiskalizimit. Një blerës i 
regjistruar për TVSH-në dhe Tatim 
Fitimin, TVSH-në dhe Tatimin e 
Thjeshtuar mbi Fitimin, ose vetëm 
për Tatimin e Thjeshtuar mbi Fitimin, 
do të duhet të pranojë këto fatura 
vetëm në llogarinë përkatëse në 
platformën qendrore të faturave.

7

Issue the invoices as electronic 
invoices via the central invoicing 
platform to purchasers registered in
Albania for VAT and CIT, VAT and 
simplified CIT, or just simplified CIT, 
or nonresident purchasers with
access to the central invoicing 
platform (e.g. where the system 
used in their home country is  
interconnected in some manner with 
the platform); or

In other cases, provide invoices in 
hardcopy or via email with the 
purchaser’s consent.

Electronic invoices will replace the 
handwritten, preprinted invoices 
currently widely used, as well as
the computerized invoices used by 
certain taxpayers with the 
authorization of the General Tax 
Directorate.

Fiscalization procedure for purchase 
invoices

Domestic purchases of goods and 
services
All invoices issued by taxpayers 
registered for VAT and CIT, VAT and 
simplified CIT, or just simplified
CIT, already should have been 
fiscalized. A buyer also registered for 
VAT and CIT, VAT and simplified
CIT, or just simplified CIT, will only 
have to accept these invoices in the 
respective account in the central 
invoicing platform.



Shërbimet e ofruara nga jo 
rezidentët
Kur një ofrues shërbimesh jo rezident 
nuk është në gjendje të lëshojë 
fatura elektronike dhe të aksesojë 
platformën qëndrore të faturave për 
të dërguar faturat elektronikisht tek 
një blerës shqiptar, blerësi duhet të 
“vetë-faturojë” dhe të zbatojë 
procedurën e fiskalizimit të faturës jo 
më vonë se ditën e 10-të të muajit 
pasardhës, që ndjek muajin në të 
cilin shërbimet janë furnizuar. Kur 
është e aplikueshme, auto-fatura, 
gjithashtu do të shërbejë për qëllim 
të ngarkesës së TVSH-së së 
pagueshme për shërbimin sipas 
mekanizmit të vetë-faturimit 
(reverse-charge).

Importi i mallrave
Blerësit shqiptarë do të duhet të 
ndjekin të njëjtën procedurë 
fiskalizimi të përcaktuar më lart për
mallrat e importuara, bazuar në 
deklaratën doganore të importit, 
brenda tre ditësh nga çlirimi i
mallrave për qarkullim të lirë.

Librat e TVSH-së dhe deklaratat

Sistemi i informacionit të 
administratës tatimore do të 
gjenerojë automatikisht në llogarinë 
e çdo tatimpaguesi në platformën 
qendrore të faturave librat mujore të 
shitjeve dhe blerjeve dhe deklaratat
mujore të TVSH-së, bazuar në 
informacionin e siguruar si pjesë të 
procedurave të fiskalizimit.

Tatimpaguesi do të jetë në gjendje të 
rishikojë librat e TVSH-së dhe të 
shtojë informacion shtesë (por jo të 
ndryshojë vlerat) jo më vonë se dita 
e 10-të e muajit pasardhës që ndjek 
muajin me të cilin lidhen regjistrimet.

Services rendered by 
nonresidents
Where a nonresident service provider 
is unable to issue electronic invoices 
and access the central invoicing 
platform to deliver the invoices 
electronically to an Albanian 
purchaser, the purchaser must
“self-invoice” and carry out the 
fiscalization procedure on the invoice 
not later than the 10th day of
the month following the month in 
which the services are supplied. 
Where applicable, the self-invoice
also will serve for the purposes of 
accounting for the VAT payable on 
the service under the 
reverse-charge mechanism.

Imported goods
Albanian purchasers will be required 
to follow the same fiscalization 
procedure outlined above for
imported goods, based on the 
customs import declaration, within 
three days of the goods entering
free circulation.

VAT ledgers and returns

The tax administration information 
system automatically will generate in 
each taxpayer’s account in the 
central invoicing platform the 
monthly sales and purchase ledgers, 
and the monthly VAT return, based 
on the information provided as part 
of the fiscalization procedures.

The taxpayer will be able to review 
the VAT ledgers and add additional 
information (but not amend the
amounts) not later than the 10th day 
of the month following the month to 
which the records relate.

8



Elemente shtesë të detyrueshëm të 
faturave elektronike

Faturat elektronike do të përmbajnë 
disa elemente shtesë të detyrueshëm 
në krahasim me faturat aktuale të 
printuara paraprakisht dhe të 
plotësuara me dorë, duke përfshirë:

Titullin “faturë tatimore”;
Vendin dhe kohën (orët dhe minutat) 
e lëshimit të faturës;
Kodin e operatorit;
Kodin e “vendit të ushtrimit të 
veprimtarisë së biznesit”;
Të dhënat e pagesës, duke përfshirë 
mënyrën e pagesës (kartëmonedha 
dhe monedha, kartë, transferta 
elektronike, para elektronike, etj.);
Kodin alfanumerik NIVF;
Kodin alfanumerik NSLF (numri unik 
bashkëngjitur çdo fature, gjeneruar 
nga sistemi i faturimit të 
tatimpaguesit);
Kodin QR që mund të përdoret nga 
blerësi për të verifikuar faturën; dhe
Numrin e referencës së kontratës.

Procedura e fiskalizimit për faturat 
shoqëruese

Procedura e fiskalizimit do të duhet 
të ndiqet edhe për “faturat 
shoqëruese” (p.sh. faturat e lëshuara
për të mbështetur transportin e 
mallrave nga njëri vend në tjetrin 
brenda territorit të Shqipërisë, kur
nuk ka ndryshim të pronësisë). Në 
këto raste, kodi QR i faturës 
shoqëruese do të duhet të printohet
dhe të transportohet së bashku me 
mallrat.

Tatimpaguesit që përjashtohen nga 
detyrimi për të lëshuar faturë 
elektronike

Përjashtimet nga detyrimi për të 
lëshuar fatura elektronike paraqiten 
në rastet e mëposhtme:
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Additional mandatory elements of 
electronic invoices

Electronic invoices will contain some 
additional mandatory elements when 
compared to the preprinted,
handwritten invoices currently used, 
including: 

The heading “tax invoice”;
Place and time (hour and minutes) of 
issuance of the invoice;
Operator’s code;
“Place of economic activity” code;
Payment data, including type of 
payment (cash, card, wire transfer, 
e-money, etc.);
NIVF alphanumerical code;
NSLF alphanumerical code (unique 
number attached to each invoice, 
generated by the invoicing system of 
the taxpayer);
QR code to be used by the purchaser 
to verify the invoice; and
Contract reference number.

Fiscalization procedure for accompa-
nying invoices

The fiscalization procedure also will 
need to be followed for 
“accompanying invoices” (i.e.
invoices issued to support the 
transportation of goods from one 
place to another within Albanian 
territory, where there is no change of 
ownership). In these cases, the QR 
code of the accompanying invoice will
need to be printed out and the 
hardcopy transported with the goods.

Taxpayers not required to issue 
electronic invoices

Exemptions from the obligation to 
issue electronic invoices are provided 
in the following cases:



Prodhuesit bujqësorë, që janë ose jo 
subjekt të skemës së kompensimit, 
në përputhje me legjislacionin për 
TVSH-në;

Shitjet e biletave në mjetet e 
përdorura për transport publik; dhe

Furnizimet e mallrave ose 
shërbimeve nga persona fizikë të 
regjistruar në administratën
tatimore si “ambulantë” pa ambiente 
fikse.

Tatimpagues të tjerë të caktuar për 
transaksione të caktuara, siç 
përcaktohen nga ligji për TVSH-në,
gjithashtu do të përjashtohen nga 
detyrimi për të lëshuar fatura 
elektronike.

Procedurat e regjistrimit për 
tatimpaguesit e kualifikuar dhe palët 
e tjera 

Tatimpaguesit
Tatimpaguesit aktivë, të cilëve iu 
kërkohet të lëshojnë fatura 
elektronike në përputhje me ligjin për
fiskalizimin automatikisht, do të 
regjistrohen në regjistrin e 
tatimpaguesve që janë subjekt i 
kërkesave për faturimin elektronik.

Tatimpaguesve të kualifikuar do t’u 
kërkohet të dorëzojnë nëpërmjet 
platformës qendrore të faturave
detajet për vendin e aktivitetit të 
biznesit jo më vonë se 24 orë 
përpara lëshimit të faturës së tyre të
parë elektronike. Që të kenë 
mundësinë të zbatojnë procedurën e 
fiskalizimit, tatimpaguesve do t’u
kërkohet të pajisen me:

Një sistem fiskalizimi të instaluar dhe 
një zgjidhje software-ike të 
certifikuar;
Një certifikatë elektronike të 
gjeneruar nga AKSHI;
Një nënshkrim elektronik; dhe
Një lidhje interneti të qëndrueshme.
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Agricultural producers, whether or 
not subject to the compensation 
scheme, in accordance with the
VAT legislation;

Sales of tickets in vehicles used for 
public transport; and

Supplies of goods or services by 
individuals registered with the tax 
authorities as “ambulatory traders”
with no fixed premises.

Certain other taxpayers for certain 
transactions, as determined by the 
VAT law, also will be exempt
from the obligation to issue electronic 
invoices.

Registration procedures for qualifying 
taxpayers and other parties

Taxpayers
Active taxpayers required to issue 
electronic invoices in accordance with 
the law on fiscalization automatically 
will be recorded in the register of 
taxpayers subject to electronic 
invoicing requirements.

Qualifying taxpayers will be required 
to submit through the central 
invoicing platform details of their
place of economic activity no later 
than 24 hours prior to the issuance of 
their first electronic invoice.
To be able to carry out the 
fiscalization procedure, taxpayers will 
be required to have in place: 

An installed fiscalization system 
and a certified software solution;

An electronic certificate generated by 
NAIS;
An electronic signature; and
A stable internet connection.



Ofruesit e software-ëve
Ofruesit e software-ëve duhet të 
regjistrohen elektronikisht në 
regjistrin e zhvilluesve të 
software-ëve të autorizuar, i mbajtur 
nga AKSHI nëpërmjet platformës 
qendrore të faturave që të jenë të
përzgjedhshëm për t’i ofruar zgjidhje 
software-ike tatimpaguesve të cilëve 
u kërkohet të lëshojnë fatura 
elektronike. Ofruesit e software-ëve 
duhet të certifikohen nga AKSHI, në 
bashkëpunim me autoritetet tatimore 
dhe duhet t’i japin autoriteteve 
tatimore informacionin përkatës për 
sa i përket zgjidhjeve të tyre 
software-ike.

Operatorët e autorizuar për të 
lëshuar fatura
Tatimpaguesit mund të caktojnë 
punonjës dhe/ose tatimpagues të 
tjerë që ofrojnë shërbime tatimore
dhe kontabël për të operuar sistemin 
e tyre të fiskalizimit. Tatimpaguesi i 
kualifikuar duhet të dorëzojë
tek administrata tatimore 
informacion për secilin operator 
individual të autorizuar për të lëshuar 
fatura elektronike në emër të 
tatimpaguesit nëpërmjet platformës 
qendrore të faturave jo më vonë se 
24 orë përpara lëshimit të faturës së 
tyre të parë nga secili operator. 
Sapo regjistrohet një operator, 
sistemi i administratës tatimore do të 
gjenerojë një kod operatori të lidhur 
me numrin unik të identifikimit të
operatorit (numri ID për individët dhe 
NIPT-i për personat fizikë/juridikë).

Parashikime të veçanta për 
procedurën e fiskalizimit

Ligji ofron rregulla të veçanta për 
adresimin e situatave të ndryshme 
ditore që tatimpaguesit mund te
hasin gjatë procedurës së fiskalizimit 
për faturat e lëshuara elektronikisht.

Software providers
Software providers must be 
electronically recorded in the register 
of authorized software developers
held by NAIS through the central 
invoicing platform to be eligible to 
provide software solutions to
taxpayers required to issue electronic 
invoices. Software providers must be 
certified by NAIS, in cooperation with 
the tax authorities, and must provide 
the tax authorities with relevant 
information concerning their software 
solutions. 

Operators authorized to issue 
invoices
Taxpayers may appoint employees 
and/or other taxpayers offering 
accounting and tax services to
operate their fiscalization system. 
The qualifying taxpayer must submit 
to the tax authorities information on 
each individual operator authorized 
to issue electronic invoices on behalf 
of the taxpayer through the central 
invoicing platform not later than 24 
hours before the issuance of the first
invoice by each operator. Once an 
operator is registered, the tax 
administration system will generate
an operator code associated with the 
operator’s unique identification 
number (ID number for individuals 
and NUIS for natural/legal entities).

Special provisions on the fiscalization 
procedure

The law provides specific rules 
addressing various everyday 
situations that taxpayers may 
encounter during the fiscalization 
procedure for electronically issued 
invoices.
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Ndërprerja e lidhjes së internetit
Kur lidhja e internetit ndërpritet, 
tatimpaguesve që lëshojnë fatura do 
t’u kërkohet që të lëshojnë
fatura në kopje fizike. Tatimpaguesit 
duhet të sigurohen që lidhja e 
internetit të rivendoset brenda 48
orëve dhe të dorëzojnë faturat e 
lëshuara gjatë periudhës për të cilën 
lidhja e internetit nuk ishte e 
vlefshme nëpërmjet një protokolli të 
veçantë që do të përcaktohet nga një 
udhëzim i Ministrit të Financave dhe 
Ekonomisë.

Mosfunksionimi i pajisjes fiskale
Kur pajisja fiskale ndalon së 
funksionuari, tatimpaguesit do t’i 
kërkohet të lëshojë një faturë në dy
kopje nga një bllok i veçantë faturash 
në letër, bazuar në formatin e 
aprovuar nga Drejtoria e 
Përgjithshme e Tatimeve për këtë 
qëllim. Tatimpaguesi që lëshon faturë 
duhet të mundësojë riparimin dhe 
funksionimin e pajisjes fiskale brenda 
pesë ditëve, nga e nesërmja e ditës 
kur pajisja ka ndaluar së 
funksionuari.

Mungesa e lidhjes së internetit
Rregulla te veçanta janë parashikuar 
për zbatimin e procedurave të 
fiskalizimit për tatimpaguesit që
operojnë në zona ku lidhja e 
internetit nuk është e mundur.

Regjistrimi për pagesat me para në 
dorë dhe pa para në dorë

Pagesa e faturave nëpërmjet 
ofruesve shqiptarë të shërbimeve 
të pagesave
Ligji i kërkon bankave shqiptare, 
institucioneve financiare jo-bankare 
dhe subjekteve të tjera që ofrojnë 
shërbime të pagesave pa para në 
dorë që të regjistrojnë në baza ditore 
në platformën qëndrore të faturave 
pagesat për faturat elektronike në 
lidhje me transaksionet pa para në 
dorë.

Interruption of the internet 
connection
Where the internet connection is 
interrupted, taxpayers that issue 
invoices will be required to produce
hardcopy invoices. Taxpayers must 
ensure that the connection is 
re-established within 48 hours and
submit the invoices issued during the 
period for which the internet was 
unavailable via a special protocol to 
be determined by an instruction of 
the Minister of Finance and Economy.

Malfunction of the fiscal device
Where the fiscal equipment ceases to 
function, taxpayers will be required 
to issue an invoice in duplicate from 
a special block of paper invoices, 
based on the format approved by the 
General Tax Directorate for this 
purpose. Taxpayers that issue such 
invoices must ensure that the fiscal 
device is repaired and working as 
expected within five days of the day 
after the equipment stopped working. 

No internet connection available
Specific rules are provided for the 
application of the fiscalization 
procedure for taxpayers operating in
areas where no internet connection is 
available.

Registration of cash and cashless 
payments

Settlement of invoices via 
Albanian payment service 
providers
The law requires Albanian banks, 
non-bank financial institutions, and 
other entities that provide cashless 
payment services to record on a daily 
basis in the central invoicing platform 
payments for electronic invoices in 
respect of noncash transactions.
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Këtyre ofruesve të shërbimeve të 
pagesave do t’u kërkohet të përdorin 
pajisje elektronike të veçanta dhe të 
instalojnë një zgjidhje software-ike të 
certifikuar ose një sistem të integruar 
kompjuterik të certifikuar, ose të 
përdorin një aplikacion web (Cloud) 
për të regjistruar dhe raportuar 
pagesat.

Shlyerja e faturave nëpërmjet një 
ofruesi të huaj të shërbimeve të 
pagesave
Kur pagesa është bërë nëpërmjet një 
ndërmjetësi jo të regjistruar në 
Shqipëri, ose direkt nga blerësi
nëpërmjet institucioneve bankare të 
huaja dhe institucioneve financiare 
jo-bankare të huaja, tatimpaguesi që 
përfiton pagesën do t’i kërkohet të 
regjistrojë pagesat në platformën 
qendrore të faturave jo më vonë se 
dita e 10-të e muajit që pason 
muajin e marrjes së faturës.

Kostoja e zbatimit të ligjit të ri

Aktualisht nuk ka një informacion të 
aksesueshëm publik mbi 
zhvilluesit/ofruesit e zgjidhjes 
software-ike të certifikuar nga AKSHI 
dhe, si pasojë asnjë informacion mbi 
kostot e parashikuara për zgjidhjet
software-ike që tatimpaguesit duhet 
të zbatojnë. Për transaksionet me 
para në dorë, është e paqartë
nëse kasat fiskale që aktualisht 
lëshojnë kuponë tatimorë duhet të 
përshtaten që të veprojnë si pajisje
fiskale dhe printer dhe nëse është 
kështu, cilat do të jenë kostot. Nëse 
ato nuk mund të përshtaten,
kostoja e blerjes dhe instalimit të 
pajisjeve të reja elektronike dhe 
printerave është e panjohur.

Such payment service providers will 
be required to use special electronic 
devices, and install a certified 
software solution or an integrated 
certified informatics system, or use a 
certified cloud-based web application 
to record and report the payments.

Settlement of invoices via foreign 
payment service providers
Where payment is made via an 
intermediary not registered in 
Albania, or directly by the purchaser 
via foreign banking and non-banking 
institutions, the taxpayer who 
receives the payment will be required
to register the payments in the 
central invoicing platform not later 
than the 10th day of the month
following receipt.

Costs of implementing the new law

Currently there is no publicly 
available information on software 
solution developers/providers 
certified by NAIS and, therefore, no 
information on the anticipated costs 
of the software solutions that
taxpayers will be obliged to 
implement. For cash transactions, it 
is uncertain whether cash machines
that currently issue fiscal coupons 
may be upgraded to act as fiscal 
devices and printers, and if so,
what the cost would be. If they 
cannot be upgraded, the cost of 
purchasing and installing new
electronic devices and printers also 
is unknown.
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Ndryshimet përkatëse në ligjet për 
procedurat tatimore dhe TVSH-në

Paketa fiskale për vitin 2020 
përmban ndryshime dhe shtesa në 
ligjin për procedurat tatimore dhe
ligjin për TVSH-në për të qenë në 
përputhje me ndryshimet dhe 
kërkesat e reja të prezantuara nga
ligji për fiskalizimin.

Ndryshimet kryesore në ligjin për 
procedurat tatimore lidhen me 
aplikimin e penaliteteve për shkeljen 
e parashikimeve të ligjit për 
fiskalizimin në lidhje me lëshimin e 
faturave tatimore, ruajtjen e 
dokumentave, etj., si dhe penalitetet 
për mosregjistrimin e zhvilluesve të
zgjidhjeve software-ike, etj. Disa 
ndryshime dhe shtesa janë 
prezantuar gjithashtu në ligjin për 
TVSH-në, duke afektuar parimet e 
përgjithshme të faturimit (p.sh. 
lëshimi i faturave, elementet e 
kërkuara të faturave, etj.)

Corresponding amendments to the 
laws on tax procedures and VAT

The fiscal package for 2020 included 
amendments and additions to the 
laws on tax procedures and VAT to 
align with the changes and new 
requirements introduced by the law 
on fiscalization. 

The main changes to the law on tax 
procedures relate to the application 
of penalties for breaching the 
provisions of the law on fiscalization 
regarding the issuance of invoices, 
archiving of documents, etc., and
penalties for non-registration of 
software solution developers, etc. 
Several corresponding amendments
and additions also have been 
introduced to the law on VAT, 
affecting general invoicing principles 
(i.e. issuance of invoices, required 
elements of an invoice, etc.)
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