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Afatet për të zbatuar rregullat e 
fiskalizimit po afrohen për tatimpa-
guesit në Shqipëri, me grupin e parë
të tatimpaguesve të prekur – ata që 
kryejnë transaksione pa para në dorë 
ndaj organeve publike (B2G) – të 
cilëve u kërkohet të ndjekin 
procedurat e reja për lëshimin e 
faturave duke filluar nga 1 janari 
2021.

Ligji “Për faturën dhe sistemin e 
monitorimit të qarkullimit” (i njohur 
gjithashtu si ligji për fiskalizimin), i
cili parashikon një kombinim të 
teknologjisë dhe rregulloreve duke i 
dhënë mundësinë autoriteteve
tatimore shqiptare të monitorojnë 
qarkullimin e tatimpaguesve në kohë 
reale, u miratua nga parlamenti në 
dhjetor 2019. Që nga ai moment, 
janë publikuar udhëzime shtesë mbi 
zbatimin e rregullave të reja dhe ky 
artikull ofron një përmbledhje të disa 
prej dispozitave kryesore të botuara 
deri më sot.

Udhëzimi Nr. 16 për fiskalizimin

Udhëzimi Nr. 16 i Ministrit të 
Financave dhe Ekonomisë “Për 
faturën dhe sistemin e monitorimit të
qarkullimit”, datë 3 prill 2020 dhe 
publikuar në fletore zyrtare më 10 
prill 2020, ofron udhëzime mbi
zbatimin e ligjit për fiskalizimin 
(“ligji”). Ky artikull mbulon ato 
parashikime të udhëzimit që 
përcaktojnë mënyren e zbatimit të 
parimeve të ligjit në mënyrë më 
specifike ose në rrethana të veçanta. 

Ky artikull nuk mbulon ato 
parashikime të udhëzimit që 
duplikojnë apo shpjegojnë dispozitat 
e ligjit.

The deadlines for taxpayers in 
Albania to implement fiscalization 
rules are approaching, with the first
group of affected taxpayers—those 
that carry out business-to-govern-
ment (B2G) cashless 
transactions—being required to follow 
new procedures for the issuance of 
invoices beginning on 1 January 
2021. 

The law “On electronic invoice and 
turnover monitoring system” (also 
known as the law on fiscalization), 
which provides for a combination of 
technology and regulations to enable 
the Albanian tax authorities to 
monitor taxpayers’ turnover in real 
time, was approved by parliament in 
December 2019. Additional guidance 
has since been published on the 
implementation of the new rules, and 
this article provides an overview of 
some of the main provisions of the 
guidance published to date.

Instruction No. 16 on 
fiscalization

Instruction No. 16 from the Minister 
of Finance and the Economy “On 
invoice and turnover monitoring
system,” dated 3 April 2020 and 
published in the official gazette on 10 
April 2020, provides guidance on
the implementation of the law on 
fiscalization (“the law”). This article 
covers only the provisions of the
instruction that determine how the 
principles of the law are to be 
implemented in a more specific way
or in special circumstances. 

It does not cover provisions of the 
instruction that merely duplicate or 
explain the provisions of the law.



Entry into force

The provisions of the instruction will 
be implemented gradually, following 
the same deadlines as for the
implementation of the provisions of 
the law (which were postponed from 
their initial deadlines by a law
published in the official gazette on 7 
August 2020). The deadlines are:

 1 January 2021 for B2G
 cashless transactions;

 1 July 2021 for 
 business-to-business (B2B)   
 cashless transactions; and

 1 September 2021 for all cash  
 transactions (B2G, B2B, and   
 business-to-consumer (B2C)).

Scope

The instruction sets forth the rules 
and procedures for the issuance of 
invoices and the implementation
of the fiscalization procedures, in 
accordance with the provisions of the 
law. The purposes of the provisions 
in the instruction are to clarify the 
provisions of the law and to set forth 
the procedures for the proper and 
consistent implementation of the law.

Taxpayers not required to issue 
electronic invoices

In line with the provisions of the law, 
the instruction provides further 
guidance on two of the categories
of taxpayers that are exempt from 
the obligation to issue electronic 
invoices:

Hyrja në fuqi

Dispozitat e udhëzimit do të zbatohen 
në mënyrë graduale, duke ndjekur të 
njëjtat afate kohore me zbatimin e 
dispozitave të ligjit (afate të cilat u 
shtynë nga afatet fillestare nëpërmjet 
një ligji të publikuar në fletore 
zyrtare më 7 gusht 2020). Afatet 
janë:

 1 janar 2021 për transaksionet  
 pa para në dorë ndërmjet   
 tatimpaguesve dhe organeve   
 publike (B2G);

 1 korrik 2021 për transaksionet  
 pa para në dorë ndërmjet   
 tatimpaguesve (B2B); dhe

 1 shtator 2021 për të gjitha   
 transaksonet me para në dorë  
 (B2G, B2B dhe
 business-to-consumer (B2C)).

Fusha e veprimit

Udhëzimi përcakton rregullat dhe 
procedurat për lëshimin e faturave 
dhe zbatimin e procedurave të
fiskalizimit, në përputhje me 
dispozitat e ligjit. Qëllimet e 
dispozitave në udhëzim janë të 
sqarojnë dispozitat e ligjit dhe të 
përcaktojnë procedurat për zbatimin 
e duhur dhe të qëndrueshëm të ligjit.

Tatimpaguesit të cilëve nuk u 
kërkohet të lëshojnë fatura 
elektronike

Në përputhje me dispozitat e ligjit, 
udhëzimi ofron instruksione të 
mëtejshme për dy nga kategoritë e
tatimpaguesve që përjashtohen nga 
detyrimi për të lëshuar fatura 
elektronike:
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 Although taxpayers providing  
 public transport are not   
 required to issue an invoice in  
 accordance with the 
 fiscalization requirements for   
 sales of tickets in vehicles, they  
 must notify the tax authorities  
 of the total amount of tickets  
 sold each day by the end of the  
 following day, through
 a summary fiscalized invoice.

 Based on the law, taxpayers   
 making supplies that qualify for  
 a VAT exemption under the law  
 on VAT will be exempt from the  
 obligation to issue electronic   
 invoices. The instruction 
 clarifies that taxpayers falling  
 within this category are those  
 providing VAT-exempt supplies  
 in accordance with article 53(a)  
 to (e) of the law on VAT.

Invoice elements

The instruction provides further 
details on the elements an invoice 
must have to comply with the
requirements of the law. Among 
other elements, it provides details on 
the following:

 Payment methods: The 
 payment method is one 
 element of an invoice. For   
 fiscalization purposes, payment  
 methods are divided between  
 cash payments (those made   
 through coins, banknotes,   
 debit/credit cards, taxpayer   
 cards, single-purpose vouchers,  
 etc.)and cashless payments   
 (those made through transfers  
 from a bank account;

 Megjithëse tatimpaguesve që  
 ofrojnë transport publik nuk u  
 kërkohet të lëshojnë një faturë  
 në përputhje me kërkesat e   
 fiskalizimit për shitjet e biletave  
 në mjete, ata duhet të 
 njoftojnë autoritetet tatimore  
 për shumën totale të biletave  
 të shitura çdo ditë deri në fund  
 të ditës vijuese, në formën e   
 një fature përmbledhëse të   
 fiskalizuar.

 Në bazë të ligjit, tatimpaguesit  
 që kryejnë furnizime të cilat   
 kualifikohen për përjashtim nga
 TVSH-ja sipas ligjit për    
 TVSH-në, do të përjashtohen  
 nga detyrimi për të lëshuar   
 fatura elektronike. Udhëzimi   
 sqaron se tatimpaguesit që   
 hyjnë në këtë kategori janë ata  
 që ofrojnë furnizime të 
 përjashtuara nga TVSH-ja në  
 përputhje me nenin 53 (a) deri  
 (e) të ligjit për TVSH-në.

Elementët e faturës

Udhëzimi ofron detaje të mëtejshme 
mbi elementet që duhet të ketë një 
faturë për të qenë në përputhje me 
kërkesat e ligjit. Ndër elementë të 
tjerë, ai ofron detaje për sa vijon:

 Mënyrat e pagesës: Mënyra e  
 pagesës është një element i një  
 fature. Për qëllime të 
 fiskalizimit, mënyrat e pagesës  
 ndahen midis pagesave me   
 para në dorë (ato të bëra   
 përmes monedhave,
 kartëmonedhave, kartave të   
 debitit / kreditit, kartave të   
 tatimpaguesit, tollonave 
 njëqëllimësh etj.) dhe 
 pagesave pa para në dorë (ato  
 që bëhen përmes transferimeve  
 nga një llogari bankare;
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 kompensimet e të 
 arkëtueshmeve ndaj të    
 pagueshmeve, fshirjet e 
 borxheve të këqija, kleringu,
 faktoringu etj.). Nuk është e   
 mundur të lëshohet një faturë  
 për një kombinim të pagesave  
 me para në dorë dhe pagesave  
 pa para në dorë.

 Numri i faturës: Parashikohen  
 tre metoda për të caktuar një  
 numër fature. Tatimpaguesi   
 duhet të zgjedhë metodën që  
 është më e përshtatshme për  
 rrethanat e tij.

Procedura e fiskalizimit të 
faturave të shitjes

Bazuar në ligj dhe udhëzim, 
tatimpaguesve do t’u kërkohet të 
ndjekin procedurën e fiskalizimit për 
të gjitha faturat e shitjes. Udhëzimi 
ofron detaje të mëtejshme mbi 
fiskalizimin e faturave të shitjes,
përfshirë formatin e mesazheve që 
do të shkëmbehen me autoritetet 
tatimore dhe kontrollet që do të
kryejnë autoritetet tatimore, të cilat 
përfshijnë kontrolle në kohë reale 
dhe kontrolle dytësore.

Gabimet që mund të zbulohen gjatë 
kontrolleve në kohë reale përfshijnë 
të mëposhtmet:

 Gabime teknike që duhen 
 korrigjuar nga ofruesi i    
 zgjidhjes software-ike;

 Gabimet materiale dhe 
 thelbësore që duhen korrigjuar  
 nga tatimpaguesi; dhe

 Gabimet në sajë të lidhjeve të  
 serverave që kërkojnë 
 përsëritjen e procedurës së   
 fiskalizimit.

 set-offs of receivables against
 payables, write-offs of bed   
 debts, clearing, factoring, etc.).  
 It is not possible to issue an   
 invoice for a combination of   
 cash and cashless payments.

 Invoice number: There are   
 three methods for assigning the  
 invoice number. The taxpayer
 should select the method that  
 is most appropriate for its   
 circumstances.

Fiscalization procedure for sales 
invoices

Based on the law and the instruction, 
taxpayers will be required to follow 
the fiscalization procedure for
all sales invoices. The instruction 
provides further details on the 
fiscalization of sales invoices, 
including the format of the messages 
to be exchanged with the tax 
authorities and the controls the tax 
authorities will carry out, which 
include real-time controls and 
secondary controls.

The errors that may be discovered 
through real-time controls include the 
following:

 Technical errors that should be  
 corrected by the software pro  
 vider;

 Material and substantial errors  
 that should be corrected by the  
 taxpayer; and

 Errors due to server 
 connections that require the   
 fiscalization procedure to be   
 repeated.
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In the case of errors identified 
through real-time controls, the 
fiscalization procedure will not be
considered as finalized and the tax 
authorities will not issue the NIVF 
code (the unique identifying
number for the invoice) until the 
error is corrected. In contrast, a 
NIVF code will be generated in the
case of errors discovered through 
secondary controls, but the taxpayer 
still has an obligation to correct
the error identified.

Fiscalization procedure for fiscal 
invoices/orders

The instruction provides specific rules 
for the issuance of a “fiscal 
invoice/order” and its use. In cases
where the taxpayer carries out 
different activities at the same 
address (for example, a hotel that 
also has a restaurant, spa, nightclub, 
etc.) and the customer pays for all 
services at the time of departure, the
taxpayer must issue separate fiscal 
invoices/orders at the time of each 
supply of goods or services and
each invoice must list “order” as a 
method of payment and be titled 
“fiscal invoice/order.” When the
customer pays, the taxpayer must 
issue a summary invoice with 
reference to all the separate invoices
issued and fiscalized. The fiscal 
invoices/orders included in the 
summary invoice will not be recorded 
in the taxpayer’s sales ledger. The 
summary invoice will be recorded in 
the sales ledger and will be used
for the purpose of calculating VAT.

Në rastin e gabimeve të identifikuara 
përmes kontrolleve në kohë reale, 
procedura e fiskalizimit nuk do
të konsiderohet e përfunduar dhe 
autoritetet tatimore nuk do të 
lëshojnë kodin NIVF (numrin unik
identifikues për faturën) derisa të 
korrigjohet gabimi. Në të kundërt, 
një kod NIVF do të gjenerohet në
rastin e gabimeve të zbuluara 
përmes kontrolleve dytësore, por 
tatimpaguesi ende ka një detyrim për 
të korrigjuar gabimin e identifikuar.

Procedura e fiskalizimit të faturës 
tatimore/porosi

Udhëzimi ofron rregulla specifike për 
lëshimin e një “faturë tatimore/
porosi” dhe përdorimin e saj. Në
rastet kur tatimpaguesi kryen 
aktivitete të ndryshme në të njëjtën 
adresë (për shembull, një hotel që ka
gjithashtu një restorant, spa, klub 
nate, etj.) dhe klienti paguan për të 
gjitha shërbimet në momentin e
largimit, tatimpaguesi duhet të 
lëshojë veçmas faturë tatimore/
porosi në momentin e çdo furnizimi 
të mallrave ose shërbimeve dhe 
secila faturë duhet të përcaktojë 
“porosinë” si metodë pagese dhe të
titullohet “faturë tatimore/porosi”. 
Kur klienti paguan, tatimpaguesi 
duhet t’i lëshojë një faturë
përmbledhëse me referencë të gjitha 
faturat e veçanta të lëshuara dhe të 
fiskalizuara. Faturat tatimore/porosi 
të përfshira në faturën përmbledhëse 
nuk do të regjistrohen në librin e 
shitjeve të tatimpaguesit. Fatura 
përmbledhëse do të regjistrohet në 
librin e shitjeve dhe do të përdoret 
për qëllimin e llogaritjes së TVSH-së.

7



Procedura e fiskalizimit për 
tollonat njëqëllimësh

Tatimpaguesit që furnizojnë ose 
shesin tollona njëqëllimësh (për 
shembull, tollonat e furnizimit me
karburant) duhet të lëshojnë një 
faturë dhe ta fiskalizojnë atë kur 
lëshohet tolloni dhe për çdo rishitje 
të tollonit. Fatura mund të shtypet në 
letër ose të dërgohet në mënyrë 
elektronike. Numri i tollonit do të
caktohet bazuar në NIPT (numri i 
identifikimit tatimor) të lëshuesit, 
vitin e lëshimit dhe numrin rendor të
tollonit.

Kur një tollon njëqëllimësh (i cili 
deklarohet në librin e shitjeve të 
lëshuesit dhe fiskalizohet në kohën 
kur shitet nga lëshuesi i tij ose 
rishitësi i tollonit) përdoret për 
furnizimin e mallrave ose shërbimeve 
nga konsumatori përfundimtar, 
marrësi i tollonit (dmth., 
tatimpaguesi që furnizon mallrat ose 
shërbimet) duhet të lëshojë dhe 
fiskalizojë një faturë shitje dhe të 
shënojë “tollon një qëllimësh” si 
mënyrë pagese, së bashku me 
numrin serial të tollonit. Fatura nuk 
do të merret parasysh për qëllime të 
llogaritjes së TVSH-së në librat e 
blerjes të blerësit apo në librat e 
shitjes të shitësit.

Procedura e fiskalizimit për 
faturat e blerjes

Rregulla specifike zbatohen për 
shërbimet e kryera nga jo-rezidentët 
dhe për mallrat e importuara:
 
 Shërbimet e kryera nga   
 jo-rezidentët: Tatimpaguesit   
 subjekte të TVSH-së, tatimit   
 mbi fitimin ose tatimit të   
 thjeshtuar mbi fitimin për   
 bizneset e vogla duhet të 
 fiskalizojnë nëpërmjet

Fiscalization procedure for 
single-purpose vouchers

Taxpayers that supply or resell 
single-purpose vouchers (for 
example, fuel supply vouchers) must 
issue an invoice and fiscalize it when 
the voucher is issued and for each 
resale of the voucher. The invoice 
may be printed on paper or sent 
electronically. The voucher number 
will be assigned based on the NIPT 
(tax identification number) of the 
issuer, the year of issuance, and the 
serial number of the voucher.

When a single-purpose voucher 
(which is declared in the sales ledger 
of the issuer and fiscalized at the
time it is sold by its issuer or voucher 
reseller) is used for a supply of goods 
or services by the final consumer, the 
recipient of the voucher (i.e., the 
taxpayer that supplies the goods or 
services) must issue and fiscalize a 
sales invoice and list “single-purpose 
voucher” as the method of payment, 
along with the voucher’s serial 
number. The invoice will not be taken 
into account for purposes of the VAT 
calculation in the buyer’s purchase 
ledgers or the seller’s sales ledgers.

Fiscalization procedure for 
purchase invoices

Specific rules apply for services 
rendered by nonresidents and for 
imported goods:
 
 Services rendered by 
 nonresidents: Taxpayers 
 subject to VAT, corporate   
 income tax, or the simplified   
 profit tax on small businesses  
 must fiscalize, through 
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 platformës qëndrore të 
 faturave, çdo faturë të marrë  
 nga ofruesit jorezidentë të   
 shërbimeve. Të dhënat e   
 faturës së huaj do të jenë të   
 dukshme në llogarinë e 
 tatimpaguesit në platformën
 qëndrore të faturave dhe të   
 dhënat do të shkëmbehen   
 nëpërmjet platformës qëndrore  
 në përputhje me standardet   
 shqiptare. Blerësi shqiptar, pas  
 pranimit të faturës, gjithashtu  
 duhet të shtojë një përshkrim  
 të shërbimeve në gjuhën   
 shqipe direkt në platformë, si  
 dhe kodin e vendit të ushtrimit  
 të aktivitetit ekonomik për të  
 cilin shërbimet janë ofruar.   
 Tatimpaguesi rezident duhet të  
 llogarisë TVSH-në dhe të   
 deklarojë faturën e lëshuar prej  
 tij si “autongarkesë”, në
 përputhje me ligjin për
 TVSH-në.

 Mallrat e importuara: 
 Procedura e fiskalizimit për   
 mallrat e importuara duhet të  
 kryhet në platformën qëndrore  
 të faturave nga blerësi i 
 tatueshëm i mallrave, brenda 3  
 ditëve pasi mallrat janë futur  
 në qarkullim të lirë. Llogaria e  
 tatimpaguesit në platformën   
 qëndrore të faturave do të
 shfaqë të dhënat e faturës nga  
 furnizuesi i huaj bazuar në   
 deklaratën doganore dhe
 tatimpaguesi duhet të plotësojë  
 informacionin që mungon si   
 emrin e shitësit, adresën,   
 numrin e identifikimit tatimor,  
 llojin e faturës (paguar me para  
 në dorë apo pa para në dorë),  
 etj. dhe të kryejë procedurën e  
 fiskalizimit.

 the central invoicing platform,
 each invoice received from   
 nonresident service providers.  
 The foreign invoice data will be
 available in the taxpayer’s   
 account in the central invoicing  
 platform and the data will be
 exchanged through the 
 platform in compliance with the  
 Albanian standards. The 
 Albanian buyer, after accepting  
 the invoice, also must add a   
 description of the services in   
 the Albanian language directly  
 in the platform, as well as the  
 code of the place where the   
 economic activity is conducted  
 for which the services are 
 provided. The resident 
 taxpayer must calculate the   
 VAT and declare the invoice it  
 issued as a “reverse-charge”   
 invoice, in accordance with the  
 law on VAT.

 Imported goods: The 
 fiscalization procedure for   
 imports of goods must be 
 carried out through the central  
 invoicing platform by the
 taxable buyer of the goods   
 within three days of the goods
 entering free circulation. The   
 taxpayer’s account in the 
 central invoicing platform will  
 display the data from the   
 invoice of the foreign supplier  
 based on the customs 
 declaration, and the taxpayer  
 must fill in the missing data,   
 i.e., the seller’s name, address,  
 tax identification number, the  
 type of invoice (paid in cash or  
 through a cashless payment),  
 etc. and carry out the
 fiscalization procedure.
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VAT ledgers and returns

The instruction provides the 
procedures that should be followed to 
amend purchase and sales ledgers.

Based on the instruction, the 
taxpayer may include additional 
information in the VAT ledgers when 
the need arises, but cannot make any 
changes to the invoice data or the 
invoice amounts. If the invoice data
or amount is not accurate, the seller 
must issue a corrective invoice.

If the buyer rejects an electronic 
invoice, the invoice will be 
automatically deleted from the 
purchase ledger of the buyer in the 
central invoicing platform, but it will 
remain in the sales ledger of the 
seller. The seller must issue a 
corrective invoice that will offset the 
value of the original invoice rejected 
by the buyer. The corrective invoice 
will be registered in the seller’s 
ledger only (and not included in the 
buyer’s ledger) in the month when 
the corrective invoice is issued.

The VAT return in the existing “e-tax” 
platform will be populated 
automatically from the data 
registered in the VAT sales and 
purchase ledgers.

Special provisions of the 
fiscalization procedure

The instruction provides specific 
guidance on various situations that 
taxpayers may encounter:

 Interruption of the internet   
 connection: If the taxpayer is  
 disconnected from the internet  
 and cannot restore access   
 within 48 hours,

Librat dhe deklarata e TVSH-së

Udhëzimi përcakton procedurat që 
duhen ndjekur për të ndryshuar librat 
e blerjes dhe shitjes.

Sipas udhëzimit, tatimpaguesit mund 
të përfshijnë informacion shtesë në 
librat e TVSH-së kur lind nevoja, por 
nuk mund të bejnë ndryshime të të 
dhënave të faturës apo shumave të 
faturës. Nëse të dhënat ose shuma e 
faturës nuk janë të sakta, shitësi 
duhet të lëshojë një faturë 
korrigjuese.

Nëse blerësi refuzon një faturë 
elektronike, fatura do të fshihet 
automatikisht nga libri i blerjeve të
blerësit në platformën qëndrore të 
faturave, por do të mbetet në librat e 
shitjes së shitësit. Shitësi duhet
të lëshojë një faturë korrigjuese që 
do të kompensojë vlerën e faturës 
origjinale të refuzuar nga blerësi.
Fatura korrigjuese do të regjistrohet 
vetëm në librat e shitësit (dhe nuk 
përfshihet në librat e blerësit) në
muajin në të cilin fatura korrigjuese 
lëshohet.

Deklarata e TVSH-së ekzistuese në 
“e-tax” do të popullohet në mënyrë 
automatike nga të dhënat e
regjistruara në librat e shitjeve dhe 
blerjeve.

Parashikime të veçanta për 
procedurën e fiskalizimit

Udhëzimi paraqet rregulla specifike 
për situata të ndryshme që 
tatimpaguesit mund të ndeshin:

 Ndërprerja e lidhjes së 
 internetit: Nëse tatimpaguesi  
 shkëputet nga interneti dhe   
 nuk mund të rifitojë aksesin   
 brenda 48 orëve,
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 tatimpaguesi duhet të njoftojë  
 autoritetet tatimore duke
 përdorur formularin “Raportimi  
 i pamundësisë së vendosjes së  
 një lidhjeje me shërbimin
 fiskal”. Ky formular, së bashku  
 me dokumentacionin që   
 mbështet arsyen pse nuk mund  
 të vendoset një lidhje interneti,  
 mund të dërgohet nëpërmjet   
 platformës qëndrore të 
 faturave ose dorazi pranë   
 zyrave të autoriteteve 
 përkatëse. Pas njoftimit të   
 autoriteteve tatimore,
 tatimpaguesi mund të vijojë të  
 lëshojë fatura në modalitetin   
 offline (pa kryer procedurën e
 fiskalizimit dhe duke lëshuar   
 fatura pa kodin NIVF) derisa   
 lidhja të rivendoset. Sapo lidhja  
 me internet vendoset, 
 tatimpaguesi duhet të 
 fiskalizojë faturat e lëshuara në  
 modalitetin offline, për të cilat  
 nuk është kryer procedura e   
 fiskalizimit, jo më vonë se data  
 10 e muajit pasardhës.

 Mosfunksionimi i pajisjes   
 fiskale: Në rast të një 
 mosfunksionimi të “pajisjes   
 fiskale” (një pajisje elektronike  
 për lëshimin e faturave), 
 tatimpaguesve do u kërkohet  
 të lëshojnë fatura në dy kopje
 nga një bllok i veçantë 
 faturash, të shtypura në 
 përputhje me Vendimin e   
 Këshillit të Ministrave (VKM)   
 “Për shtypjen e 
 dokumentacionit tatimor”. 
 
 Fatura të tilla duhet të 
 lëshohen nga tatimpaguesi pa  
 kodin NIVF dhe kodin NSLF   
 (numri unik i bashkangjitur në  
 çdo faturë të gjeneruar nga   
 sistemi i faturimit të 
 tatimpaguesit) 

 the taxpayer must notify the   
 tax authorities using the form  
 “Reporting the impossibility of  
 establishing a connection with  
 the fiscal service.” This form,
 along with documentation 
 supporting the reason why an  
 internet connection cannot be
 established, may be delivered  
 through the central invoicing   
 platform or in person at the   
 office of the relevant tax   
 authority. After the notification  
 to the tax authority, the 
 taxpayer may continue to issue  
 invoices in offline mode 
 (without performing the 
 fiscalization procedure and by  
 issuing invoices without the   
 NIVF code) until the connection  
 is re-established. Once the   
 internet connection is 
 re-established, the taxpayer   
 must fiscalize the invoices that  
 were issued in offline mode, for  
 which the fiscalization 
 procedure was not carried out,  
 no later than the 10th day of
 the following month.

 Malfunction of the fiscal device:  
 In the case of a malfunction of  
 the “fiscal device” (an
 electronic device for issuing   
 invoices), taxpayers will be   
 required to issue invoices in   
 duplicate from a special block  
 of invoices, printed in line with  
 the Decision of the Council of  
 Ministers (DCM) “On printing   
 tax documentation.” 

 Such invoices must be issued  
 by the taxpayer without the   
 NIVF code and the “NSLF code”  
 (the unique number attached  
 to each invoice generated by   
 the invoicing system of the   
 taxpayer)
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 dhe fjalët “Ndërprerje e punës  
 së pajisjeve fiskale” duhet të   
 shkruhen në faturë. Për më   
 tepër, gjendja fillestare e arkës  
 në fillim të çdo dite pune, si   
 dhe ndryshimet në gjendjen e  
 arkës gjatë ditës, duhet të   
 shënohen në bllokun e veçantë
 të faturave.

 Lidhja me internet e padis  
 ponueshme: Janë vendosur   
 rregulla specifike për zbatimin  
 e procedurës së fiskalizimit për  
 tatimpaguesit që veprojnë në  
 zonat ku nuk ka lidhje 
 interneti. Tatimpaguesi duhet  
 të njoftojë autoritetet tatimore  
 se nuk mund të vendoset një  
 lidhje elektronike (internet) për  
 shkëmbimin e të dhënave me  
 sistemin e informacionit të   
 autoriteteve tatimore. Njoftimi  
 duhet të dërgohet përmes   
 platformës qendrore të 
 faturave ose duke paraqitur   
 formularin “Informacion për   
 vendin e ushtrimit të 
 veprimtarisë së biznesit”
 personalisht ose me postë të   
 paktën 24 orë para se 
 tatimpaguesi të fillojnë lëshimin  
 e faturave.

 Për më tepër, tatimpaguesi   
 duhet të paraqesë 
 dokumentacionin që mbështet  
 se një lidhje interneti nuk   
 mund të vendoset, të tillë si   
 konfirmimi nga ofruesit e 
 internetit që veprojnë në
 territor, etj. Për faturat e 
 lëshuara nga vendet e biznesit  
 pa akses në internet duhet të  
 shënohen fjalët “Punon në   
 modalitetin jashtë linje”.

 and the words “Interruption of  
 work of fiscal equipment”;
 should be written on the   
 invoice. In addition, the initial  
 balance of cash on hand at the  
 beginning of each working day,  
 as well as changes in the cash  
 balance during the day, must  
 be noted in the special block of  
 invoices.

 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. The taxpayer must   
 notify the tax authorities that  
 an electronic connection 
 (internet) cannot be 
 established for the exchange of  
 data with the tax authorities’   
 information system. The
 notification must be sent at   
 least 24 hours before the 
 taxpayer begins issuing 
 invoices, via the central 
 invoicing platform or by 
 submitting the form 
 “Information on the place of   
 business” in person or by mail. 

 In addition, the taxpayer must  
 submit documentation 
 supporting that an internet   
 connection cannot be 
 established, such as 
 confirmation from the internet  
 providers operating in the 
 territory, etc. The invoices   
 issued from business places   
 with no internet access should  
 be marked “Works in offline   
 mode.”
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Udhëzime të tjera mbi zbatimin e 
ligjit

Për të qartësuar dhe shpjeguar më 
tej disa nga dispozitat e ligjit, janë 
botuar udhëzimet shtesë të
përshkruara më poshtë:

VKM Nr. 220
Vendimi “Për përcaktimin e 
kategorisë së tatimpaguesve dhe të 
kritereve të përdorimit të procedurës 
së thjeshtëzuar të fiskalizimit”, datë 
12 mars 2020 dhe botuar në fletoren 
zyrtare më 19 mars 2020, shpreh
se tatimpaguesit që kryjenë 
transaksione me ose pa para në dorë 
dhe që plotësojnë të gjitha kriteret e
mëposhtme, mund të ndjekin një 
procedurë fiskalizimi të thjeshtuar:

 Tatimpaguesi nuk është subjekt  
 i TVSH-së;
 Tatimpaguesi nuk është 
 penalizuar në tre vitet e fundit  
 në lidhje me lëshimin e 
 faturave; dhe
 Tatimpaguesi nuk ka më shumë  
 se një vend të ushtrimit të   
 aktivitetit.

Sipas ligjit, tatimpaguesit e përzgje- 
dhur për të ndjekur procedurën e 
thjeshtuar të fiskalizimit do të jenë 
në gjendje të lëshojnë fatura direkt 
nga platforma qëndrore e faturave 
dhe nuk i kërkohet instalimi i një
zgjidhje software-ike apo pajisjeje 
fiskale.

VKM Nr. 239
Vendimi “Për kërkesat teknike dhe 
funksionale të zgjidhjes software-ike 
për procedurën e faturimit dhe
fiskalizimit si dhe procedurën dhe 
kriteret për regjistrimin e prodhuesve 
e të mirëmbajtësve të zgjidhjeve 
software-ike”, datë 20 mars 2020 
dhe botuar ne fletoren zyrtare të së 
njëjtës datë,
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Other guidance on the 
implementation of the law

To clarify and further explain some of 
the provisions of the law, the 
additional guidance described below
has been published.

DCM No. 220
The decision “On determining the 
category of taxpayers and the criteria 
for using the simplified fiscalization 
procedure,” dated 12 March 2020 
and published in the official gazette 
on 19 March 2020, provides that 
taxpayers carrying out cash and/or 
cashless transactions that fulfill all of 
the following criteria may follow a 
simplified fiscalization procedure:

 The taxpayer is not subject to  
 VAT;
 The taxpayer has not been   
 penalized in the last three   
 years in relation to a failure to  
 issue invoices; and
 The taxpayer has no more than  
 one place of economic activity.

Under the law, taxpayers eligible to 
use the simplified fiscalization 
procedure will be able to issue
invoices directly from the central 
invoicing platform and are not 
required to install any software 
solution or fiscal device.

DCM No. 239
The decision “On the technical and 
functional requirements of the 
software solution for the invoicing
and fiscalization procedure, as well as 
the procedure and criteria for the 
registration of producers and
maintainers of software solutions,” 
dated 20 March 2020 and published 
in the official gazette on the same 
date,



sets forth the technical and functional 
conditions and registration criteria for 
developers and providers of software 
solutions.

Instruction No. 20
The instruction “On basic and 
technical elements, issuance and 
exchange of electronic invoices and
accompanying invoices,” dated 1 
June 2020 and published in the 
official gazette on 4 June 2020, sets
forth the following:

 The basic and technical
 elements of an electronic   
 invoice and an “accompanying  
 invoice” (an invoice issued to  
 support the transportation of   
 goods from one place to 
 another within Albanian
 territory, where there is no   
 change of ownership);
 Requirements for issuers and  
 recipients of electronic invoices  
 and accompanying invoices;
 Procedures for issuing and   
 exchanging electronic invoices  
 and accompanying invoices;   
 and
 Procedures for receiving and   
 sending messages for
 electronic invoices in 
 accordance with the law.

DCM No. 431
The decision “On the central invoicing 
platform,” dated 3 June 2020 and 
published in the official gazette
on 8 June 2020, sets forth the rights 
and obligations of the National 
Agency for Information Society
(NAIS) regarding the connection and 
presentation of information relating 
to issuers and recipients of electronic 
invoices in the central invoicing 
platform.

përcakton kriteret teknike dhe 
funksionale dhe kriteret e regjistrimit 
për zhvilluesit dhe ofruesit e 
zgjidhjeve software-ike.

Udhëzimi Nr. 20
Udhëzimi “Për elementët bazë dhe 
teknikë, lëshimin dhe shkëmbimin e 
faturave elektronike dhe faturave 
shoqëruese”, datë 1 qershor 2020 
dhe botuar ne fletoren zyrtare më 4 
qershor 2020, përcakton
si në vijim:

 Elementët bazë dhe teknikë të  
 një fature elektronike dhe   
 fature shoqëruese (faturë e   
 lëshuar për të mbështetur   
 transportimin e mallrave nga   
 një vend në tjetrin brenda   
 territorit shqiptar, kur nuk ka  
 ndryshime pronësie);
 Kërkesat për lëshuesit dhe   
 marrësit e faturave elektronike  
 dhe faturave shoqëruese;
 Procedurat për lëshimin dhe   
 shkëmbimin e faturave 
 elektronike dhe faturave 
 shoqëruese; dhe
 Procedurat për marrjen dhe   
 dërgimin e mesazheve për   
 faturat elektronike në 
 përputhje me ligjin.

VKM Nr. 431
Vendimi “Për platformën qëndrore të 
faturave”, datë 3 qershor 2020 dhe 
botuar ne fletoren zyrtare më
8 qershor 2020, përcakton të drejtat 
dhe detyrimet e Agjencisë Kombëtare 
të Shoqërisë së Informacionit
(AKSHI) në lidhje me lidhjen dhe 
paraqitjen e informacionit për 
lëshuesit dhe marrësit e faturave
elektronike në platformën qëndrore 
të faturave.
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Udhëzimi Nr. 24
Udhëzim “Për regjistrimin e pagesave 
të faturave elektronike”, datë 16 
qershor 2020 dhe botuar në fletoren 
zyrtare më 22 qershor 2020, 
përcakton elementët teknikë për 
regjistrimin e pagesave të faturave 
elektronike, sipas kërkesave të ligjit, 
për transaksionet pa para në dorë 
ndërmjet tatimpaguesve dhe për 
transaksionet pa para në dorë 
ndërmjet tatimpaguesve dhe 
organeve publike.

Instruction No. 24
The instruction “On registration of 
payments of electronic invoices,” 
dated 16 June 2020 and published
in the official gazette on 22 June 
2020, sets forth the technical 
elements for recording electronic 
invoice payments, as required by the 
law, for cashless transactions 
between taxpayers and cashless 
transactions between taxpayers and 
public bodies.
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