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Në Fletoren Zyrtare nr. 184, datë 
31.12.2019 është publikuar Ligji nr. 
83/2019 “Për disa ndryshime dhe
shtesa në Ligjin nr. 9920, datë 
19.05.2008 ‘Për procedurat tatimore 
në Republikën e Shqipërisë’, të
ndryshuar”, pjesë e Paketës Fiskale 
2020. Më poshtë kemi paraqitur 
vetëm ato ndryshime të këtij ligji që
hyjnë në fuqi më 15.01.2020, të cilat 
nuk kanë për qëllim përputhshmërinë 
me ligjin për faturën dhe sistemin e 
monitorimit të qarkullimit.

Kompensimi i tepricave e detyrimeve 
tatimore

Në raste të veçanta, do të mund të 
kompensohen detyrimet tatimore të 
një tatimpaguesi pranë administratës 
tatimore me pagesat e kryera më 
tepër pranë administratës doganore 
dhe anasjelltas.

Një udhëzim i Ministrit të Financave 
dhe Ekonomisë pritet të përcaktojë 
cilat do të jenë këto raste të veçanta, 
cilët tatimpagues do mund të 
përfitojnë e çfarë procedurash duhet 
të ndjekin.

Rimbursimi i TVSH-së me këste

Administrata tatimore do të ketë 
mundësinë të paguajë me këste 
TVSH-në e miratuar për rimbursim 
prej saj ndaj tatimpaguesve të 
caktuar, me të cilët do të bierë 
dakord paraprakisht mbi planin e 
pagesave. Këto shuma nuk do t’i 
nënshtrohen kamatëvonesave që 
administrata tatimore do duhej të 
paguante në mungesë të këtij 
parashikimi.

Një vendim i Këshillit të Ministrave 
pritet të përcaktojë rastet kur do të 
aplikohet ky parashikim si dhe
kriteret e procedurat për zbatimin e 
tij.

In the Official Gazette no. 184, dated 
31.12.2019 has been published the 
Law no. 83/2019 “On some additions 
and amendments to the Law no. 
9920, dated 19.05.2008 ‘On tax 
procedures in the Republic of 
Albania’, as amended”, part of the 
Fiscal Package 2020. Below are 
presented only those amendments 
that shall enter into force on 
15.01.2020 and which are not 
intended to align this law with the 
law on invoice and turnover 
monitoring system.

Compensation of tax credits and 
liabilities

In special cases, a taxpayer’s tax 
liabilities to the tax administration 
may be compensated by tax 
overpayments with the customs 
authorities and vice versa.

An instruction of the Minister of 
Finance and Economy is expected to 
determine the special cases and
categories of eligible taxpayers 
eligible and the applicable procedures 
to benefit.

Installment VAT reimbursement

The tax administration shall have the 
right to pay in installments the VAT 
approved for reimbursement to
certain taxpayers, with whom it will 
agree in advance on the payment 
plan. These amounts will not be
subject to interest rates that the tax 
administration would have to pay in 
the absence of this provision.

A decision of the Council of Ministers 
is expected to determine the cases 
when this provision will be applied
and the criteria and procedures for its 
implementation.



Verifikimet në terren pa njoftim 
paraprak

Administrata tatimore do të ketë të 
drejtë të kryejë verifikime në terren 
për zbulimin në kohë të shkeljeve
pa njoftimin paraprak të tatim-
paguesit. Këto verifikime mund të 
konsistojnë në kontrolle lidhur me:

 - regjistrimin e personave të  
   tatueshëm,
 - përdorimin e pajisjeve fiskale,
 - dokumentimin e mallrave në  
   ruajtje, përdorim dhe 
   transport,
 - dokumentimin e trans-
   aksioneve te shitjes së   
   mallrave apo të shërbimeve,
 - lëshimin e faturave tatimore,
 - regjistrimin e punëmarrësve,  
   etj.

Mbledhja me forcë e detyrimeve 
tatimore të papaguara

Mbledhja me forcë e detyrimeve të 
papaguara do të kryhet nga drejtori 
të posaçme përgjegjëse që do të
jenë në varësi të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Tatimeve.

Në vijim, priten të përcaktohen me 
udhëzim të Ministrit të Financave dhe 
Ekonomisë disa ndryshime lidhur
me urdhrin e bllokimit të llogarive 
bankare të tatimpaguesit në kuadër 
të kërkesës që administrata tatimore
u dërgon bankave të nivelit të dytë si 
dhe mbi masën e sigurimit të 
detyrimit tatimor në favor të
administratës tatimore.

Gjithashtu, priten të përcaktohen me 
një udhëzim të përbashkët të 
Ministrit të Drejtësisë dhe Ministrit të
Financave dhe Ekonomisë procedura 
të reja lidhur me pasuritë e 
konfiskuara të tatimpaguesve.

On-site verifications without prior 
notice

The tax administration shall have the 
right to conduct on-site verifications 
for the timely detection of violations 
without prior notice to the taxpayer. 
These verifications may consist in 
controls regarding:

 - registration of taxable
   persons,
 - use of fiscal devices,
 - documentation of goods in   
   storage, use and transport,
 - documentation of the 
   transactions of sale of goods  
   or services,
 - issuance of tax invoices,
 - registration of employees,   
   etc.

Forced collection of unpaid tax 
liabilities

Forced collection of unpaid liabilities 
will be carried out by special 
responsible directories that will be 
under the structure of the General 
Tax Directorate.

Following, an instruction of the 
Minister of Finance and Economy is 
expected to determine certain
amendments regarding the order of 
blocking the taxpayer’s bank 
accounts in accordance with the 
requests that the tax administration 
sends to commercial banks as well as 
on the security charges of the tax 
liabilities in favor of the tax 
administration.

In addition, a joint instruction of the 
Minister of Justice and the Minister of 
Finance and Economy is expected to 
determine new procedures regarding 
the confiscated assets of the 
taxpayers.
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Deklarimi i detyrimit tatimor si të 
pambledhshëm

Drejtoritë Rajonale Tatimore dhe 
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 
do të ngrenë komisione të posaçme
për vlerësimin e detyrimeve tatimore 
si të pambledhshme. Një udhëzim i 
Ministrit të Financave dhe Ekonomisë 
pritet të përcaktojë mënyrën e 
funksionimit të këtyre komisioneve.

Bazuar në vendimet e marra nga 
këto komisione, deklarimi i 
detyrimeve tatimore si të 
pambledhshme do të bëhet 
përkatësisht me urdhër të:

 - Drejtorit të Drejtorisë 
   Rajonale Tatimore për shuma  
   deri në 1 milion lekë,
 - Drejtorit të Përgjithshëm të  
   Tatimeve për shuma midis 1  
   dhe 5 milionë lekë,
 - Ministrit të Financave dhe   
   Ekonomisë për shuma mbi 5  
   milionë lekë.

Personat fizikë të vetëpunësuar

Deri më tani, nëse konstatoheshin 
persona të padeklaruar mbi 16 vjeç 
nga kontrolli në vendndodhjen e 
aktivitetit të një personi fizik të 
vetëpunësuar, ky i fundit duhej të 
vërtetonte brenda 5 ditësh 
kalendarike që këta ishin persona të 
papaguar të familjes ose që 
bashkëjetonin ligjërisht me të 
vetëpunësuarin, sipas kuptimit në
Kodin Civil.

Tashmë, do t’i takojë administratës 
tatimore që të vërtetojë në portalin 
e-Albania, nëpërmjet çertifikatës
familjare të të vetëpunësuarit, nëse 
personi i evidentuar në vendin e 
aktivitetit plotëson ose jo kushtet për
t’u konsideruar si person i papaguar i 
familjes apo si bashkëjetues, sipas 
kuptimit të Kodit Civil.

Declaration of the tax liability as 
uncollectible

The Regional Tax Directorates and 
the General Tax Directorate shall set 
up special commissions for the
assessment of tax liabilities as 
uncollectible. An instruction of the 
Minister of Finance and Economy is
expected to determine the 
functioning of these commissions.

Based on the decisions made by 
these commissions, declaration of tax 
liabilities as uncollectible shall be
made respectively by order of:

 - The Regional Tax Director for  
   amounts up to 1 million ALL,
 - The General Tax Director for  
   amounts between 1 and 5   
   million ALL,
 - The Minister of Finance and  
   Economy for amounts over 5  
   million ALL.

Self-employed natural persons

Until now, if persons over 16 years 
old were identified as undeclared 
following an on-site inspection at the
place of activity of the self-employed 
natural person, the taxpayer had to 
prove within 5 calendar days that
such persons were unpaid family 
members or legally living with the 
self-employed person, within the
meaning of the Civil Code.

Now, the tax administration will be 
responsible to verify in the e-Albania 
portal through the family certificate 
of the self-employed person, whether 
or not the person evidenced at the 
place of activity fulfills the conditions 
to be considered as an unpaid family 
member or cohabitant within the 
meaning of the Civil Code.
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Ndryshime të njehsuara me ligjin për 
faturën dhe sistemin e monitorimit të 
qarkullimit

Ligji nr. 83/2019 ka sjellë dhe një 
sërë shfuqizimesh të dispozitave 
aktuale të Ligjit nr. 9920, datë
19.05.2008 “Për procedurat tatimore 
në Republikën e Shqipërisë”, si dhe 
një sërë shtesash në këtë të fundit
për ta sjellë në të njejtën linjë me 
ligjin për faturën dhe sistemin e 
monitorimit të qarkullimit. Këto 
dispozita do t’i fillojnë efektet 
respektivisht në të njëjtën datë me 
afatet specifike të përcaktuara në 
ligjin për faturën dhe sistemin e 
monitorimit të qarkullimit (i cili pritet 
të publikohet në Fletore Zyrtare).

Deloitte Albania do të përgatisë një 
Tax News të posaçëm në lidhje me 
ligjin e ri për faturën elektronike dhe
sistemin e monitorimit të qarkullimit 
dhe dispozitat e ndryshuara/reja që 
lidhen me të në Ligjin “Për
procedurat tatimore”.

Changes aligned with the law on 
invoice and turnover monitoring 
system

Law no. 83/2019 has also brought a 
number of abrogation of the current 
provisions of the Law no. 9920, dated 
19.05.2008 “On tax procedures in 
the Republic of Albania”, as well as a 
number of additions to the latter with 
the aim of aligning it with the law on 
invoice and turnover monitoring 
system. These provisions will be 
effective on the same date as the 
specific deadlines set out in the law 
on invoice and turnover monitoring 
system (which is expected to be 
published in the Official Gazette).

Deloitte Albania will prepare a special 
Tax News regarding the new law on 
electronic invoice and turnover
monitoring system and the 
amended/new provisions related to it 
in the Law “on Tax Procedures”.
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