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Duke filluar nga data 01.01.2022, 
janë efektive parashikimet e 
mëposhtme në ligjin për akcizën:

Rimbursimi i akcizës

Afati i rimbursimit të akcizës për 
lëndët djegëse të konsumuara në 
serat me ngrohje, për prodhimin e 
produkteve industriale dhe 
agroindustriale, të cilat përdoren për 
nevoja teknologjike të prodhimit të 
produkteve në këta sektorë kufizohet 
deri më 31.12.2023 (më parë nuk 
kishte një kufizim të kësaj të drejte).

Indeksimi i akcizës

Ndryshimet në ligjin e akcizës 
prezantojnë një metodë të re të 
indeksimit të akcizës çdo 2 vjet, 
bazuar në masën zyrtare të inflacionit 
të dy viteve paraardhës, për të gjitha 
produktet e akcizës me përjashtim të 
duhanit dhe nënprodukteve të tij për 
të cilin përdoret një kalendar i 
veçantë.

Përjashtimisht nga rregulli më lartë, 
për vitin 2022 akciza do të indeksohet 
në masën e normës zyrtare të 
inflacionit të vitit 2020 dhe 9-mujorit 
të vitit 2021.

Ndryshimi i penaliteteve për disa 
shkelje

Mosmbajtja apo mosruajta e 
regjistrimeve/kontabilitetit për 
periudhën e caktuar, ose mosdhënia e 
regjistrimeve/kontabilitetit, sipas 
kërkesës së organeve doganore, 
dënohet me gjobë në masën 50 000 
lekë (përpara ndryshimeve kjo gjobë 
ishte 500 000 lekë).

Mbajtja, hedhja në qarkullim të lirë, 
tregtimi, importimi, shpërndarja, 
transportimi, rafinimi ose kryerja e 
çdo aktiviteti tjetër me produktet që 
markohen/shenjohen apo ngjyrosen 

Starting from 01.01.2022, are 
effective the following provisions of 
the Law on Excise:

Excise reimbursement

The deadline for reimbursement of 
excise duty on fuel consumed in 
heated greenhouses to produce 
industrial and agro-industrial 
products, which are used for 
technological needs in producing 
products in these sectors is limited 
until 31.12.2023 (previously there 
was no restriction of this right).

Excise indexation

Amendments to the Law on Excise 
introduce a new method of indexation 
of excise every 2 years, based on the 
official inflation rate of the previous 
two years, for all excise products 
except for tobacco and its 
by-products for which is used a 
different calendar.

In exception from the above rule, for 
2022 the excise will be indexed to the 
extent of the official inflation rate of 
2020 and the first three quarters of 
2021.

Change of penalties for some 
breaches

Failure to keep or maintain 
accounting records for a certain 
period, or failure to not provide the 
accounting records, at the request of 
the customs authorities, is sanctioned 
by a penalty of 50,000 ALL (before 
the amendment this penalty 
amounted to 500,000 ALL).

Storage, release in free circulation, 
trade, import, distribution, transport, 
refining or carrying out any other 
activity with products which are 
marked or colored, or do not have the 
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apo që nuk kanë 
markuesin/shenjuesin apo ngjyruesin 
në sasinë dhe përqendrimin e duhur 
dënohen në çdo rast të konstatuar, 
me gjobë sa 5-fishi i detyrimeve të 
akcizës që duheshin paguar për 
sasinë e produktit të gjetur të pa 
markuar/shenjuar apo ngjyrosur, 
bazuar në rezultatet e 
analizimit/testimit (para ndryshimit 
aplikohej një gjobë që varionte nga 
2-fishi në 5-fishin e detyrimeve në 
varësi të përsëritjes së shkeljes).

Afatet e komunikimeve midis 
tatimpaguesve dhe administratës 
doganore

E drejta e shkelësit për të paraqitur 
prentendimet me shkrim në rast të 
konstatimeve të shkeljeve a posteriori 
nga punonjësit doganorë apo 
përfaqësuesit e strukturave 
kontrolluese që ushtrojnë verifikimin 
dhe kontrollin, zgjatet nga 5 ditë në 
10 ditëve kalendarike.

Vendimi i autoriteteve doganore për 
pagimin e detyrimeve të akcizës 
dhe/ose sanksioneve përkatëse 
merret brenda 60 ditëve nga data e 
njoftimit me shkrim të procesverbalit 
që konstaton shkeljen, nga 10 ditë që 
ka qenë para këtij ndryshimi.

Apelimi i vendimeve të 
autoriteteve doganore

Vendimi i Drejtorit të përgjithshëm të 
Doganave për ankesat e 
tatimpaguesve merret brenda 60 
ditëve nga data e marrjes së ankesës, 
nga 30 ditë që ka qenë para këtij 
ndryshimi.

Tatimpaguesi mund të ankohet pranë 
autoriteteve gjyqësore kundër 
vendimit të Drejtorit të Përgjithshëm 
të Doganave brenda 45 ditëve nga 
data e mospranimit të ankesës (nga 
30 ditë që ishte më pare) ose brenda 

marker or colorant in the proper 
quantity and density, are penalized 
each time that are ascertained by the 
customs authorities, with a penalty of 
up to 5 times the excise duties 
liabilities to be paid for the quantity of 
product found unmarked or colored, 
based on the results of the analysis / 
testing (before the amendment, a 
penalty ranging from 2 to 5 times of 
the excise liability amount, depending 
on the repetition of the breach).

Deadlines for communications 
between taxpayers and the 
customs administration

The right of the offender to submit 
written claims in case of findings of 
violations by customs officials or 
representatives of audit structures 
exercising verification and audit, is 
extended from 5 days to 10 calendar 
days.

The decision of the customs 
authorities for the payment of excise 
duties and / or relevant sanctions 
shall be taken within 60 days from the 
date of written notification of the 
verbal record of the violation, from 10 
days period that has been in force 
before this amendment.

Appeal of customs authorities’ 
decisions

The decision of the General Director 
of Customs on taxpayer complaints, is 
taken within 60 days from the date of 
receipt of the complaint, opposed to 
30 days’ time that has been 
applicable before this change.

The taxpayer may appeal to the court 
authorities against the decision of the 
General Director of Customs within 45 
days from the date of non-acceptance 
of the complaint (from 30 days that 
has been before) or within 45 days 



45 ditëve nga mbarimi i afatit të 
shqyrtimit të ankimit nga Drejtori i 
Përgjithshëm i Doganave.

Ligji nr. 114/2021 “Për disa 
ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 
61/2012, ‘Për akcizat në Republikën e 
Shqipërisë”, të ndryshuar”, pjesë e 
Paketës Fiskale 2022, është publikuar 
në Fletoren Zyrtare nr. 195, datë 
17.12.2021.

from the expiration of the deadline for 
reviewing the complaint by the 
General Director of Customs.

The Law no. 114/2021 “On some 
additions and amendments to Law no. 
61/2012, ‘On excise in the Republic of 
Albania’, as amended”, part of the 
Fiscal Package 2022, has been 
published in the Official Gazette no. 
195, dated 17.12.2021.
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