
 

 
 

Ligji  9920, dt. 19.05.2008 
PËR PROCEDURAT TATIMORE NË R.SH. 

 
 

Neni 5 
Përkufizime 

 
1. Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime: 

a) “Administratë tatimore” përfshin Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, drejtoritë 
rajonale të ngarkuara për administrimin e tatimeve, taksave dhe kontributeve në nivel kombëtar 
dhe njësitë tatimore të qeverisjes vendore, të ngarkuara për administrimin e tatimeve, taksave 
dhe kontributeve në nivel vendor; me perjashtim të akcizës. Nga data 1 tetor 2012 taksa e akcizës 
administrohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave. 

(Ndryshuar me Ligj Nr. 62/2012,dt. 24/5/2012.). 
b) “Agjent tatimor” është personi që mbledh dhe transferon në Buxhetin e Shtetit 
tatimet dhe taksat; 
c) “Agjent i mbajtjes së tatimit në burim” është personi, të cilit, sipas legjislacionit tatimor, i 

kërkohet të llogarisë, të mbajë tatimin në burim për një tatimpagues, të raportojë dhe t’i transferojë 
këto tatime në Buxhetin e Shtetit; 

ç) “Kontribut” është detyrimi monetar i detyrueshëm për t’u paguar si shpërblim për një 
shërbim specifik apo ushtrim të të drejtave, për sigurimin shoqëror dhe shëndetësor të të punësuarve; 

d) “Libra dhe regjistrime” janë regjistrimet tregtare, dokumentacioni kontabël, llogaritë 
vjetore dhe raportet financiare, si dhe të gjitha dokumentet e tjera, që kanë të 

bëjnë me subjektin tatimpagues, korrespondencën e biznesit, faturat dhe dokumentet 
përkatëse, që duhen krijuar dhe mbajtur për përcaktimin e shumave të tatimeve, që duhen paguar nga 
tatimpaguesi; 

dh) “Periudhë tatimore” është periudha e njëjtë me vitin kalendarik, me përjashtim të 
rasteve kur ky ligj ose ligje të tjera tatimore parashikojnë ndryshe; 

e)  “Përfaqësues  i  tatimpaguesit”  është  personi  i  autorizuar  ligjërisht  për  të 
përfaqësuar tatimpaguesin në çështje tatimore; 

ë) “Tatim” është pagesa e detyrueshme dhe e pakthyeshme në Buxhetin e Shtetit apo në 
buxhetin e organeve të qeverisjes vendore, e vendosur me ligj dhe që nuk bëhet në shkëmbim të 
mallrave dhe shërbimeve të caktuara; 

f) “Taksë” është pagesa e detyrueshme dhe e pakthyeshme në Buxhetin e Shtetit apo në 
buxhetin e organeve të qeverisjes vendore, e vendosur me ligj dhe që paguhet nga çdo person, që 
ushtron një të drejtë publike apo përfiton një shërbim publik në territorin e Republikës së Shqipërisë. 
Dispozitat e këtij ligji për tatimet dhe detyrimet tatimore zbatohen njëlloj edhe për taksat; 

g) “Tatimpagues” është personi apo individi, i cili detyrohet nga ligji të paguajë tatime, 
taksa ose kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, si dhe agjenti i mbajtjes së tatimit në 
burim; 

gj) “Vend kryesor i biznesit” është vendi i administrimit efektiv të biznesit; 
h) “Person i lidhur” me tatimpaguesin, sipas rastit, janë: 
i) personat, me të cilët është/janë lidhur një/shumë marrëveshje biznesi; 

ii)  kontrolluesi apo i kontrolluari prej tij; 
iii) individët, që kanë lidhje gjaku deri në shkallën e dytë në rastin e individit tregtar; 
iv)  individët,  që  ushtrojnë  detyra  drejtuese  në  organizimin  e  më  shumë  se  një 

tregtari; 



 

v) individët, që kanë marrëdhënie punësimi edhe me tatimpagues të tjerë. 
“j) “Ambulant” është personi fizik, i cili tregton mallra ose shërbime për publikun pa 

pasur një vend biznesi fiks, që ushtron aktivitetin në njësi të vetme tregtimi të lëvizshme dhe lejohet  
të  tregtojë  në  ambiente  publike  pasi  është  pajisur  me  leje  nga  bashkia  nën juridiksionin 
territorial dhe administrativ.”.(Shtuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 

 
Neni 6 

Detyrimi tatimor 
 

1. Detyrimi tatimor lind kur personi realizon të ardhura, kur bëhet pronar i një 
pasurie apo kryen pagesa, të cilat janë objekt i tatimit, sipas legjislacionit tatimor. 

2. Detyrimi tatimor lind edhe kur personi realizon të ardhura, kryen pagesa, në formë të 
jashtëligjshme, apo bëhet zotërues i një sendi, në forma të jashtëligjshme. Kur personi bëhet 
zotërues i një sendi në forma të jashtëligjshme, ky detyrim përllogaritet për të gjithë periudhën në 
të cilën personi ka gëzuar frytet e kësaj pasurie. 

3.  Detyrimi  tatimor  përfshin  tatimin,  kamatëvonesat,  si  dhe  gjobat,  për  rastet  e 
parashikuara nga ky ligj. 

4. Detyrimi tatimor për individë të vdekur ose shoqëri të likuiduara përcaktohet si më poshtë: 
a)  në rastin e një personi të vdekur, detyrimi tatimor pushon në datën e vdekjes dhe 

trashëgimtarët  ligjorë në përputhje me dispozitat e Kodit Civil janë  përgjegjës  për  llogaritjen  dhe  
pagesën  e  tatimeve  të  këtij personi; (Shtuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 

b)  në rastin e një personi juridik të likuiduar, detyrimi tatimor pushon në datën e likuidimit 
dhe likuidatori ose përfaqësuesi, i caktuar ligjërisht“në përputhje me ligjin për tregtarët dhe shoqëritë 
tregtare , është përgjegjës për llogaritjen dhe pagesën e tatimit të këtij personi. (Shtuar me ligjin 
112/2016 dt.03.11.2016) 

5. Detyrimet tatimore llogariten dhe paguhen në monedhë kombëtare, përveç rasteve 
kur me ligj parashikohet ndryshe. 

 
Neni 10 

Udhëzimet teknike 
 

1. Ministri i Financave nxjerr udhëzim të përgjithshëm në zbatim të këtij ligji. 
2. Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, me kërkesë të tatimpaguesit, dhe, kur është e nevojshme, 

nxjerr vendim për qëndrimin zyrtar të administratës tatimore, në zbatim të legjislacionit tatimor, për 
rrethana specifike të tatimpaguesit.  

Vendimi është detyrues për administratën dhe tatimpaguesin, që ka bërë kërkesën dhe 
publikohet brenda 5 ditëve kalendarike, duke ruajtur të drejtën e konfidencialitetit të të dhënave të 
biznesit të tatimpaguesit.  

Vendimi bëhet detyrues për tatimpaguesin në datën që merr njoftim për të, në njërën nga 
format e parashikuara në Kodin e Procedurave Administrative dhe zbatohet njëlloj edhe për raste të 
tjera, të ngjashme. 

“Vendimi  publikohet   brenda   5 ditëve   kalendarike  në  faqen  zyrtare  të  DPT-së,  në 
rubrikën përkatëse të vendimeve teknike, duke ruajtur konfidencialitetin e të dhënave të biznesit të 
tatimpaguesit.  

Vendimi bëhet detyrues për tatimpaguesin në datën kur ai merr njoftim për të në njërën nga 
format e parashikuara në Kodin e Procedurave Administrative dhe zbatohet njëlloj nga strukturat e 
administratës tatimore qendrore, për raste të tjera, të ngjashme.” (Ndryshuar me ligjin 112/2016 
dt.03.11.2016) 

“3. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në fund të muajit korrik dhe dhjetor të çdo viti, 
përgatit komentarë përmbledhës të vendimeve teknike, në lidhje me mënyrën e trajtimit tatimor të 
rasteve specifike, duke i grupuar ato sipas natyrës së tyre. Këta komentarë përmbledhës publikohen në 
faqen zyrtare të DPT-së në muajin pasardhës.”. 

(Shtuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
 

Neni 16 
Struktura e administratës tatimore qendrore 

 



 

1. Struktura organizative dhe numri i përgjithshëm i personelit të administratës tatimore 
qendrore miratohen nga Kryeministri, me propozimin e Ministrit të Financave, pas bashkërendimit 
me DAP-in. 

2.   Organigrama   e  administratës   tatimore  qendrore  miratohet   nga   Ministri  i 
Financave, me propozimin e drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve. 

3. Administrata tatimore qendrore është e organizuar në drejtori, sipas funksioneve të 
mëposhtme: 

a)  shërbimi dhe edukimi i tatimpaguesve; 
b)  kontrolli tatimor; 
c)  apelimi; 
ç) mbledhja e detyrimeve tatimore dhe zbatimi i masave shtrënguese; 
d)  hetimi tatimor; 
dh) funksionet mbështetëse, përfshirë financën dhe statistikat, teknologjinë e informacionit 

dhe kontrollin e brendshëm, shërbimet ligjore, administratën e burimet njerëzore dhe hartimin e 
rregullave teknike. 

e)  investigimi i brendshëm antikorrupsion.(Nryshuar me Ligj 10209, dt.23.12.2009.). 
ë)Avokati i Tatimpaguesve (Ndryshuar me Ligjin Nr. 10261, dt. 01.04.2010.). f) 

rimbursimi tatimor.(Nryshuar me Ligj Nr. 91/2015, dt. 23.07.2015.) 
“3. Administrata tatimore qendrore është e organizuar në drejtori dhe njësi të tjera sipas 

funksioneve të  mëposhtme: 
a) Funksionet bazë dhe operacionale, ku bëjnë pjesë: 

i) shërbimi, regjistrimi dhe edukimi i tatimpaguesit; 
ii) menaxhimi i riskut, rimbursimi i tatimeve, kontrolli tatimor; 
iii) mbledhja e detyrimeve tatimore/zbatimi i masave shtrënguese; 
iv) hetimi tatimor; 
v) investigimi i brendshëm antikorrupsion, auditi i brendshëm. 

b) Funksionet  mbështetëse, ku bëjnë pjesë: financa, statistikat dhe analiza, teknologjia e 
informacionit, shërbimi ligjor e teknik, shërbimet administrative, burimet njerëzore dhe marrëdhëniet 
institucionale.”. (Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 

4.  Drejtoria  e  apelimit  është  një  njësi  e  pavarur  brenda  administratës  tatimore 
qendrore. (Shfuqizuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 

5. Funksionet dhe detyrat e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, drejtorive rajonale, të 
secilës drejtori, si dhe të njësive të tjera të administratës tatimore qendrore përcaktohen me rregullore 
të brendshme, e cila propozohet nga Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve dhe miratohet nga Ministri i 
Financave. 

6. Ministri i Financave mund të vendosë që, në përputhje me legjislacionin në fuqi, të 
nënkontraktohen subjekte private, të specializuara, për realizimin e funksioneve të parashikuara në 
pikën 3 shkronja “dh “b” të këtij neni. 

 (Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
Ndryshimet e ketij neni hyjne ne fuqi me 1 Janar 2017 
 

 
Neni 17 

Emërimi i Drejtorit dhe i 
Zëvendësdrejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve 

 
1. Organ drejtues i administratës tatimore qendrore është Drejtori i Përgjithshëm. 
2. Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve emërohet nga Kryeministri, me propozimin e 

Ministrit të Financave. 
3. Zëvendësdrejtorët e përgjithshëm të Tatimeve emërohen nga Ministri i Financave, 

me propozimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve. 
 

 
Neni 17 

Marrëdhënia e punës për drejtorin dhe zëvendësdrejtorët 
e përgjithshëm të tatimeve 

 



 

1.Organ drejtues i administrates tatimore qendrore është Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve. 
2. Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve emërohet, lirohet, apo shkarkohet nga detyra me vendim 

të Këshillit të Ministrave, me propozim të Ministrit të Financave. 
3. Zëvendësdrejtorët e përgjithshëm të tatimeve janë nëpunës civilë dhe  emërohen e lirohen 

në përputhje me dispozitat e legjislacionit për nëpunësin civil, sipas propozimit të Ministrit të 
Financave.”.  

(Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
 
 

Neni 18 
Drejtoria e apelimit tatimor 

 
Drejtoria e apelimit tatimor është në përbërje të administratës tatimore qendrore dhe është e 

pavarur në vendimmarrje. Drejtori i drejtorisë së apelimit tatimor emërohet nga Ministri i 
Financave. 

 
“Neni 18 

“Struktura e apelimit tatimor 
 

1. Drejtoria e Apelimit Tatimor, pjesë përbërëse e strukturës organike të Ministrisë së 
Financave, është funksion i pavarur në vendimmarrje që shqyrton dhe merr vendim ndaj ankimit  
administrativ  tatimor  për  vlera  deri  në  një  shumë  të  përcaktuar  me  vendim  të Këshillit të 
Ministrave. Drejtori i Drejtorisë së Apelimit Tatimor emërohet dhe lirohet sipas dispozitave të 
legjislacionit për nëpunësin civil. 

2. Për shqyrtimin dhe vendimmarrjen e apelimeve tatimore, për vlera mbi shumën e 
përcaktuar  me  vendim  të  Këshillit  të  Ministrave,  në  Ministrinë  e  Financave  ngrihet 
Komisioni për Shqyrtimin e Apelimit Tatimor, në përbërje të të cilit janë 7 anëtarë, tre përfaqësues të 
Ministrisë së Financave, dy përfaqësues të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Drejtori i Apelimit 
Tatimor dhe një përfaqësues i Avokaturës së Shtetit. 

3. Procedurat e funksionimit të Komisionit për Shqyrtimin e Apelimeve Tatimore, përfshirë 
përbërjen, kryesimin, sekretariatin, ndryshimin e anëtarëve dhe masën e shpërblimit të tyre, si dhe 
procedurat e shqyrtimit të ankimit e të vendimmarrjes dhe kufiri i vlerës objekt ankimi, vendimmarrja 
e të cilave bëhet nga ky komision, përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. 

4. Drejtoria e Apelimit Tatimor dhe Komisioni për Shqyrtimin e Apelimeve Tatimore për 
procesin e ankimit administrativ tatimor u nënshtrohen dispozitave të kreut XIII të këtij ligji.”.  

(Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
Ndryshimet e ketij neni hyjne ne fuqi me 1 Janar 2017 

Neni 19 
Emërimi i personelit 

1. Për nëpunësit e administratës tatimore qendrore zbatohet legjislacioni i nëpunësit civil, 
përveçse kur në këtë ligj parashikohet ndryshe. 

2. Për procedurat e rekrutimit të tyre zbatohet legjislacioni i nëpunësit civil. 3. Marrëdhëniet 
juridike të punës për punonjësit e administratës tatimore, që nuk kanë statusin e nëpunësit civil, 
rregullohen sipas dispozitave të Kodit të Punës. 

(Ndryshuar me Ligj Nr. 99/2015, datë 23.09.2015.). 
 

“Neni 19 
 

Marrëdhënia e punës për personelin e administratës tatimore 
 

1.  Marrëdhëniet  e  punës  së nëpunësve  të administratës  tatimore  rregullohen  sipas 
dispozitave të legjislacionit për nëpunësin civil, përveç rasteve kur në këtë ligj parashikohet 
ndryshe. 

2.  Marrëdhëniet  e  punës  së punonjësve  të tjerë të administratës  tatimore  që  nuk  i 
nënshtrohen legjislacionit për nëpunësin civil, rregullohen në bazë të dispozitave të Kodit të 
Punës.”.  

(Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 



 

 
Neni 20 

Punësimi dhe kategoritë e punësimit 
 

1. Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve merr masat për respektimin e dispozitave ligjore, për 
rekrutimin, lëvizjen paralele dhe ngritjen në detyrë të nëpunësve dhe punonjësve të tjerë në Drejtorinë 
e Përgjithshme të Tatimeve dhe në drejtoritë rajonale. 

2. Në organikë, personeli ndahet sipas detyrave, në punonjës të nivelit të lartë, të mesëm e të 
ulët drejtues dhe në punonjës ekzekutues, të kategorizuar në aktet nënligjore, në zbatim të këtij ligji. 

3. Nivelet e pagave për çdo kategori, si dhe procedurat e afatet e kalimit nga një nivel 
më i ulët në një nivel më të lartë karriere, miratohen nga Këshilli i Ministrave, me propozimin e 
Ministrit të Financave, pas bashkërendimit me DAP-in. 

Neni 21 riformulohet si më poshtë: 
 

“Neni 20 
Punësimi dhe kategoritë e punësimit 

 
1.  Përveçse kur në këtë ligj përcaktohet ndryshe, Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve merr 

masat për respektimin e dispozitave ligjore për procedurat e punësimit e të rekrutimit të personelit të 
administratës tatimore qendrore, sipas pikës 2, të nenit 19, të këtij ligji, marrëdhënia e punës e të cilëve 
rregullohet në përputhje me Kodin e Punës. 

2. Për kategorinë e punonjësve, sipas pikës 1, të nenit 19, të këtij ligji, procedurat e punësimit, 
të lëvizjes paralele e të ngritjes në detyrë të tyre kryhen në përputhje me dispozitat e ligjit për 
nëpunësin civil. 

3.  Nivelet e pagave për çdo kategori miratohen sipas legjislacionit të fushës në fuqi.”. 
(Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 

 
 

Neni 22 
Procedura disiplinore 

 
1. Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve shqyrton rastet e shkeljeve, të evidentuara nga nëpunësit 

dhe punonjësit e tjerë të administratës tatimore qendrore dhe miraton masat disiplinore, në cilësinë e 
eprorit direkt. 

2. Procedurat disiplinore fillojnë: 
a) pas kërkesës, me shkrim, të eprorit, nëpunësit apo punonjësit të administratës 

tatimore; 
b) pas kërkesës me shkrim, të bërë nga tatimpaguesi; 
c) me nismën e Drejtorit të Përgjithshëm. 

3. Masat disiplinore, që zbatohen për nëpunësit civilë të administratës tatimore, janë në 
përputhje me legjislacionin për shërbimin civil. 

4. Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve miraton rregulloren e brendshme të nstitucionit, e cila 
detajon rastet e shkeljeve disiplinore në përputhje me legjislacionin në fuqi. (Ndryshuar me Ligj Nr. 
99/2015, datë 23.09.2015.). 

 
“Neni 22 

Procedura disiplinore 
 

1.  Procedurat për shkeljet dhe masat disiplinore të nëpunësve të administratës tatimore 
qendrore, që janë nëpunës civilë, bëhen në përputhje me ligjin për nëpunësin civil. 

2. Për punonjësit e tjerë të administratës tatimore qendrore zbatohen  dispozitat e Kodit të 
Punës. 

3.  Për zbatimin e pikës 2, të këtij neni, Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve miraton një 
rregullore të brendshme të institucionit, në të cilën detajohen rastet e shkeljeve disiplinore, në 
përputhje me legjislacionin në fuqi.”.  

(Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
 
 

Neni 23 



 

Mënyrat e komunikimit me tatimpaguesin 
 

1. Administrata tatimore mund të kërkojë përdorimin nga tatimpaguesit të formularëve të 
veçantë, për dorëzimin e dokumentacionit, informacionit apo kërkesave. Kur  nuk  kërkohet  
formular,  çdo  komunikim,  i  kërkuar  sipas  legjislacionit  tatimor, dërgohet në mënyrë 
elektronike ose dorëzohet me shkrim, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe. 

2.  Vlerësimet,  njoftimet,  vendimet  dhe  komunikimet  zyrtare  të  administratës 
tatimore, drejtuar tatimpaguesit, i njoftohen atij duke ia dërguar në adresën e deklaruar nga vetë ai: 

a) në rrugë elektronike, në përputhje me legjislacionin e komunikimeve elektronike dhe 
kur tatimpaguesi ka dhënë pëlqimin për pranimin e njoftimit në rrugë elektronike ose  dhe   
(Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 

b) nëpërmjet shërbimit postar rekomande. 
3. Aktet e përcaktuara në pikën 2, të këtij neni, dhe çdo korrespondencë tjetër që i dërgohet 

tatimpaguesit nga administrata tatimore, konsiderohen të marra nga tatimpaguesi jo më vonë se 
dhjetë ditë kalendarike pas datës së dërgimit të mesazhit elektronik apo  dhe të postës rekomande. 
Data e njoftimit është data e nisjes së mesazhit elektronik apo e pranimit të dokumentit nga 
shërbimi postar. (Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 

Dhënia e pëlqimit dhe mënyra për marrjen dhe vlefshmërinë e dhënies së pëlqimit për 
komunikimin elektronik të tatimpaguesit me administratën tatimore rregullohen me udhëzim të 
Ministrit të Financave. (Ndryshuar me Ligj Nr. 84/2014, datë 17.07.2014. Botuar në Fletoren 
Zyrtare Nr. 126, datë 11.08.2014.) 

“3/1. Për qëllime të përcaktimit të fillimit të afatit për marrjen e akteve tatimore, sipas 
këtij ligji, në llogaritjen e afateve në përputhje me Kodin e Procedurave Administrative nuk 
përfshihet dita në të cilën del akti. Llogaritja e afatit fillon nga e nesërmja e ditës kur akti është 
marrë ose konsiderohet të jetë marrë nga tatimpaguesi.”. (Shtuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 

4. Tatimpaguesi është i detyruar të deklarojë adresën e saktë, në mënyrë që të sigurojë 
marrjen në kohë të njoftimeve. 

5. Ministri i Financave, në zbatim të këtij neni, me propozimin e Drejtorit të Përgjithshëm 
të Tatimeve, miraton llojet e dokumentacionit, të dhënat, që duhet të përfshihen në informacion, si 
dhe procedurat e dërgimit pranë administratës tatimore. 

 
 

Neni 28 
Informimi i publikut 

 
1. Administrata tatimore ka për detyrë që, duke përdorur të gjitha mjetet e komunikimit, 

përfshirë median e shkruar dhe atë elektronike, të informojë publikun për përmbajtjen, rolin dhe 
rëndësinë e legjislacionit tatimor. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve publikon materiale sqaruese, 
komentarë dhe materiale të tjera shpjeguese, në lidhje me legjislacionin tatimor. 

“Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, duke ruajtur të dhënat konfidenciale të tatimpaguesit,  
për  qëllime  të  informimit,  publikon  në  faqen  e  saj  zyrtare  të  internetit opinionet e nxjerra prej 
saj, që japin qëndrime për zbatimin e legjislacionit tatimor.”. 

(Shtuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
2. Për qëllime të informimit të publikut, për ligjet e reja tatimore, ndryshimet e bëra për 

legjislacionin tatimor dhe për aktet nënligjore, të dala në zbatim të tij, bëhet publikimi i akteve 
nëpërmjet medias së shkruar dhe asaj elektronike, si dhe përmes faqes zyrtare të internetit të 
Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, jo më vonë se 15 ditë nga data e hyrjes në fuqi të tyre. 

“Administrata tatimore publikon dhe mban të përditësuara aktet ligjore dhe nënligjore 
tatimore, sipas përcaktimit të bërë në udhëzimin e Ministrit të Financave.”. 

(Shtuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
3. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve publikon në faqen e saj të internetit vendimet e 

formës së prerë të Gjykatës Administrative të Apelit, të Gjykatës së Lartë dhe të Gjykatës 
Kushtetuese për çështjet tatimore. 

(Ndryshuar me Ligj nr. 164/2014, dt. 4.12.2014.) 
“3. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve publikon në faqen e saj të internetit çdo gjashtë muaj 

një buletin informues mbi vendimet e formës së prerë të Gjykatës Administrative të Apelit, të 
Gjykatës së Lartë dhe të Gjykatës Kushtetuese për çështjet tatimore, me qëllim informimin e 



 

tatimpaguesve dhe në bazë të të cilave, për raste të unifikuara, reflekton rast pas rasti vendimet 
teknike, të cilat zbatohen për raste të tjera të ngjashme.”. 

(Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
 

Neni 38 
E drejta për t’u ankuar 

 
Tatimpaguesi gëzon të drejtën e ankimimit dhe të sigurimit për një shqyrtim të pavarur 

administrativ të çështjeve të lidhura me të. 
 
 

“Neni 38 
E drejta e ankimit 

 
1. Tatimpaguesi gëzon të drejtën të ankohet dhe të sigurohet për një shqyrtim të pavarur 

administrativ të çështjeve të lidhura me të, në përputhje me kreun XIII, të këtij ligji. 
2. Tatimpaguesi gëzon të drejtën gjithashtu të ankohet në rrugë administrative, në përputhje 

me Kodin e Procedurave Administrative, në Drejtorinë Rajonale Tatimore ose në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Tatimeve, për çdo veprim apo mosveprim të punonjësve të administratës tatimore 
qendrore që shkelin të drejtat e tatimpaguesit.”. 

(Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
 

Neni 40 
Regjistrimi i personave, që ushtrojnë veprimtari tregtare dhe jotregtare 

(Nryshuar me Ligj Nr. 10209, dt.23.12.2009.). 
 

1. Personat fizikë dhe juridikë ushtrojnë veprimtari ekonomiko-tregtare vetëm pas regjistrimit  
të  tyre,  në  përputhje  me  ligjin  nr.  9723,  datë  3.5.2007  “Për  Qendrën Kombëtare të 
Regjistrimit”. 

2. Personat e regjistruar sipas këtij ligji pajisen me numër identifikimi unik, të gjeneruar 
elektronikisht, i cili shërben si numër i identifikimit tatimor të tyre, për tatimet kombëtare dhe 
vendore. 

2.1. Numri i identifikimit tatimor nuk gjeneron detyrime tatimore vendore për subjektet që e 
ushtrojnë aktivitetin e tyre nëpërmjet ndërmjetësit në vendin e biznesit të këtyre të fundit, të regjistruar 
sipas pikës 1, të këtij neni, për sa kohë detyrimi për të paguar tatimet vendore i mbetet vetëm 
ndërmjetësit, sipas adresës së tij të regjistruar të biznesit, ku ushtron aktivitetin e tij si i pavarur dhe si 
ndërmjetës. 

 2.2.Ministri i Financave nxjerr aktet nënligjore në zbatim të nenit 4  pikes 2.1 të këtij ligji. 
(Ndryshuar me Ligj Nr. 99/2015, datë 23.09.2015. Botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 187, datë 28 

tetor 2015). (Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
3. Afati për dorëzimin e aplikimit, formati i aplikimit dhe mënyrat e dorëzimit të aplikimit 

përcaktohen në ligjin “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”. Dokumentet e 
kërkuara, si pjesë e aplikimit për qëllime tatimore, përcaktohen në aktet nënligjore, në zbatim 

të këtij ligji. 
4.Regjistrimi  në  Qendrën  Kombëtare  të  Regjistrimit  shërben  njëkohësisht  si 

regjistrim në administratën tatimore, si dhe në skemat e sigurimit shoqëror e 
shëndetësor të Inspektoratit të Punës dhe organeve doganore. 
4.1. Në administratën tatimore regjistrohen personat juridikë, fizikë dhe individët e 

mëposhtëm: 
a) organizatat jofitimprurëse, ku përfshihen fondacionet, shoqatat, qendrat, si dhe degët e 

organizatave jofitimprurëse të huaja të regjistruara në regjistrin e organizatave jofitimprurëse, në 
Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë; 

b) persona të tjerë juridikë, të cilët nuk regjistrohen në Regjistrin Tregtar në Qendrën 
Kombëtare të Regjistrimit, si dhe përfaqësi e ambasada të huaja, entet publike kombëtare apo 
vendore, njësitë e zbatimit të projekteve të veçanta dhe persona të tjerë të ngjashëm me to; 

c) përfaqësuesit tatimorë të tatimpaguesve jorezidentë; 
ç) të vetëpunësuarit në veprimtari tregtare apo shërbimi ambulant; 



 

“ç) të vetëpunësuarit në veprimtari, si shitës ambulant, sipas përkufizimit të dhënë në 
shkronjën “j”, të nenit 5, të këtij ligji.”. (Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 

d) kryefamiljari, që punëson individë, si punëtorë shtëpie, kujdestarë dhe persona të tjerë 
të kësaj natyre; 

dh) fermeri. 
Personat  e  regjistruar  në  administratën  tatimore  pajisen  me  numër  identifikimi  unik 

(NUIS), të gjeneruar nga sistemi, i cili shërben si numër i identifikimit tatimor të tyre, për tatimet 
kombëtare dhe vendore. 

Mënyra e regjistrimit dhe dokumentacioni që administrohet në dosjen e regjistrimit të këtyre 
personave, pranë administratës tatimore, përcaktohen me udhëzim të Ministrit të Financave. 

(Ndryshuar me Ligj Nr. 84/2014, datë 17.07.2014.) 
5. Mosregjistrimi nuk e çliron një person nga pagesa e detyrimit tatimor ose përmbushja e 

detyrimeve të tjera tatimore. 
 

Neni 41 
Identifikimi i personave, që ushtrojnë veprimtari tregtare pa u regjistruar 

 
1.Kur administrata tatimore identifikon persona, të cilët ushtrojnë veprimtari ekonomiko- 

tregtare pa u regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, atyre u mbyllet veprimtaria dhe u 
konfiskohen të gjitha materialet, sipas nenit 121 të këtij ligji. 

2.Në rast se një person ushtron veprimtari në fushën e shërbimeve, i pajisur me 
leje/licencë/autorizim profesional, por nuk e ka regjistruar veprimtarinë në QKR, përveç konfiskimit 
të materialeve, administrata tatimore u propozon strukturave kompetente pezullimin e 
lejes/licencave/autorizimeve për ushtrim veprimtarie për një periudhë gjashtëmujore. 

(Ndryshuar me Ligj Nr. 10415, dt. 7.04.2011.). 
 3,  Shfuqizohet me Vendim  33, dt.08.06.2016, nga Gjykata Kushtetuese e R.Sh.)  
 

“Neni 41 
Identifikimi i personave, që ushtrojnë veprimtari tregtare pa u regjistruar 

 
1. Kur administrata tatimore identifikon persona, të cilët ushtrojnë veprimtari ekonomiko- 

tregtare pa u regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit, vendos masën e bllokimit të mallrave dhe 
detyron personin të regjistrohet menjëherë në Qendrën Kombëtare të Biznesit, si tatimpagues i 
tatimit mbi vlerën e shtuar. Masa e bllokimit hiqet pas kryerjes së regjistrimit për veprimtarinë 
ekonomike, duke aplikuar masat dhe dënimin, sipas shkronjës “b”, të pikës 1, të nenit 121, të këtij 
ligji. 

2. Në rast se një person ushtron veprimtari në fushën e shërbimeve, i pajisur me 
leje/licencë/autorizim profesional, por nuk e ka regjistruar veprimtarinë në QKB, përveç sa është 
parashikuar në pikën 1, të këtij neni, për mallrat që disponon, administrata tatimore u propozon 
strukturave kompetente pezullimin e lejes/licencës/autorizimit për ushtrim veprimtarie për një periudhë 
gjashtëmujore.”. 

(Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
 

Neni 43 
Përditësimi i të dhënave të regjistrimit 

 
1. Tatimpaguesi, person fizik dhe juridik, regjistron çdo ndryshim të të dhënave në Qendrën 

Kombëtare të Regjistrimit, siç përcaktohet në ligjin nr.9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare 
të Regjistrimit”. 

“1/1. Në përputhje me ligjin për regjistrimin e biznesit, aplikimi për ndryshimin e selisë dhe 
hapja e vendeve të tjera të ushtrimit të veprimtarisë, të ndryshme nga selia, në çdo rast bëhen përpara 
nisjes efektive të veprimtarisë në atë vend. Për hapjen e vendeve të tjera të ushtrimit të veprimtarisë, 
të ndryshme nga selia, tatimpaguesi pajiset me një certifikatë, me numër unik identifikimi të njëjtë me 
atë të regjistrimit, por me numër serial të ndryshëm. Kjo certifikatë lëshohet për të identifikuar 
vendndodhjen e ushtrimit të veprimtarisë, kur është e ndryshme nga selia.”. (Shtuar me ligjin 
112/2016 dt.03.11.2016) 

2. Tatimpaguesi, statusi i të cilit ndryshon nga një kategori në tjetrën, sipas parashikimeve në 
ligjet e veçanta tatimore, duhet të njoftojë administratën tatimore përkatëse, brenda 15 ditëve 



 

kalendarike nga data e regjistrimit të ndryshimit. Kur një ndryshim i tillë i statusit diktohet nga një 
kontroll, i kryer nga administrata tatimore, qendrore ose vendore, administrata që kryen kontrollin 
njofton administratën tjetër, brenda 10 ditëve kalendarike pas këtij ndryshimi. 

3.   Organizatat   jofitimprurëse   duhet   të   njoftojnë   administratën   tatimore   për 
ndryshimet që vijojnë, brenda 15 ditëve nga data e regjistrimit të ndryshimeve: 

a)  ndryshimi i emrit; 
b)  ndryshimi i adresës së veprimtarisë ose kontaktit; 
c)  ndryshimi i statusit ligjor; 
ç) krijimi/mbyllja e degëve, sektorëve ose njësive të reja; 
d)  ndryshimi i llojit të veprimtarisë ekonomike; 
dh)  Shfuqizohet me  Ligjin 84/2014,  dt. 17.07.2014. 
e)  çdo ndryshim tjetër, i parashikuar në aktet nënligjore, të dala në zbatim të këtij ligji. 
 

Neni 44 
Kalimi në regjistrin pasiv 

 
1. Administrata tatimore transferon regjistrimin e tatimpaguesit nga regjistri aktiv në regjistrin 

pasiv, që mbahet nga administrata tatimore, në rast se përmbushet, të paktën, një nga kushtet e 
mëposhtme: 

a)  nuk  ushtron  më  veprimtari  tregtare  për  një  periudhë  tatimore  prej  12  muajsh  të 
njëpasnjëshëm; 

b)  nuk  dorëzon  deklaratën  tatimore  për  një  periudhë  tatimore  prej  12  muajsh  të 
njëpasnjëshëm; 

c) deklaron në QKR pezullim veprimtarie tregtare. 
2. Për të gjithë periudhën e qëndrimit në regjistrin pasiv, ndaj tatimpaguesit nuk llogariten 

gjoba për mosdeklarim tatimor. (Ndryshuar me Ligjin 84/2014,  dt.17.07.2014.) 
“2. Për periudhën e qëndrimit në regjistrin pasiv, tatimpaguesi nuk paraqet deklarata periodike 

tatimore dhe ndaj tij nuk llogariten gjoba për mosdeklarim tatimor.”. 
(Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
3. Administrata tatimore, brenda 10 ditëve kalendarike nga data e transferimit të regjistrimit 

në regjistrin pasiv, njofton tatimpaguesin me shkrim. 
4.  Transferimi  i  regjistrimit  tatimor  nga  regjistri  aktiv  në  regjistrin  pasiv  nuk eliminon 

detyrimin tatimor ekzistues dhe nuk e ndalon administratën tatimore për vlerësimin ose mbledhjen e 
detyrimit tatimor, pas transferimit në regjistrin pasiv. 

5. Administrata tatimore, automatikisht, transferon regjistrimin nga regjistri pasiv në regjistrin  
aktiv,  kur  tatimpaguesi  rifillon  veprimtarinë,  dorëzon  të  gjitha  deklaratat tatimore dhe kryen të 
gjitha pagesat e kërkuara. 

“5. Kur tatimpaguesi rifillon veprimtarinë, administrata tatimore automatikisht transferon 
regjistrimin nga regjistri pasiv në regjistrin aktiv.”. 

(Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
6.  Shfuqizohet  me Ligj nr. 164/2014, dt. 4.12.2014) 
7. Administrata tatimore qendrore publikon në faqen zyrtare të internetit të Drejtorisë së 

Përgjithshme të Tatimeve dhe mban të përditësuar listën e tatimpaguesve që janë në regjistrin pasiv. 
Çdo transaksion i kryer nga tatimpaguesit, persona fizikë apo juridikë, tregtarë, që janë në 

regjistrin pasiv, konsiderohet shkelje administrative dhe dënohet në përputhje me këtë 
ligj..(Ndryshuar me Ligj nr. 164/2014, dt. 4.12.2014.) 

 
Neni 45 

Çregjistrimi i subjekteve tatimore 
 
1. Personat e regjistruar në organin tatimor mund të çregjistrohen në rastet që vijojnë: 

a) personat fizikë dhe juridikë, sipas dispozitave të ligjit “Për Qendrën Kombëtare të 
Regjistrimit”; 

b) organizatat jofitimprurëse, në bazë të vendimit të gjykatës; 
c) përfaqësuesi tatimor, me përmbushjen e detyrimit tatimor si i tillë. 
“ç) personat të cilët, sipas ligjit për falimentimin, janë shpallur të falimentuar me vendim 

gjykate të formës së prerë. 



 

d) personat juridike publikë, në përputhje me legjislacionin e fushës që përcakton 
veprimtarinë e tyre.”. (Shtuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 

2. Datë e çregjistrimit të tatimpaguesit në administratën tatimore është data e çregjistrimit në 
QKR ose gjykatë. Datë e çregjistrimit të personave të vetëpunësuar në veprimtari tregtare apo 
shërbimi ambulant, të kryefamiljarit, që punëson individë si punëtore shtëpie, kujdestare etj. të kësaj 
natyre, të përfaqësuesve tatimorë dhe fermerit është data e miratimit të çregjistrimit të tyre nga 
administrata tatimore, por me efekt në datën e paraqitjes së kërkesës për çregjistrim. 

3. Qendra Kombëtare e Regjistrimit ose gjykata njofton organin tatimor kompetent për 
regjistrimin e hapjes së procedurave të likuidimit ose për kërkesën për çregjistrim të personit fizik, 
apo për aplikimin për çregjistrim të personit juridik edhe kur kemi të bëjmë me aplikimin për 
çregjistrim pa kryerjen e likuidimit. 

4. Subjektet e regjistruara pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit ose gjykatës çregjistrohen 
pasi të kenë paguar të gjitha detyrimet tatimore të papaguara dhe pasi të kenë paraqitur pranë  
administratës  tatimore  pasqyrat  financiare  dhe deklaratat  tatimore për veprimtarinë ekonomike të 
kryer nga data e mbylljes së periudhës së fundit tatimore dhe gjatë procedurës së likuidimit. 

5. Organi tatimor kompetent, brenda 30 ditëve kalendarike nga data e paraqitjes së pasqyrave 
financiare, të përcaktuara në pikën 4, të këtij neni, është i detyruar të verifikojë situatën tatimore të 
subjekteve dhe, kur është e nevojshme, të ushtrojë kontroll në mjedisin ku ushtron veprimtarinë 
subjekti, sipas një analize risku. 

6. Qendra Kombëtare e Regjistrimit ose gjykata nuk mund të kryejë çregjistrimin, në qoftë se, 
brenda afatit 30-ditor, të përmendur në pikën 4, të këtij neni, administrata tatimore e kundërshton me 
shkrim çregjistrimin. 

Kundërshtimi i çregjistrimit të tatimpaguesit nga administrata tatimore tregon shumën e 
detyrimeve tatimore të papaguara të tatimpaguesit dhe, në rastin e personit juridik, faktin se ai nuk 
ka paraqitur pasqyrat financiare të mbylljes së aktivitetit deri në momentin e likuidimit. 

7. Nëse pas 30 ditëve nga data e dorëzimit të pasqyrave financiare të mbylljes, sipas pikes 6, 
të këtij neni, organi tatimor kompetent nuk ka paraqitur ndonjë kundërshtim me shkrim apo 
kundërshtimi nuk përmban shumën e detyrimeve tatimore, të gjobave dhe interesave të papaguar, 
Qendra Kombëtare e Regjistrimit ose gjykata kryejnë menjëherë çregjistrimin e subjektit. 

8. Pasi tatimpaguesi ka paraqitur pasqyrat financiare të mbylljes dhe ka shlyer të gjitha 
detyrimet tatimore, gjobat dhe interesat e papaguar, organi tatimor kompetent detyrohet të tërheqë 
menjëherë kundërshtimin për çregjistrim dhe Qendra Kombëtare e Regjistrimit kryen menjëherë 
çregjistrimin e tatimpaguesit. 

9. Nëse pavarësisht shlyerjes, organi tatimor kompetent nuk ka tërhequr kundërshtimin, 
atëherë subjekti mund t’i paraqesë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit dokumentin që vërteton 
shlyerjen e shumës totale të detyrimeve tatimore, të gjobave dhe interesave të përcaktuar  në   
kundërshtimin   për  çregjistrim.   Në  këtë   rast   Qendra   Kombëtare   e Regjistrimit kryen 
menjëherë çregjistrimin e subjektit dhe njofton organin tatimor competent. 

10. Çregjistrimi tatimor nuk eliminon detyrimet ekzistuese tatimore dhe nuk parandalon 
administratën tatimore të vlerësojë ose të mbledhë detyrimet tatimore. (Ndryshuar me Ligj Nr. 
84/2014, datë 17.07.2014.) 

“3. Qendra Kombëtare e Biznesit ose gjykata, menjëherë me marrjen e kërkesës për 
çregjistrim prej tatimpaguesit, njofton organin tatimor kompetent për regjistrimin e hapjes së 
procedurave të likuidimit ose për kërkesën për çregjistrim të personit fizik apo për aplikimin për 
çregjistrim të personit juridik edhe kur kemi të bëjmë me aplikimin për çregjistrim pa kryerjen e 
likuidimit. 

4.  Organi tatimor kompetent, brenda 10 ditëve pune nga data e paraqitjes së kërkesës për 
çregjistrim, sipas pikës 3, të këtij neni, është i detyruar të verifikojë situatën tatimore të subjekteve 
dhe njofton njëkohësisht QKB-në ose gjykatën dhe subjektin. Kur organi tatimor, sipas analizës së 
riskut, gjykon se është e nevojshme të ushtrojë kontroll në mjedisin ku ushtron veprimtarinë subjekti, 
atëherë ky afat nuk mund të jetë më shumë se 30 ditë pune, përfshirë kryerjen e kontrollit. 

5.  Qendra Kombëtare e Biznesit ose gjykata nuk mund të kryejë çregjistrimin, në qoftë se 
brenda afatit 30-ditor, të përmendur në pikën 4, të këtij neni, administrata tatimore e kundërshton me 
shkrim çregjistrimin. Kundërshtimi i çregjistrimit të tatimpaguesit nga administrata tatimore tregon 
shumën e detyrimeve tatimore të papaguara të tatimpaguesit dhe, në rastin e personit juridik, faktin 
se ai nuk ka paraqitur pasqyrat financiare të mbylljes së aktivitetit deri në momentin e likuidimit, 
ose nuk ka dorëzuar deklaratat tatimore. 



 

6. Nëse organi tatimor nuk i përgjigjet QKB-së ose gjykatës brenda afatit, QKB-ja ose 
gjykata çregjistron automatikisht subjektin dhe njofton në të njëjtën ditë organin tatimor dhe 
tatimpaguesin. 

Në rastin kur subjektet e regjistruara pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit ose gjykatës 
rezultojnë me detyrime tatimore, ato çregjistrohen automatikisht pasi të kenë paguar të gjitha 
detyrimet tatimore, përfshirë detyrimet që lindin në rastin kur çregjistrimi kryhet me likuidim. Në  
momentin  kur  subjekti  paguan  detyrimet  tatimore,  organi  tatimor  menjëherë  njofton QKB-në 
ose gjykatën dhe subjektin, që subjekti nuk ka detyrime tatimore të papaguara. 

7. Në rastin kur kundërshtimi për çregjistrim nga organet tatimore është bërë si pasojë e 
mosdorëzimit të pasqyrave financiare ose deklaratave tatimore, atëherë, me paraqitjen e tyre, organi 
tatimor kompetent detyrohet të tërheqë menjëherë kundërshtimin për çregjistrim dhe Qendra 
Kombëtare e Biznesit kryen menjëherë çregjistrimin e tatimpaguesit. 

8. Nëse, pavarësisht nga shlyerja e detyrimit, për të cilin është kundërshtuar çregjistrimi, 
organi tatimor kompetent nuk ka tërhequr kundërshtimin, atëherë subjekti paraqet pranë Qendrës 
Kombëtare të Biznesit dokumentin që vërteton shlyerjen e këtyre detyrimeve tatimore.  Në  këtë  rast,  
Qendra  Kombëtare  e  Biznesit  kryen  menjëherë  çregjistrimin  e subjektit dhe njofton menjëherë 
organin tatimor kompetent dhe tatimpaguesin. 

9. Çregjistrimi tatimor nuk eliminon detyrimet ekzistuese tatimore dhe nuk parandalon 
administratën tatimore të vlerësojë ose të mbledhë detyrimet tatimore. 

10. Për çdo procedurë që organi tatimor dhe QKB-ja kryejnë, sipas këtij neni, që kur 
fillon procedura e çregjistrimit dhe deri në çregjistrimin përfundimtar, njoftohen në të njëjtën kohë 
edhe tatimpaguesit.”. (Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 

 
Neni 50 

Fatura tatimore me TVSH 
 

1. Tatimpaguesi, që i nënshtrohet tatimit mbi vlerën e shtuar (TVSH), sa herë që ofron mallra 
apo shërbime për një person tjetër, duhet të lëshojë fature tatimore me TVSH, në përputhje me ligjin 
nr. 7928, datë 27.4.1995  92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, të ndryshuar. (Ndryshuar me 
ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 

2. Ministri i Financave, me udhëzim, mund të parashikojë transaksione, për të cilat nuk 
ekziston detyrimi i lëshimit të një fature tatimore, duke përcaktuar kriteret për dokumentimin e 
këtyre transaksioneve. 

3. Përveç përshkrimeve dhe të dhënave, të parashikuara në pikën 3 të nenit 49 të këtij ligji, 
fatura tatimore me TVSH përmban : 

a)  vlerën, mbi të cilin përllogaritet TVSH -ja; 
b)  vlerën   me   TVSH,   të   zbatuar   sipas   kategorive   të   sendeve,   punimeve   e 

shërbimeve; 
c)  shumën e TVSH-së. 

4. Ministri i Financave, me udhëzim, mund të përcaktojë kërkesa të tjera, që duhet të 
përmbajë një faturë tatimore, për rastet që rrjedhin nga veçoritë e veprimtarive të zhvilluara, të 
sendeve të tregtueshme, të punimeve apo të shërbimeve. 

 
Neni 52 

Prodhimi dhe shpërndarja e dokumenteve tatimore 
 

1. Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve miraton formatin e faturës tatimore, e cila shtypet dhe 
shpërndahet nga autoritetet tatimore apo nga subjekte private të autorizuara. 

2. Kriteret, që duhet të plotësojnë personat, që licencohen për shtypjen dhe shpërndarjen e 
dokumentacionit tatimor, kushtet e shtypjes, informacionin që duhet të përmbajnë, standardet e 
sigurisë, si dhe rregullat e shpërndarjes e të vënies në dispozicion të tatimpaguesve të faturave 
tatimore, miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave. 

3. Në rastet kur shërbimi i shtypjes dhe shpërndarjes së dokumenteve tatimore bëhet nga 
subjekte tregtare private, autorizimi për shtypjen dhe shpërndarjen e dokumenteve tatimore 
lëshohet nga Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve. 

“4. Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, me kërkesë të tatimpaguesit, pavarësisht nga numri i 
transaksioneve të kryera, lejon mospërdorimin e faturave tatimore, sipas pikës 1, të këtij neni, 



 

kur tatimpaguesi është i aftë të lëshojë fatura tatimore kompjuterike, me numër serial unik dhe të 
papërsëritshëm, të printuara nga sistemi i tij i regjistrimeve. 

Ministri i Financave përcakton me udhëzim procedurën për zbatimin e kësaj pike.”. 
(Shtuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
 

Neni 55 
Detyrimi për përdorimin e pajisjeve fiskale dhe për  
Vendosjen  e sistemeve të monitorimit të qarkullimit 

 
1. Tatimpaguesit, që kryejnë qarkullimin e mallrave dhe të shërbimeve, për të cilat pagesat 

nuk kryhen nëpërmjet bankës ose institucioneve financiare të parasë elektronike, të licencuara nga 
Banka e Shqipërisë,, janë të detyruar të instalojnë dhe të përdorin sistemin fiskal, nëpërmjet 
përdorimit të pajisjeve fiskale, për regjistrimin e pagesave me para në dorë dhe për  lëshimin,  në  
mënyrë  të  detyrueshme,  të  kuponit  tatimor.  Ndalohet  mbajtja  apo përdorimi i pajisjeve fiskale 
dhe sistemeve të monitorimit të qarkullimit, të ndryshme nga ato të përcaktuara në këtë ligj apo aktet 
nënligjore në zbatim të këtij ligji. (Ndryshuar me Ligj Nr. 99/2015, datë 23.09.2015.). (Shtuar me 
ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 

2. Tatimpaguesit në sektorë të veçantë të ekonomisë, sipas përcaktimeve me vendim të 
Këshillit të Ministrave, janë të detyruar të instalojnë dhe të përdorin sisteme të monitorimit të 
qarkullimit. 

3. Këshilli i Ministrave miraton: 
a) karakteristikat teknike e funksionale të pajisjeve fiskale dhe sistemeve të monitorimit të 

qarkullimit; 
b) sistemet e integruara të kompjuterizuara për transferimet dhe deklarimet financiare; 
c) sistemet e komunikimit, procedurën dhe dokumentacionin për miratimin e tyre; 
ç) kriteret për pajisjen me autorizim të shoqërive, që ofrojnë pajisjet fiskale dhe sistemet e 

monitorimit të qarkullimit, si dhe kushtet e heqjes së autorizimit për këto shoqëri; 
d) rastet e përjashtimit. 

4. Ministri i Financave, me udhëzim, miraton procedurën dhe dokumentacionin për miratimin 
për përdorim të pajisjeve fiskale dhe sistemeve të monitorimit të qarkullimit, elementet e kuponit 
tatimor, mënyrën e kontrollit dhe kontrollin e pajisjes fiskale e të sistemeve  të  monitorimit  të  
qarkullimit,  distancën  e  ruajtjes  së  kuponit  tatimor  dhe rregullat për mirëmbajtjen e tyre teknike e 
të shërbimit.(Ndryshuar me Ligj nr. 164/2014, dt. 4.12.2014.) 

 
Neni 59 

Pagesat me para në dorë 
1. Tatimpaguesit, persona fizikë apo juridikë, tregtarë, nuk mund të kryejnë ndërmjet tyre 

transaksione shitjeje ose blerjeje me para në dorë, kur vlera e transaksionit është më e madhe se 
150 000 lekë.(Ndryshuar me Ligj Nr. 179/2013, dt. 28.12.2013.). 

“1/1. Për qëllime të kësaj dispozite, nuk konsiderohet si transaksion i kryer me para në 
dorë pagesa për transaksionet, e cila kryhet nëpërmjet institucioneve financiare të parasë 
elektronike, të licencuara nga Banka e Shqipërisë, ose pagesat e kryera me kartë krediti.”. (Shtuar me 
ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 

2. Përveç detyrimeve të tjera, të parashikuara në këtë ligj, tatimpaguesi, në përputhje me 
legjislacionin tatimor, duhet të reklamojë në vende të dukshme, çmimet e mallrave dhe të shërbimeve 
që ofron. Në rastet kur ushtron njëkohësisht tregti me shumicë dhe me pakicë, është i detyruar që t’i 
organizojë këto veprimtari në vende të veçanta, të ndara nga njëri- tjetri. 

 
 

Neni 65 
Dorëzimi i deklaratës tatimore 

 
1. Tatimpaguesi dorëzon deklaratën tatimore nëpërmjet: 

a)  postës, sipas dispozitave të këtij ligji; 
b)  mënyrës elektronike; 
c)  bankës apo një institucioni tjetër financiar. 

2. Ministri i Financave, me udhëzim, miraton procedurën e dorëzimit të deklaratës 



 

tatimore. 
3. Në rastet kur afati i fundit për dorëzimin e deklaratës bie në ditë pushimi, atëherë si ditë 

e fundit e afatit llogaritet dita e parë e punës, pas ditës së pushimit. 
4. Tatimpaguesi dhe, nëse ka, përfaqësuesi i tij nënshkruajnë deklaratën tatimore, shënojnë 

numrat e tyre të identifikimit tatimor dhe konfirmojnë, në përgjegjësinë e tyre, se deklarata është e 
plotë dhe e saktë. 

5. Deklarata tatimore vlerësohet e dorëzuar, nëse plotësohen kërkesat e këtij ligji, të 
legjislacionit tatimor dhe të akteve nënligjore, të dala në zbatim të tyre. 

6. Këshilli i Ministrave përcakton afatet kohore për dorëzimin e deklaratave tatimore e të 
dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike. 

(Nryshuar me Ligj Nr. 10209, dt.23.12.2009.). 
7. Detyrimi për të deklaruar, për tatimpaguesit persona fizikë që kërkojnë të regjistrohen, 

ndërpritet në çastin e aplikimit të tyre për çregjistrim në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, ndërsa 
për tatimpaguesit persona juridikë, në momentin e çregjistrimit të tyre  në  Qendrën  Kombëtare  të  
Regjistrimit  ose  në  gjykatë. 

  (Ndryshuar  me  Ligj  Nr. 84/2014, datë 17.07.2014.) 
“7.  Për  tatimpaguesit,  persona  fizikë,  që  kërkojnë  të  çregjistrohen,  detyrimi  për  të 

deklaruar ndërpritet në momentin e aplikimit të tyre për çregjistrim në Qendrën Kombëtare të 
Biznesit, ndërsa për tatimpaguesit, persona juridikë, detyrimi për të deklaruar ndërpritet në 
momentin e dorëzimit të raportit përfundimtar të likuidimit/bashkimit/ndarjes në Qendrën Kombëtare 
të Biznesit ose gjykatë.”.  

(Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
 
 

Neni 67 
Deklarata tatimore e ndryshuar 

 
1. Tatimpaguesi mund të dorëzojë deklaratë të re tatimore, me ndryshime, në rastet kur 

deklarata tatimore fillestare është e pasaktë dhe me mangësi. 
2. Deklarata e ndryshuar mund dorëzohet brenda dymbëdhjetë muajve nga afati i 
dorëzimit të deklaratës fillestare. 
“2. Deklarata e ndryshuar prej tatimpaguesit  mund  të dorëzohet  brenda 36 muajve  nga 

afati i  dorëzimit të deklaratës fillestare, me kushtin që kjo deklaratë të mos jetë kontrolluar më 
parë nga administrata tatimore. 

Përjashtimisht përcaktimit të paragrafit të parë të kësaj pike, një deklaratë e kontrolluar mund 
të ndryshohet nga tatimpaguesi në çdo rast kur ai ka për të deklaruar një detyrim tatimor më të 
madh se detyrimi që ka rezultuar nga kontrolli.”. 

(Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
3. Dorëzimi i një deklarate tatimore të ndryshuar përfshin: 

a) pagesën e çdo detyrimi tatimor shtesë; 
b) kamatëvonesën për periudhën ndërmjet afatit të dorëzimit të deklaratës fillestare dhe 

datës së dorëzimit të deklaratës tatimore të ndryshuar; 
c) kërkesën e tatimpaguesit për kreditimin e tatimit të paguar më tepër plus interesat e 

llogaritura për këtë periudhë, duke e llogaritur këtë shumë për llogari të detyrimeve tatimore të tjera, 
ekzistuese apo të ardhshme; 

ç) kërkesën për rimbursimin e tatimit të paguar më tepër, plus interesat. 
4. Për llogaritjen e interesit të përmendur në pikën 3 të këtij neni, zbatohen dispozitat e këtij 

ligji për kamatëvonesat. 
 

Neni 68 
Vlerësimi tatimor 

 
1. Vlerësimi tatimor: 

a) është llogaritja e detyrimit tatimor të tatimpaguesit nga administrata tatimore; 
b) në rastet kur shuma e detyrimit tatimor të vetëdeklaruar nuk paguhet, është njoftimi, që 

kërkon pagesën e detyrimit tatimor në datën e përcaktuar në ligjin përkatës. 



 

2. Nëse tatimpaguesit i kërkohet të dorëzojë deklaratë tatimore dhe të paguajë detyrimin 
tatimor, deklarata merret si vetëvlerësim tatimor. Pagesa e tatimit bëhet në mënyrën dhe afatin e 
parashikuar në ligjin tatimor përkatës. 

3. Nëse detyrimi tatimor mbahet në burim nga një agjent i mbajtjes së tatimit në burim 
dhe tatimpaguesi nuk është subjekt i kërkesës së dorëzimit të deklaratës tatimore për tatimin e mbajtur 
në burim, mbajtja e tatimit në burim është vlerësim tatimor. 

4. Nëse administrata tatimore vëren konstaton se detyrimi tatimor, i dhënë në deklaratën 
tatimore, është i pasaktë ose tatimpaguesi nuk ka dorëzuar deklaratë tatimore apo nuk ka paguar 
detyrimin tatimor, administrata tatimore bën vlerësimin tatimor. 

(Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
5. Administrata tatimore vlerëson detyrimin tatimor të tatimpaguesit, në përputhje me 

dispozitat e legjislacionit përkatës. Vlerësimi bazohet në: 
a)  informacionin, që përmban deklarata tatimore e tatimpaguesit; 
b)  rezultatet e një kontrolli, në përputhje me kreun X të këtij ligji; 
c)  mënyrat alternative të vlerësimit, të parashikuara në nenin 72 të këtij ligji. 

6. Vlerësimi i bërë nga administrata tatimore hyn në fuqi 10 ditë kalendarike pas datës, kur 
njoftimi i vlerësimit tatimor dhe i kërkesës për të paguar vlerësohet të jetë marrë, siç 
parashikohet në nenin 69 të këtij ligji. 

7. Kur një vlerësim bëhet në përputhje me shkronjat “b” ose “c” të pikës 5 të këtij neni, barra 
e provës, që shuma e këtij vlerësimi është e pasaktë, bie mbi tatimpaguesin. 

8. Shuma e detyrimit tatimor e detyrueshme për t’u paguar ose shuma e tepricës së kredisë, 
me vlerë deri në 100 (njëqind) lekë, vlerësohet si detyrim ose kredi me vlerë zero dhe për shuma të 
tilla nuk bëhet vlerësim tatimor nga administrata tatimore. 

(Ndryshuar me Ligj nr. 164/2014, dt. 4.12.2014.) 
 
 

Neni 69 
Njoftimi i vlerësimit tatimor dhe kërkesa për pagesën e detyrimit tatimor 

 
1. Administrata tatimore, brenda 10 ditëve kalendarike nga data e llogaritjes së vlerësimit prej 

saj, i dërgon tatimpaguesit njoftimin e vlerësimit tatimor dhe kërkesën për pagesën e detyrimit 
tatimor: 

a) në rrugë elektronike, në përputhje me legjislacionin e komunikimeve elektronike dhe 
kur tatimpaguesit kanë dhënë pëlqimin për pranimin e njoftimit në rrugë elektronike, ose dhe                   
(Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 

b) nëpërmjet shërbimit postar rekomande. 
Marrja dijeni nga tatimpaguesi dhe llogaritja e të gjitha afateve që janë të lidhura me 

njoftimin e vlerësimit bëhen sipas parashikimeve të pikës 3, të nenit 23, të këtij ligji. 
(Ndryshuar me Ligj Nr. 84/2014, datë 17.07.2014.) 
2. Njoftimi i vlerësimit tatimor dhe kërkesa për pagesën e tatimit duhet të përmbajë 

informacionin, si më poshtë: 
a)  emrin dhe mbiemrin e tatimpaguesit, person fizik, ose emrin e personit juridik; 
b)  numrin e identifikimit të tatimpaguesit; 
c)  datën e njoftimit; 
ç) çështjen, për të cilën bëhet njoftimi dhe periudhën ose periudhat tatimore, që u 

referohet njoftimi; 
d)  shumën e tatimit të vlerësuar, kamatëvonesën dhe gjobat; 
“d) shumën e tatimit të vlerësuar apo, sipas rastit, edhe uljen e humbjes tatimore, uljen e 

kredisë tatimore, kamatëvonesën, gjobat.”. (Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
dh) kërkesën për pagesën e tatimit dhe afatin e pagesës; 
e)  vendin dhe mënyrën e pagesës së tatimit; 
ë) shpjegimin e arsyes së vlerësimit; 
f) shpjegimin e së drejtës së tatimpaguesit për të ankimuar vlerësimin. 

3. Njoftimi i vlerësimit tatimor dhe kërkesa për pagesën e tij regjistrohen në dosjen e 
tatimpaguesit, brenda 5 ditëve kalendarike nga data e lëshimit. 

4. Nëse nuk bie dakord me vlerësimin e detyrimit tatimor, të kryer nga administrata tatimore, 
tatimpaguesi, brenda 30 ditëve kalendarike nga data e marrjes së njoftimit të vlerësimit,  ose  të  



 

vlerësuar  si  të  jetë  marrë  dhe  të  kërkesës,  mund  të  ankimojë,  në përputhje me procedurat e 
parashikuara në kreun XIII të këtij ligji. 

Në rastet kur nuk mund të provohet e saktë data e marrjes së vlerësimit të detyrimit 
tatimor, konsiderohet të jetë marrë 10 ditë nga data e nisjes me postë. 

(Ndryshuar me Ligj Nr. 179/2013, datë 28.12.2013.). 
 

 
Neni 73 

E drejta e administratës tatimore për të bërë vlerësim tatimor, si dhe e drejta e 
tatimpaguesit për të kërkuar tepricën kreditore 

(Ndryshuar me Ligj nr. 164/2014, dt. 4.12.2014.) 
 

1. E drejta e administratës tatimore për të bërë një vlerësim tatimor parashkruhet brenda 5 
vjetëve nga data e fundit e dorëzimit të deklaratës tatimore, të përcaktuar në legjislacionin tatimor 
përkatës. 

2. Afati i parashkrimit, i përcaktuar në pikën 1 të këtij neni, mund të ndërpritet kur: 
a) si rezultat i apelimit të vlerësimit të mëparshëm bëhet një vlerësim i ri. Në këtë rast 

afati i parashkrimit është më i mëvonshëm se: 
i) afati i parashkrimit, të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni; 
ii)  30 ditë kalendarike nga data e vendimit përfundimtar të gjykatës së apelit; 

b) si rezultat i një kontrolli ose hetimi tatimor të tatimpaguesit nga administrata tatimore, 
bëhet një vlerësim i ri. Në këtë rast, afati i parashkrimit është më i mëvonshëm se: 

i) afati i parashkrimit të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni; 
ii)  30 ditë kalendarike nga data e nxjerrjes së vendimit përfundimtar, me shkrim, të 

kontrollit ose hetimit tatimor; 
c) ndaj tatimpaguesit ka filluar një çështje penale për detyrimet e tij tatimore. Në këtë 

rast, afati i parashkrimit është më i mëvonshëm se: 
i) afati i parashkrimit të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni; 
ii)  30 ditë kalendarike nga data e marrjes nga gjykata e vendimit të formës së prerë, për 

çështjen penale. 
3. Në rastet kur ndaj tatimpaguesit hapet një çështje penale për detyrimet tatimore të tij, pas 

kalimit të afatit të parashikuar në pikën 1 të këtij neni, e drejta për vlerësim tatimor vlerësohet se nuk 
është parashkruar. 

“3. Tatimpaguesi mund t’i paguajë detyrimet tatimore në mënyrë elektronike, nëpërmjet 
bankave, institucioneve të tjera financiare ose të autorizuara, që kanë lidhur marrëveshje me 
administratën tatimore, për të pranuar këto pagesa.”. 

(Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
4. E drejta e tatimpaguesit për të kërkuar rimbursimin e tepricës kreditore parashkruhet kur 

kanë kaluar 5 vjet nga data e dorëzimit të deklaratës tatimore, të përcaktuar në legjislacionin tatimor 
përkatës.(Ndryshuar me Ligj nr. 164/2014, dt. 4.12.2014.) 

 
Neni 75 

Detyrimet tatimore të paguara më tepër 
 

1. Kur shuma e detyrimit tatimor të paguar është më e madhe se shuma e tatimit të vlerësuar 
në njoftimin për vlerësimin tatimor, administrata tatimore e kalon shumën e paguar më tepër për 
llogari të detyrimeve të tjera tatimore, të papaguara nga tatimpaguesi. 

Pas kësaj, me miratimin, me shkrim, të tatimpaguesit, shuma e mbetur, nëse ka: 
a) rimbursohet automatikisht, brenda 30 ditëve kalendarike nga data e derdhjes së shumës 

së paguar më tepër; 
b) kalohet për llogari të detyrimeve tatimore të ardhshme të tatimpaguesit. 

“1.1. Në rastin kur tatimpaguesi, i cili ka kërkuar rimbursim, i nënshtrohet kontrollit, sipas 
analizës së riskut, me qëllim respektimin e afatit të rimbursimit, sipas këtij neni, afatet e përcaktuara 
nga nenet 83 dhe 84 nuk do të zbatohen dhe çdo afat do të jetë 5 ditë kalendarike.”.  

(Shtuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
2. Veprimet për shumat e paguara më tepër për detyrimet tatimore regjistrohen në dosjen 

e tatimpaguesit. 



 

 
Neni 76 

Kamatëvonesa 
 

1. Kur detyrimi tatimor nuk paguhet në afat, tatimpaguesi është i detyruar që, për periudhën 
nga afati i pagesës deri në datën e pagesës së tatimit, të paguajë kamatëvonesë për këtë shumë, në 
masën e përcaktuar në pikën 3 të këtij neni. 

2. Nëse një rimbursim, i cili duhej kryer nga administrata tatimore, sipas nenit 75 dhe nenit 
75/1 të këtij ligji, nuk kryhet brenda 30 ditëve kalendarike, administrata tatimore paguan 
kamatëvonesë për shumën e paguar më tepër, si më poshtë:  

(Shtuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
a)  kur një shumë e paguar më tepër kreditohet kundrejt një detyrimi tatimor tjetër, 

kamatëvonesa paguhet duke filluar nga data e pagesës më tepër deri në afatin e pagesës së tatimit, 
kundrejt të cilit bëhet kreditimi; 

b) kur një shumë e paguar më tepër rimbursohet, kamatëvonesa paguhet për periudhën nga 
30 ditë pas bërjes së pagesës më tepër deri në kryerjen e rimbursimit. 

3. Masa e kamatëvonesës, sipas këtij neni, është 120 për qind e shkallës së interesit 
ndërbankar të Bankës së Shqipërisë, që përcaktohet çdo tremujor, në bazë të shkallës mesatare të 
tremujorit paraardhës. 

“Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve publikon dhe përditëson në faqen zyrtare të internetit 
normën e interesit që aplikon për llogaritjen e kamatëvonesës.”.  

(Shtuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
4. Kamatëvonesa paguhet në çdo rrethanë dhe nuk mund të hiqet nga administrata tatimore, 

as të ankimohet, me përjashtim të rasteve kur ka gabime në llogaritje ose kur detyrimi tatimor, 
për të cilin zbatohet, ndryshon. 

 
Neni 77 

Marrëveshja e pagesës me këste 
 

1. Kur një rrethanë financiare pengon tatimpaguesin për të paguar plotësisht dhe në afat 
detyrimet tatimore, ai mund të lejohet të lidhë marrëveshje pagese me këste. 

“1. Kur një rrethanë financiare pengon tatimpaguesin për të paguar nëafat detyrimet 
tatimore, ai mund të lejohet të lidhë në çdo kohë marrëveshje pagese me këste. Në të njëjtën kohë 
tatimpaguesi duhet të vërtetojë që është në kushtet e pamundësisë financiare për të paguar të plotë 
detyrimin tatimor, si dhe të tregojë që pavarësisht nga rrethana financiare, ai është në gjendje të 
përmbushë marrëveshjen.”. (Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 

2. Tatimpaguesi paraqet një kërkesë me shkrim, për të hyrë në një marrëveshje pagese 
me këste. Kërkesa duhet t’i drejtohet drejtorit të drejtorisë rajonale apo drejtuesit të njësive të 
ngjashme me të dhe duhet të parashtrojë arsyet, që e pengojnë tatimpaguesin për të paguar 
detyrimet tatimore. 

3. Marrëveshja e pagesës me këste bëhet me shkrim dhe nënshkruhet nga drejtori i drejtorisë 
rajonale apo drejtuesi i njësisë së ngjashme me të dhe tatimpaguesi. 

“3. Marrëveshja e pagesës me këste bëhet me shkrim, brenda 10 ditëve kalendarike nga data e 
paraqitjes  së kërkesës  dhe nënshkruhet  nga  tatimpaguesi  dhe drejtori  i  drejtorisë rajonale apo 
drejtuesi i njësisë së ngjashme me të. Për të nënshkruar një marrëveshje të pagesës me këste, 
tatimpaguesi detyrohet të paguajë menjëherë të paktën njëzet për qind të vlerës së detyrimit, për të 
cilin lidhet marrëveshja.”. (Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 

4. Marrëveshja e pagesës me këste nuk mund të zgjasë më tepër se fundi i vitit kalendarik 
pasardhës. 

5. Administrata tatimore mund ta refuzojë kërkesën për një marrëveshje pagese me këste ose 
të kërkojë garanci bankare, para se të hyjë në një marrëveshje të tillë. 

6. Tatimpaguesi duhet të paguajë kamatëvonesë për të gjitha detyrimet tatimore, pagesa e të 
cilave shtyhet, sipas marrëveshjes së pagesës me këste. 

“Në rastin kur tatimpaguesi hyn në një marrëveshje të pagesës me këste me administratën 
tatimore, duke filluar nga muaji që pason muajin në të cilin marrëveshja është vendosur deri në 
përfundimin e afatit të marrëveshjes, me kushtin që marrëveshja të jetë përmbushur tërësisht, 



 

tatimpaguesi paguan kamatëvonesë për detyrimin tatimor, pagesa e të cilit shtyhet, por nuk llogaritet 
gjobë për pagesë të vonuar sipas nenit 114 të këtij ligji.” 

 (Shtuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
“7. Marrëveshja për pagesë me këste mund të lidhet për detyrime tatimore të vendosura 

nga administrata tatimore për një vlerësim tatimor të kryer, sipas nenit 68, të këtij ligji, si dhe për 
detyrime tatimore të vetëdeklaruara nga tatimpaguesi. 

Përjashtimisht, administrata tatimore nuk hyn në një marrëveshje të pagesës me këste për 
detyrim tatimor të vetëdeklaruar nga tatimpaguesi, i cili është llogaritur, ose mbledhur, ose mbajtur 
prej tij, përfshirë kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. 

8.  Në rastin kur për tatimpaguesin ka filluar mbledhja me forcë e detyrimeve tatimore, 
hiqet urdhërbllokimi i llogarive bankare të tatimpaguesit, i vendosur në përputhje me nenin 90 të 
këtij ligji. 

Në rastin kur për tatimpaguesin ka filluar mbledhja me forcë e detyrimeve tatimore, në 
përputhje me nenin 91, të këtij ligji, pavarësisht nga lidhja e marrëveshjes së pagesës me këste, 
administrata tatimore, për të siguruar pagesën e detyrimit tatimor nuk heq dorë nga kjo masë. 

Administrata tatimore nuk mund të lidhë një marrëveshje të pagesës me këste nëse ka filluar 
procedurat e shitjes në ankand të pasurive të konfiskuara për efekt të atij detyrimi tatimor të pashlyer, 
në përputhje me nenin 96 të këtij ligji.”. 

(Shtuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
 
 

Neni 80 
Kontrolli tatimor 

 
1. Administrata tatimore kontrollon deklaratat tatimore, llogaritë, librat dhe regjistrimet 

tatimore të tatimpaguesit, përfshirë të gjithë dokumentacionin, që ka të bëjë me të ardhurat, 
shpenzimet, aktivet dhe pasivet dhe marrëdhëniet financiare me palë të treta. 

2. Kontrolli i tatimpaguesit bazohet në deklaratat e dhëna nga tatimpaguesi, si dhe në librat, 
regjistrimet e informacionin e dhënë nga palët e treta ose në përputhje me mënyrat alternative të 
vlerësimit, parashikuar në nenin 72 të këtij ligji. 

3. Administrata tatimore kontrollon saktësinë e të gjitha dokumenteve, që kanë të bëjnë me 
statusin ligjor, rezidencën, veprimtarinë ekonomike, pagesat dhe detyrimet tatimore, si dhe çdo 
dokument tjetër me rëndësi për përcaktimin e detyrimit tatimor. 

4. Zgjedhja e tatimpaguesve, që kontrollohen, bëhet në bazë të analizës së vlerësimit të riskut, 
të kryer nga administrata tatimore, për të identifikuar tatimpaguesin, і cili ka më shumë rrezik për ta 
shkelur legjislacionin tatimor. 

Në rast se tatimpaguesi ka të certifikuara, nga kompani të njohura audituese“ose kompani të 
klasifikuara si të tilla me ligj të veçantë”., pasqyrat financiare dhe deklaratat tatimore ku vërtetohet se 
janë në përputhje me legjislacionin fiskal, administrata tatimore e përshin këtë element në analizën e 
riskut të tatimpaguesit. Procedurat, kriteret dhe lista e kompanive audituese “ose kompani të 
klasifikuara si të tilla me ligj të veçantë”. përcaktohen me udhëzim të Ministrit të Financave në 
zbatim këtij neni.(Ndryshuar me Ligj Nr. 99/2015, datë 23.09.2015.).(Ndryshuar me ligjin 112/2016 
dt.03.11.2016) 

5. Kontrollet, që kryhen nga administrata tatimore qendrore, urdhërohen nga drejtori i 
drejtorisë rajonale të tatimeve apo drejtuesit e njësive të ngjashme me të. Kontrollet, që kryhen nga 
administrata tatimore vendore, urdhërohen nga titullari i zyrës tatimore të qeverisjes vendore. 

6. Procedurat për kryerjen e kontrolleve tatimore dhe llojet e kontrolleve tatimore miratohen 
nga Ministri i Financave, me propozimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve. 

 
Neni 81 

Njoftimi i kontrollit tatimor 
 

1. Administrata tatimore i dërgon tatimpaguesit njoftimin, i cili përcakton tatimpaguesin si 
subjekt të kontrollit tatimor. 

“1/1. Njoftimi i kontrollit tatimor i dërgohet tatimpaguesit të paktën 30 ditë kalendarike 
përpara datës së fillimit të kontrollit tatimor të shkruar në njoftim, përveç kur kontrolli kryhet si 
rezultat i kërkesës së tatimpaguesit për rimbursim tatimor. 



 

Në rastin e kryerjes së vizitave fiskale, të cilat janë kontrolle të shkurtra të kryera gjatë një 
periudhe të shkurtër kohore për të verifikuar saktësinë e deklaratave e të pagesave, si rregull vetëm për 
një periudhë të caktuar tatimore dhe vetëm për një lloj tatimi, njoftimi i vizitës fiskale i dërgohet 
tatimpaguesit të paktën 10 ditë kalendarike përpara datës së fillimit të vizitës fiskale.”. 

2. Njoftimi i kontrollit tatimor përmban: 
a)  identifikimin e organit, që kryen kontrollin tatimor; 
b)  emrin dhe mbiemrin e tatimpaguesit, person fizik, ose emrin e personit juridik, 

subjekt kontrolli; 
c)  numrin e identifikimit të tatimpaguesit; 
ç) datën e lëshimit; 
d)  bazën ligjore për kontrollin: 
dh) llojet e tatimit, objekt të kontrollit; 
e)  periudhën ose periudhat tatimore, për të cilat kryhet kontrolli tatimor; 
ë) një përshkrim të të drejtave dhe të detyrave të tatimpaguesit gjatë kontrollit tatimor, 

përfshirë të drejtën e ankimit të vlerësimit, që bëhet në bazë të kontrollit tatimor; 
f) datën dhe orën kur fillon kontrolli tatimor; 
“f)   datën dhe orën kur fillon dhe kur përfundon kontrolli tatimor. Kohëzgjatja   e 

nevojshme e kontrollit përcaktohet nga të dhënat e analizës së riskut.”. 
g)  vendin e kontrollit tatimor; 
gj)  nënshkrimin e titullarit të zyrës; 
h)  një kërkesë për vënien në dispozicion të administratës tatimore të informacionit 

specifik për kontrollin tatimor. 
“Afati për kryerjen e kontrollit, i përcaktuar në përputhje me shkronjën “f”, mund të 

zgjatet pas miratimit nga Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, por jo më shumë se 15 ditë pune.”. 
“3. Me njoftimin e kontrollit tatimor, tatimpaguesit i jepet mundësia të deklarojë çdo të dhënë 

për transaksione të padeklaruara, për të cilat nuk është paguar tatim. Ky deklarim kryhet në 
Drejtorinë Rajonale Tatimore, nëpërmjet një formulari-pyetësor që i vihet në dispozicion së bashku me 
njoftimin për kontroll, brenda 30 ditëve kalendarike, por përpara fillimit të kontrollit tatimor. 

4.  Tatimpaguesi  deklaron  dhe  paguan  menjëherë  tatimin  ose  kontributin përkatës  së 
bashku me kamatëvonesën, të llogaritur në përputhje me nenin 76 të këtij ligji. 

5. Për detyrimin tatimor të deklaruar përpara fillimit të kontrollit tatimor sipas pikës 3, të këtij 
neni, aplikohet dënim administrativ në masën 50 për qind të tatimit ose kontributit. 

Nëse dënimi i aplikuar sipas kësaj dispozite është më i madh se dënimi që aplikohet për 
shkeljen sipas dispozitës përkatëse të kreut XIV, të ligjit, atëherë aplikohet dënimi më i ulët. 

6. Nëse tatimpaguesi nuk deklaron sipas pikës 3, të këtij neni, përpara fillimit të kontrollit 
prezumohet që nuk ka për të deklaruar dhe për çdo detyrim tatimor apo shkelje të konstatuar gjatë 
kontrollit aplikohen dënimet administrative sipas këtij ligji.”. 

(Ndryshime me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
 
 

Neni 83 
Raporti i kontrollit tatimor 

 
1. Inspektori i grupit të kontrollit tatimor është përgjegjës për përgatitjen e raportit të 

kontrollit, brenda shtatë ditëve kalendarike pas datës së përfundimit të kontrollit tatimor. 
2. Raporti i kontrollit jep rezultatet e kontrollit, shumën e vlerësimit të propozuar dhe 

referencat ligjore, që justifikojnë propozimin e bërë, dhe nënshkruhet nga inspektori/inspektorët e 
kontrollit tatimor. 

3. Një kopje e raportit të kontrollit i jepet drejtorit të drejtorisë rajonale të tatimeve dhe një 
kopje i dërgohet me postë tatimpaguesit. 

“3. Raporti i kontrollit miratohet nga struktura përkatëse e Drejtorisë Rajonale Tatimore, 
përfshirë përgjegjësin e sektorit, drejtorin e kontrollit, si dhe drejtorin e drejtorisë rajonale. Një 
kopje e raportit të kontrollit i dërgohet me postë tatimpaguesit.”. 

(Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
4. Tatimpaguesi ka të drejtë t’i kundërshtojë rezultatet e kontrollit tatimor brenda 15 ditëve 

kalendarike pas datës kur vlerësohet se raporti është marrë nga tatimpaguesi.  
(Ndryshuar me Ligj Nr. 179/2013, dt. 28.12.2013). 



 

5. Kundërshtimi i tatimpaguesit paraqitet me shkrim, ku jepen arsyet e marrjes së këtij 
kundërshtimi. 

6. Grupi i kontrollit e shqyrton kundërshtimin, brenda 5 ditëve pune nga data e marrjes së 
kundërshtimit, ose që vlerësohet të jetë marrë dhe arsyetimi i dhënë nga grupi i kontrollit për 
kundërshtimin përfshihet në raportin përfundimtar të kontrollit. 

 
Neni 85 

Rikontrolli tatimor 
 

1. Rezultatet e kontrollit tatimor janë detyruese për administratën tatimore. Për të njëjtin 
detyrim tatimor nuk mund të kryhen kontrolle të mëtejshme, me përjashtim të rasteve kur: 

a)  tatimpaguesi nuk ka bashkëpunuar gjatë kontrollit tatimor ose nuk ka vepruar, në 
përputhje me kërkesën me shkrim, për t’i dhënë informacion administratës tatimore, gjatë kryerjes së 
kontrollit tatimor; 

b)  administrata tatimore ka prova, konkrete dhe të besueshme, që tatimpaguesi është 
përfshirë në evazion tatimor; 

c)  inspektori, gjatë kontrollit tatimor, nuk ka vepruar në përputhje me procedurat dhe,  
për  këtë  shkak,  ndaj  tij  kanë filluar procedura disiplinore apo  janë marrë masa disiplinore.  Në  
përbërjen  e  grupit  të  rikontrollit  tatimor  nuk  mund  të  bëjnë  pjesë inspektorë, që kanë marrë 
pjesë në kontrollin tatimor të mëparshëm. 

2.  Rikontrolli  tatimor  miratohet  nga  Drejtori  i  Përgjithshëm  i  Tatimeve,  sipas kërkesës 
me shkrim për fillimin e një rikontrolli tatimor, të bërë nga drejtori i drejtorisë rajonale apo drejtuesi i 
njësisë së ngjashme me të, si dhe nga drejtori i drejtorisë së kontrollit apo auditit brenda Drejtorisë së 
Përgjithshme të Tatimeve. 

“3. Vendimi i miratimit të rikontrollit nga Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, në të cilin janë 
shprehur qartë arsyet e rikontrollit, i vihet në dispozicion tatimpaguesit së bashku me njoftimin e 
kontrollit tatimor.”.  

(Shtuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
 
 

Neni 88 
Autoriteti dhe kompetencat 

për mbledhjen e detyrimit tatimor të papaguar 
 

1. Administrata tatimore ka autoritetin dhe kompetencat e dhëna sipas këtij kreu për të 
mbledhur detyrimet tatimore të papaguara, për të cilat nuk është ushtruar e drejta e ankimit apo kanë 
kaluar të gjitha fazat e shqyrtimit administrativ dhe gjyqësor. 

2.  Administrata  tatimore  i  ushtron  këto  kompetenca,  duke  zbatuar  mënyrat  e 
vlerësimit të riskut, për të përcaktuar dhe zbatuar, në çdo rast, masën më të përshtatshme të 

mbledhjes me forcë, në mënyrë që të maksimalizojë mbledhjen e detyrimeve tatimore të papaguara. 
3. Kriteri i vlerësimit të riskut bazohet në dokumentacionin financiar, të dhënë nga 

tatimpaguesi ose palët e treta, duke marrë parasysh shumën e detyrimit tatimor të papaguar të 
tatimpaguesit dhe aftësinë e tij për ta paguar tatimin. 

“4. Administrata tatimore, pasi ka ezauruar procedurat e mbledhjes me forcë të detyrimit 
tatimor  të  papaguar,  sipas  këtij  kreu,  mund  të  mbledhë  detyrimin  tatimor  të  mbetur  të 
papaguar edhe nëpërmjet një personi juridik publik, i cili  përfiton komision mbi shumën e 
mbledhur, në masën e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave.”. 

(Shtuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
 

Neni 104 
Fillimi i procedurave të falimentimit 

 
1. Administrata tatimore kërkon në gjykatë fillimin e procedurës së falimentimit për 

tatimpaguesit, shoqëri tregtare: 
a)  2 vjet pas kalimit në statusin pasiv nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit; 
b)  Shfuqizohet 
c)  që deklarojnë rezultat me humbje të kapitaleve të veta për të paktën 3 vite rresht; 



 

ç) 3 vjet pasi ka kaluar në regjistrin pasiv, sipas nenit 44 të këtij ligji. 
d)  kanë detyrime të pashlyera ndaj administratës tatimore prej të paktën 2 vitesh nga data 

e hyrjes në fuqi e këtij ligji.(Ndryshuar me Ligj nr. 164/2014, dt. 4.12.2014.) 
 

“Neni 104 
Fillimi i procedurës së falimentimit 

 
Fillimi i procedurës së falimentimit në gjykatë nga administrata tatimore bëhet në përputhje 

me ligjin për falimentimin.”. 
 (Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
 
 
 
 
 
 

Neni 105 
Struktura dhe funksionet e njësive të hetimit tatimor 

 
1. Strukturat e hetimit tatimor janë njësi të specializuara hetimi dhe zbatimi në administratën 

tatimore qendrore. 
2. Strukturat e hetimit tatimor kanë si funksion parësor: 

a) mbledhjen e informacionit tatimor; 
b) hetimin tatimor; 
c) zbatimin e masave shtrënguese; 
ç) marrjen e masave administrative edhe për kundërvajtjet administrative tatimore. 

3. Punonjësit e njësive të hetimit tatimor gëzojnë atributet e Policisë Gjyqësore, në përputhje 
me Kodin e Procedurës Penale dhe ligjin për organizimin dhe funksionimin e Policisë Gjyqësore. 

4. Punonjësit e strukturave të hetimit tatimor pajisen me armë, në përputhje me legjislacionin 
e fushës në fuqi.(Ndryshuar me Ligj nr. 164/2014, dt. 4.12.2014.) 

5. Detyrat dhe funksionet e drejtorisë së hetimit tatimor, në zbatim të këtij neni, përcaktohen 
me vendim të Këshillit të Ministrave. 

“6. Drejtori i Drejtorisë së Hetimit Tatimor, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, dhe 
drejtorët e hetimit tatimor në drejtoritë rajonale tatimore emërohen nga Ministri i Financave.”. (Shtuar 
me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 

 
Neni 105/2 

Struktura kompetencat dhe funksionet e Avokatit të Tatimpaguesve 
 
1. Avokati i Tatimpaguesve mbron interesat e tatimpaguesve në marrëdhëniet me organet 

tatimore. Ai autorizohet të investigojë të gjitha kërkesat e tatimpaguesve, që përmbajnë probleme të 
administrimit të tatimeve, si vonesa administrative të paarsyeshme, gabime të zyrtarëve tatimorë, që 
nuk janë zgjidhur në mënyrën e duhur pas paraqitjes nga tatimpaguesi, mosrespektimi i procedurave 
tatimore apo shkelje tëprocedurave tatimore nga zyrtarët tatimorë.(Ndryshuar me Ligjin Nr. 10261, 
dt. 01.04.2010.). 

2. Avokati i Tatimpaguesve ka këto funksione: 
a)  evidentimin,  klasifikimin  dhe  trajtimin  e  drejtë  të  çdo  ankese  të  marrë  nga 

tatimpaguesit; 
b) bashkëpunimin me drejtorinë e shërbimit të tatimpaguesve, për të promovuar rolin e 

Avokatit të Tatimpaguesit në mbrojtjen e të drejtave të tatimpaguesit; 
c) bashkëpunimin me drejtorinë e kontrollit të brendshëm, me drejtorinë e personelit dhe me 

drejtoritë e tjera të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, për të garantuar që tatimpaguesit të 
trajtohen apo do të trajtohen në përputhje me dispozitat ligjore dhe se të drejtat e tyre mbrohen dhe 
respektohen në mënyrën e duhur nga punonjësit e administratës tatimore, në përputhje me Kodin e 
Etikës; 

ç) ndjekjen dhe trajtimin me korrektësi të çdo rasti individual dhe mbylljen e arkivimin e tyre 
vetëm pasi ankesat të jenë trajtuar e zgjidhur në përputhje me legjislacionin tatimor, dispozitat e Kodit 
të Etikës dhe udhëzimet e nxjerra në zbatim të dispozitave të këtij kreu; 



 

d) bashkëpunimin me drejtorinë e shërbimit të tatimpaguesve, drejtorinë e trajnimit dhe 
drejtorinë e personelit, me qëllim që nga përfundimet e nxjerra nga rastet e veçanta në të gjitha 
drejtoritë rajonale tatimore, të garantohet mospërsëritja e gabimeve; 

dh) bërjen e propozimeve zëvendësdrejtorëve të përgjithshëm dhe koordinatorëve rajonalë  të  
Drejtorisë  së  Përgjithshme  të  Tatimeve  për  masa  administrative  ndaj punonjësve të 
administratës tatimore, të cilët kanë shkelur dispozitat e Kodit të Etikës; 

e) referimin e rasteve të veçanta drejtorisë së investigimit të brendshëm ose drejtorisë së 
investigimit kriminal, nëse informacioni apo dokumentacioni i nxjerrë tregojnë se rasti në fjalë kërkon 
nisjen e procesit të investigimit administrativ ose kriminal; 

ë) bërjen e propozimeve Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve për përmirësime në 
proceset e punës dhe në procedurat tatimore, si dhe lidhur me dispozitat e Kodit të Etikës, me synim 
përmirësimin e shërbimeve ndaj tatimpaguesve, reduktimin e barrës administrative dhe lehtësimin e 
procedurave për tatimpaguesit në përmbushjen e detyrimeve tatimore. 

“f) nxjerr rekomandime me karakter të përgjithshëm në lidhje me çështjet e identifikuara 
gjatë ushtrimit të funksioneve të tij dhe i përdor ato si bazë për të bërë propozime për ndryshimin e 
legjislacionit përkatës; 

g) nxjerr rekomandime me shkrim drejtuar Drejtorisë së Apelimit Tatimor ose Komisionit për  
Shqyrtimin  e  Apelimeve  Tatimore  dhe/ose  i  paraqet  këto  rekomandime  në  seancat dëgjimore 
administrative të mbajtura nga Drejtoria e Apelimit Tatimor ose Komisioni për Shqyrtimin e 
Apelimeve Tatimore.”. (Shtuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 

3. Drejtoria e Avokatit të Tatimpaguesve ka si funksion parësor sigurimin e një informacioni 
efiçent dhe prezantimin në hallkat administrative përkatëse të problemeve e të  shqetësimeve  të  
tatimpaguesve,  në  përmbushjen  e  detyrimeve  tatimore  dhe  të procedurave përkatëse 
administrative,  si  dhe garantimin  e plotësimit  të të drejtave të tatimpaguesve nga administrata 
tatimore. 

“3/1. Avokati i Tatimpaguesve gëzon të drejtën e njohjes dhe marrjes me shkrim nga 
strukturat e administratës tatimore të çdo informacioni të përgjithshëm apo të veçantë për një 
tatimpagues apo një grup tatimpaguesish, në çdo fazë të procesit administrativ. Ai mund të kërkojë 
informacion pranë çdo strukture të administratës tatimore, përfshirë Drejtorinë e Hetimit Tatimor, për 
aq sa nuk cenohen interesat e hetimit tatimor, siç përcaktohet në dispozitat ligjore në fuqi për këtë 
qëllim. Avokati i Tatimpaguesve gëzon të drejtën e njohjes dhe marrjes se informacionit edhe nga 
strukturat përkatëse të shqyrtimit administrativ tatimor në Ministrinë e Financave. 

3/2. Avokati i Tatimpaguesve, në bazë të kërkesës se tatimpaguesit, ka të drejtë t’i 
rekomandojë Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve nxjerrjen e vendimeve teknike, në përputhje me 
përcaktimet e nenit 10 të këtij ligji. Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve në çdo rast i kthen përgjigje të 
arsyetuar Avokatit të Tatimpaguesve, për marrjen parasysh ose jo të rekomandimit brenda një afati 
30-ditor.”. (Shtuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 

4. Avokati i Tatimpaguesve nuk është i autorizuar të investigojë apo të ndërhyjë në rastet, për 
të cilat tatimpaguesi është investiguar nga drejtoria e investigimit tatimor apo nga drejtoria e 
investigimit të brendshëm. Avokati i Tatimpaguesve nuk autorizohet të investigojë apo të ndërhyjë në 
procesin e përcaktimit të detyrimit tatimor apo për raste, të cilat janë në procesi. Megjithatë, Avokati i 
Tatimpaguesve është i autorizuar të investigojë dhe të ndërhyjë, nëse procesi i vlerësimit të 
detyrimeve tatimore apo procesi i apelimit nuk kryhet në përputhje me procedurat e vendosura në 
ligj apo në dispozitat përkatëse nënligjore. Ky autorizim kufizohet me të drejtën e sigurimit të 
respektimit të procedurave dhe jo në vendimet lidhur me shumat e vlerësuara të detyrimeve tatimore 
apo në vendimin e marrë për apelimin. 

5. Avokati i Tatimpaguesve emërohet nga Ministri i Financave, me propozimin e Drejtorit 
të Përgjithshëm të Tatimeve. 

“5. Avokati i Tatimpaguesit emërohet sipas dispozitave të legjislacionit për nëpunësin 
civil dhe është strukturë e pavarur në vendimmarrje, në përbërje të Ministrisë së Financave. 

6. Autoriteti, funksionet e bashkëpunimi i Avokatit të Tatimpaguesve brenda Drejtorisë së 
Përgjithshme të Tatimeve dhe me palët e treta përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. 

6. Kompetencat, detyrat funksionale dhe mënyra e bashkëpunimit të Avokatit të 
Tatimpaguesve me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe me palët e treta përcaktohen me 
vendim të Këshillit të Ministrave. 

7. Procedurat e hollësishme për funksionet, përgjegjësitë dhe procedurat që do të zbatohen 
nga Avokati i Tatimpaguesve, si dhe procedurat që do të ndiqen nga tatimpaguesit, për të përfituar 



 

nga shërbimet e ofruara nga Drejtoria e Avokatit të Tatimpaguesve, përcaktohen me udhëzim të 
Ministrit të Financave. 

8. Manuali i Avokatit të Tatimpaguesve, i cili duhet të përmbajë procedura të hollësishme dhe 
proceset e punës për mbledhjen e informacionit, evidentimin dhe përpunimin e ankesave të 
tatimpaguesve, zgjedhjen dhe trajtimin e ankesave e të shqetësimeve  të  tatimpaguesve,  
përgjithësimin  e  rasteve,  mbylljen  e  rasteve,  si  dhe treguesit e matjes së performancës së 
punës dhe procedurat e raportimit, miratohet nga Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve. (Ndryshuar me 
Ligjin Nr. 10261, dt. 01.04.2010.). 

8. Manuali i Avokatit të Tatimpaguesve, i cili përmban procedura të hollësishme për 
mbledhjen e informacionit, evidentimin dhe shqyrtimin e ankesave të tatimpaguesve, zgjedhjen dhe 
trajtimin e ankesave e të shqetësimeve të tatimpaguesve dhe procedurat e raportimit, si dhe rregullat 
për përgjithësimin e gjetjeve individuale, mbylljen e shqyrtimeve, kohën brenda të cilës do të 
shqyrtohen ankesat, si dhe treguesit e matjes së performancës miratohet nëpërmjet një udhëzimi të 
Ministrit të Financave.”. 

(Ndryshime me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
Ndryshimet e ketij neni hyjne ne fuqi me 1 Janar 2017 
 

Neni 106 
Objekti i ankimit administrativ tatimor 

 
1. Tatimpaguesi mund të ankimojë kundër çdo njoftim vlerësimi, çdo vendimi që ndikon në 

detyrimin e tij tatimor, çdo kërkese për rimbursim ose lehtësim tatimor, ose çdo akti ekzekutiv të 
posaçëm tatimor, në lidhje me tatimpaguesin “në përputhje me Kodin e Procedurave Administrative, 
përveçse kur në këtë ligj përcaktohet ndryshe”.  

(Shtuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
2. Ankimi bëhet me shkrim dhe në formën e parashikuar në zbatim të këtij ligji, me udhëzim 

të Ministrit të Financave. 
3. Tatimpaguesi e dorëzon ankimin në drejtorinë e apelimit tatimor brenda 30 ditëve 

kalendarike nga data kur vlerësimi ose vendimi i administratës tatimore është marrë ose vlerësohet 
të jetë marrë nga tatimpaguesi. 

4. Drejtoria e apelimit i dërgon një kopje të ankimit administratës tatimore, që ka nxjerrë 
vlerësimin tatimor ose vendimin, objekt të ankimit tatimor. 

 
 

Neni 108 
Kompetenca për shqyrtimin e ankimit tatimor 

 
1. Drejtoria e apelimit tatimor “ose Komisioni për Shqyrtimin e Apelimeve Tatimore”. 

shqyrton ankimin tatimor dhe merr vendim në bazë të provave dhe të argumenteve të paraqitura nga 
tatimpaguesi dhe administrata tatimore. 

2. Drejtoria e apelimit tatimor “ose Komisioni për Shqyrtimin e Apelimeve Tatimore”. ka 
të drejtë të kërkojë dokumentacion shtesë nga tatimpaguesi ose administrata tatimore. 

3. Drejtoria e apelimit “ose Komisioni për Shqyrtimin e Apelimeve Tatimore”. , pas 
shqyrtimit të ankimit, vendos: 

a) lënien në fuqi të aktit, objekt ankimi dhe rrëzimin e ankimit; 
b) shfuqizimin/revokimin e aktit, objekt ankimi; 
c) ndryshimin e aktit, objekt ankimi, duke e pranuar pjesërisht ankimin. 

4. Tatimpaguesi ka të drejtë ta paraqesë personalisht çështjen para drejtorisë së 
apelimit tatimor “ose Komisioni për Shqyrtimin e Apelimeve Tatimore”. ose të caktojë një person për 
ta përfaqësuar para kësaj drejtorie. 

5. Barra e provës, për të vërtetuar se një vlerësim tatimor ose vendim është i pasaktë, bie mbi 
tatimpaguesin. 

“5. Barra e provës për të vërtetuar se një vlerësim tatimor ose vendim është i pasaktë 
ushtrohet në përputhje me Kodin e Procedurave Administrative.”. 

6.  Vendimi  i  drejtorisë  së  apelimit  tatimor “ose Komisioni për Shqyrtimin e Apelimeve 
Tatimore”. duhet  të përfshijë  një shpjegim,  me shkrim, për mbështetjen ligjore të vendimit të marrë 
prej saj, duke përfshirë arsyetimin, në përputhje me dispozitat e nenit 108 të Kodit të Procedurave 
Administrative  “në përputhje me nenin 100 të Kodit të Procedurave Administrative”. 



 

“7. Komisioni për Shqyrtimin e Apelimeve Tatimore ka për kompetencë të shqyrtojë dhe të 
marrë vendim për ankimin tatimor që ka për objekt detyrimin tatimor, sipas vlerës së përcaktuar me 
vendim të Këshillit të Ministrave.”. 

 (Ndryshime me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
 
 

Neni 109 
Vendimi i drejtorisë 

Vendimi për ankimin administrativ tatimor dhe e drejta e ankimit 
1. Vendimi i drejtorisë së apelimit tatimor ose Komisioni për Shqyrtimin e Apelimeve 

Tatimore futet në dosjen e tatimpaguesit dhe nga një kopje i dërgohet, me postë rekomande, 
tatimpaguesit dhe organit të administratës tatimore, që ka bërë vlerësimin tatimor ose ka marrë 
vendimin, që është objekt i ankimit. 

2.  Tatimpaguesi  mund  ta  kundërshtojë  vendimin  e  drejtorisë  së  apelimit  tatimor  ose 
Komisioni për Shqyrtimin e Apelimeve Tatimore në gjykatë, brenda 30 ditëve kalendarike nga data e 
marrjes dijeni për këtë vendim. Nëse drejtoria e apelimit tatimor  ose Komisioni për Shqyrtimin e 
Apelimeve Tatimore nuk shprehet  brenda 60 ditëve  nga data e marrjes së ankimit, tatimpaguesi 
mund të ankohet drejtpërdrejt në gjykatë. (Ndryshuar me Ligj nr. 164/2014, dt. 4.12.2014.) 

3. Administrata tatimore, e cila ka nxjerrë vendimin administrativ, objekt ankimi, mund ta 
apelojë vendimin e drejtorisë së apelimit tatimor në gjykatë, brenda 30 ditëve kalendarike nga data 
e marrjes dijeni për këtë vendim. 

“3.  Vendimi  i  Drejtorisë  së  Apelimit  Tatimor  ose  i  Komisionit  për  Shqyrtimin  e 
Apelimeve Tatimore është i detyrueshëm për zbatim nga organi i administratës tatimore që ka bërë 
vlerësimin tatimor dhe nuk apelohet prej tij.”. 

4. Për rivendosjen në afat, zbatohen procedurat e parashikuara në Kodin e Procedurave 
Administrative. Drejtoria e Apelimit merr masat për publikimin, në website- in e Drejtorisë së 
Përgjithshme të Tatimeve, të qëndrimeve të mbajtura në vendimet e marra prej saj. (Ndryshuar 
me Ligj Nr. 179/2013, datë 28.12.2013.) “Drejtoria e Apelimit Tatimor merr masa për publikimin 
në website të qëndrimeve të mbajtura në vendimet e marra prej saj.”.  

(Ndryshime me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
 

Neni 110 
Rimbursimi i detyrimit tatimor, pagesa e kamatëvonesës dhe e gjobës 

1. Nëse vendimi i drejtorisë së apelimit tatimor ose Komisioni/t për Shqyrtimin e Apelimeve 
Tatimore është në favor të tatimpaguesit dhe administrata  tatimore  e  pranon  vendimin,  detyrimi  
tatimor,  i  paguar  më  tepër  nga tatimpaguesi dhe kamatëvonesa për tatimet e paguara më tepër, 
të llogaritura nga data e pagesës së detyrimit tatimor deri në datën e rimbursimit, i rimbursohen 
tatimpaguesit brenda 30 ditëve kalendarike nga data kur është marrë ose vlerësohet të jetë marrë 
vendimi i drejtorisë së apelimit tatimor. Nëse tatimpaguesi ka paraqitur garanci për pagesën e 
detyrimit, kjo çlirohet tërësisht apo pjesërisht sipas vendimit të drejtorisë së apelimit ose Komisioni/t 
për Shqyrtimin e Apelimeve Tatimore, brenda  30  ditëve  kalendarike  nga  data  kur  është  marrë  
ose  vlerësohet  të  jetë  marrë vendimi. 

(Ndryshuar me Ligj Nr. 179/2013, datë 28.12.2013.) 
2. Nëse drejtoria e apelimit tatimor lë në fuqi vendimin e administratës tatimore, 

kamatëvonesa, e llogaritur nga data e nxjerrjes së vlerësimit tatimor fillestar dhe çdo gjobë paguhen 
nga tatimpaguesi, brenda 30 ditëve kalendarike nga data kur vendimi і kësaj drejtorie është marrë ose 
vlerësohet të jetë marrë. 

“2. Nëse Drejtoria e Apelimit Tatimor ose Komisioni për Shqyrtimin e Apelimeve Tatimore lë 
në fuqi vendimin e administratës tatimore dhe tatimpaguesi e pranon vendimin, çdo detyrim tatimor, 
që përfshin tatimin, në rastin kur nuk është paguar, por është vendosur garanci, kamatëvonesë dhe 
çdo  gjobë e llogaritur, paguhen nga tatimpaguesi, brenda 30 ditëve kalendarike nga data kur 
vendimi për ankimin është marrë ose vlerësohet të jetë marrë.”. 

3. Njësitë e administratës tatimore, të përfshira në shqyrtimin administrativ të aktit, mund  të  
ankohen  në  gjykatë  kundër  vendimit  të  drejtorisë  së  apelimit  tatimor  sipas afateve të 
parashikuara në nenin 109 të këtij ligji. 

 (Ndryshime me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
 

Neni 113 



 

Mosdeklarimi në afat 
 

Tatimpaguesi, i cili nuk dorëzon deklaratën tatimore në afat, dënohet me gjobë me 10 000 
lekë për çdo deklaratë tatimore të padorëzuar. 

(Ndryshuar me Ligj Nr. 179/2013, datë 28.12.2013.). 
Tatimpaguesi, i cili nuk dorëzon në afatin e përcaktuar sipas ligjit përkatës deklaratën 

tatimore, për të cilën detyrohet sipas ligjit të deklarojë, dënohet me gjobë për çdo deklaratë tatimore të 
padorëzuar në afat, si më poshtë: 

a) 10.000 lekë për tatimpaguesit e tatimit mbi fitimin; 
b)   5.000 lekë për tatimpaguesit e tjerë.”. 

(Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
 
 

Neni 114 
Mospagimi në afat i detyrimit tatimor apo і kontributit 

 
1. Tatimpaguesi, i cili nuk arrin që, brenda afatit të parashikuar në këtë ligj për pagesë, të 

paguajë shumën e detyrimit tatimor e të kontributit, detyrohet të paguajë një gjobë, të barabartë me 
0,06 për qind të shumës së detyrimit të papaguar për çdo ditë, gjatë së cilës pagesa nuk është kryer. 
Në asnjë rast, gjoba nuk llogaritet për një periudhë më të gjatë se 365 ditë kalendarike.(Ndryshuar 
me Ligj nr. 164/2014, dt. 4.12.2014.) 

2. Për qëllime të këtij neni, shuma e papaguar e detyrimit tatimor është diferenca ndërmjet 
detyrimit tatimor që duhet paguar dhe shumës së tatimit të paguar. 

Shumë e papaguar e detyrimit tatimor konsiderohet edhe ulja e tepricës kreditore të 
tatimpaguesit, në rastin e një rivlerësimi tatimor. (Ndryshuar me Ligj 84/2014, dt.17.07.2014.) 

“Shumë e papaguar e detyrimit tatimor është diferenca ndërmjet shumës së saktë të 
rimbursueshme dhe shumës së rimbursimit të marrë në datën e caktuar.”. 

(Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
3 S hfuqizohet me Ligjin 179/2013, datë 28.12.2013.). 
4.Përjashtimisht, dispozitat e këtij neni nuk aplikohen për rastet e institucioneve buxhetore, të 

cilat vonesat në pagimin e detyrimeve tatimore dhe kontributeve i kanë bërë për shkak të vonesave në 
çeljen e fondeve buxhetore. 

(Ndryshuar  me  Ligj  124/2012,  dt.20.12.2012). 
 

Neni 114/1 
Mospagimi i kësteve të tatimit mbi fitimin dhe tatimi i thjeshtuar mbi fitimin 

 
Mospagimi në afat i kësteve paraprake të tatimit mbi fitimin ose kësteve paraprake të 

tatimit të thjeshtuar mbi fitimin, sipas nenit 30, të ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin 
mbi të ardhurat”, të ndryshuar, dënohet me gjobë në masën 15 për qind të shumës së këstit për 
t’u paguar.”. . (Ndryshuar me Ligj Nr. 99/2015, datë 23.09.2015.). 

Mospagimi në afat i kësteve paraprake të tatimit mbi fitimin ose kësteve paraprake të tatimit  
të  thjeshtuar  mbi  fitimin,  përkatësisht  sipas  nenit  30,  të  ligjit  nr.  8438,  date 28.12.1998, 
“Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, dhe nenit 15, të ligjit nr. 9632, date 30.10.2006, “Për 
sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar, dënohet me gjobë, në masën 10 për qind të shumës së 
këstit për t’u paguar.”.  

(Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
 

Neni 115 
Plotësim i pasaktë i deklaratës tatimore 

 
1. Dorëzimi i një deklarate tatimore të pasaktë dënohet me një gjobë të barabartë me 0,06 

për qind të shumës së detyrimit të papaguar për çdo ditë, gjatë së cilës pagesa nuk është kryer.  Në  
asnjë  rast,  gjoba  nuk  llogaritet  për  një  periudhë  më  të  gjatë  se  365  ditë kalendarike. 

2. Për qëllime të këtij neni, shuma e papaguar e detyrimit tatimor është diferenca ndërmjet 
detyrimit tatimor, që duhet paguar dhe shumës së tatimit të paguar.  



 

Shumë e papaguar e detyrimit  tatimor  konsiderohet  edhe  deklarimi  i  pasaktë  i  tepricës  
kreditore,  e  cila llogaritet si diferencë e tepricës kreditore që duhej deklaruar me tepricën kreditore të 
deklaruar.(Ndryshuar me Ligj nr. 164/2014, dt. 4.12.2014.) 

(Shfuqizuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
 
 

Neni 117 
Dënimet për agjentët e mbajtjes së tatimit në burim, 

agjentët e taksave dhe agjentët e tarifave 
 

Agjenti i mbajtjes së tatimit në burim, agjenti i taksave apo tarifave, që nuk arrin të mbajë, të 
llogarisë, të raportojë dhe të transferojë në Buxhetin e Shtetit tatimin në burim apo tatimet, taksat dhe 
tarifat e mbledhura, apo i shmanget mbledhjes së tyre, detyrohet të paguajë gjobë të barabartë me 50 
për qind të shumës së plotë të tatimit, taksës apo tarifës së pambledhur apo të shmangur. (Ndryshuar 
me Ligj Nr. 179/2013, datë 28.12.2013.) 

Agjenti i mbajtjes së tatimit, agjenti i taksave apo ai i tarifave detyrohen të paguajnë 
gjobë, në masën e mëposhtme: 

a) Gjobë në masën 0,06 për qind të shumës së plotë të tatimit, taksës apo tarifës, në rast se 
e ka mbajtur, llogaritur dhe deklaruar tatimin në burim apo tatimin, taksën ose tarifën, por nuk e 
ka transferuar atë në Buxhetin e Shtetit. Ky dënim aplikohet për çdo ditë, gjatë së cilës pagesa nuk 
është kryer, por jo për një periudhë më të gjatë se 365 ditë kalendarike. 

b) Gjobë në masën 50 për qind të shumës së plotë të tatimit, taksës apo tarifës në rast se 
nuk mban tatimin në burim apo tatimin apo nuk mbledh taksën ose tarifën; 

c) Gjobë në masën 100 për qind të shumës së plotë të tatimit, taksës apo tarifës nëse mban 
dhe nuk deklaron e paguan tatimin në burim apo tatimin, taksën ose tarifën e mbledhur.”. 

(Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
 

Neni 119 
Mosdeklarimi i punonjësve 

 
1.Nëse nga verifikimi dhe kontrolli në vendndodhjen e biznesit rezulton se tatimpaguesi nuk 

ka deklaruar në organin tatimor çdo të punësuar rishtazi, të paktën një ditë kalendarike përpara 
fillimit të punës, përveç detyrimit për pagimin e shumës së detyrimeve  tatimore  dhe  kontributeve  
të  sigurimeve  shoqërore  e  shëndetësore,  të llogaritura nga data e konstatimit, dënohet me gjobë 
për çdo punonjës të padeklaruar si më poshtë:(Ndryshuar me Ligj Nr. 10415, dt. 7.04.2011.). 

a) tatimpaguesit e regjistruar si subjekte të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe tatimit mbi 
fitimin, me gjobë prej 500 000 (pesëqind mijë) lekësh;(Ndryshuar me Ligj Nr. 124/2012, datë 
20.12.2012.). 

b) tatimpaguesit e tjerë, me gjobë prej 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekësh. 
Çdo konstatim i përsëritur i mosdeklarimit të punonjësve, pas aplikimit të dënimit 

administrativ, si në pikën 1, të këtij neni, konsiderohet evazion tatimor, sipas nenit 116 të ligjit, dhe 
administrata tatimore ushtron të drejtën e parashikuar në nenin 131, të këtij ligji, duke e bërë 
kallëzimin penal për tatimpaguesin. (Ndryshuar me Ligj nr. 164/2014, dt. 4.12.2014.) 

2.Për rastet e konstatuara nga zyra të shkeljes së afatit të deklarimit të punonjësve, sipas 
pikës 1 të këtij neni, tatimpaguesi dënohet me gjobë 10 000 (dhjetë mijë) lekë për çdo deklaratë 
të padorëzuar apo të dorëzuar jashtë afatit. 

3. Tatimpaguesi duhet të deklarojë në organin tatimor të larguarit nga puna brenda 10 ditëve 
nga data e largimit. Për shkeljen e këtij afati, detyrimet vlerësohen deri në datën e deklarimit të tyre 
në organet tatimore.(Ndryshuar me Ligj Nr. 10415, dt. 7.04.2011.). 

1. Nëse nga verifikimi dhe kontrolli në vendndodhjen e biznesit rezulton se tatimpaguesi 
nuk ka deklaruar në organin tatimor çdo të punësuar rishtazi, të paktën një ditë kalendarike përpara 
fillimit të punës, përveç detyrimit për pagimin e shumës së detyrimeve tatimore dhe kontributeve të 
sigurimeve shoqërore e shëndetësore, të llogaritura nga data e konstatimit, dënohet me gjobë për çdo 
punonjës të padeklaruar: 

a) tatimpaguesit e regjistruar si subjekte të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe tatimit mbi 
fitimin, me gjobë prej 200 000 (dyqind mijë) lekësh; 

b)  tatimpaguesit e tjerë, me gjobë prej 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekësh. 



 

Kjo gjobë nuk aplikohet në rastin kur nga verifikimi dhe kontrolli në vendndodhjen e 
aktivitetit të personit fizik të vetëpunësuar, evidentohen persona mbi 16 vjeç, të cilët kategorizohen si 
persona të papaguar të familjes. Në këtë rast, pas konstatimit, tatimpaguesit përkatës i lihet kohë deri 
në 5 ditë kalendarike që të vërtetojë pranë organit tatimor se personi i evidentuar në vendin e 
aktivitetit është person i papaguar i familjes ose që bashkëjeton ligjërisht me të vetëpunësuarin, sipas 
kuptimit në Kodin Civil. 

2. Nëse nga verifikimi dhe kontrolli rezulton se tatimpaguesi ka fshehur dhe nuk ka deklaruar 
pagën e saktë të përfituar nga punëmarrësi, si rezultat i marrëdhënies së punësimit, tatimpaguesi-
punëdhënës, përveç detyrimit për pagimin e shumës së detyrimit tatimor dhe kontributit të sigurimeve 
shoqërore dhe shëndetësore, të llogaritur për gjithë periudhën që provohet se është kryer shkelja, 
dënohet me gjobë në masën 100 për qind të detyrimit dhe kontributit të llogaritur.”. (Ndryshuar me 
ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 

 
Neni 120 

Pagesat ose arkëtimet me para në dorë mbi 150 000 lekë 
Tatimpaguesit, që janë persona fizikë apo juridikë, tregtarë, që kryejnë transanksione shitjeje 

apo blerjeje me para në dorë, për shuma, që tejkalojnë 150 000 lekë lekë, dënohen me gjobë, në 
masën 10 për qind  të vlerës së secilit transaksion. (Ndryshuar me Ligj Nr. 179/2013, datë 
28.12.2013.). 

Tatimpaguesit, persona fizikë apo juridikë, tregtarë, që kryejnë ndërmjet tyre transaksione 
shitjeje apo blerjeje me para në dorë, jo në përputhje me përcaktimin e pikës 1, të nenit 59, të këtij 
ligji, dënohen me gjobë në masën 10 për qind të vlerës së secilit transaksion.”. (Ndryshuar me 
ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 

 
Neni 121 

Mallrat e pashoqëruara me dokumente tatimore 
1. Tatimpaguesi, që mban në ruajtje, përdor ose transporton mallra të pashoqëruara me 

dokumente tatimore, në përputhje me dispozitat e këtij ligji, dënohet me konfiskim të të gjithë 
sasisë së mallit, që mbahej në ruajtje, përdorej apo transportohej, i pashoqëruar me dokumente 
tatimore. 

“1. Për tatimpaguesin që mban në ruajtje, përdor ose transporton mallra të pashoqëruara 
me  dokumente  tatimore,  në  përputhje  me  dispozitat  e  këtij  ligji,  aplikohen  masat  dhe 
dënimet si më poshtë: 

a) Tatimpaguesit të tatimit të thjeshtuar të fitimit, që nuk është i regjistruar për TVSH-në, 
menjëherë në momentin e konstatimit i ndryshohet përgjegjësia tatimore duke kaluar si tatimpagues i 
TVSH-së. Për qëllim të konstatimit të mosdokumentimit të mallit detyrohet të lëshojë faturë, sipas 
nenit 53, të këtij ligji, me qëllim dokumentimin e mallit dhe aplikohet dënim, sipas pikës 1, të nenit 
124, të këtij ligji. 

b) Tatimpaguesi i regjistruar për TVSH-në detyrohet të dokumentojë mallin duke lëshuar 
faturë tatimore, sipas nenit 53, të këtij ligji. Për qëllim të konstatimit të mosdokumentimit të mallit i 
kryhet rivlerësim i shitjeve në të njëjtën vlerë me vlerën e tregut të mallit të padokumentuar dhe 
aplikohet dënim, sipas pikës 1, të nenit 124, të këtij ligji.”. 

(Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
2. Me kërkesë të tatimpaguesit, masa e konfiskimit zëvendësohet me pagesën e menjëhershme 

të një gjobe, të barabartë me vlerën e tregut për të njëjtin mall. 
(Shfuqizuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
3. Personi i identifikuar i paregjistruar, në kuptim të nenit 41 të këtij ligji, dënohet me 

konfiskim të të gjithë sasisë së mallit që mban në ruajtje, përdor apo transporton.(Ndryshuar me Ligj 
Nr. 10415, dt. 7.04.2011.). 

Gjithashtu, në përputhje me nenin 116, të këtij ligji, administrata tatimore ushtron të 
drejtën e parashikuar në nenin 131, të këtij ligji, duke e kallëzuar penalisht tatimpaguesin. (Ndryshuar 
me Ligj nr. 164/2014, dt. 4.12.2014.) 

“Personi i identifikuar i paregjistruar, në kuptim të nenit 41, të këtij ligji, për sasinë e 
mallit që mban në ruajtje, përdor ose transporton, dënohet sipas shkronjës “b”, të pikës 1, të këtij 
neni.”. 

 (Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
4, shfuqizohet me Vendim Nr. 33, datë 8.6.2016, i Gjykatës Kushtetuese të RSh. 



 

5. Përjashtimit, për të gjithë tatimpaguesit, të cilët me vullnetin e tyre bëjnë vetëdeklarimin e 
mallit që kanë gjendje pa dokumente tatimore, me anë të një fature të përgatitur nga blerësi, sipas 
nenit 53, të këtij ligji, brenda datës 31.12.2015, nuk do të zbatohen penalitetet e përcaktuara në pikat 
1, 2 dhe 4 të këtij neni. Procedurat e vetëdeklarimit të mallrave gjendje nga tatimpaguesi përcaktohen 
me Udhëzim të Ministrit të Financave. Tatimpaguesit nuk përfitojnë nga kjo dispozitë, nëse shkelja, 
sipas pikave 1,2 dhe 4, të këtij neni, është konstatuar paraprakisht nga administrata tatimore.  

(Ndryshuar me Ligj Nr. 99/2015, datë 23.09.2015.). 
 

Neni 122 
Kundërvajtjet administrative në përdorimin e pajisjeve fiskale, 

për lëshimin e kuponave fiskalë e të biletave 
 

1. Tatimpaguesi, person juridik ose fizik, tregtar, dënohet në rast se: 
“1. Tatimpaguesi, person juridik ose fizik, tregtar, i cili detyrohet të përdorë pajisjen 

fiskale ose sistemet e monitorimit të qarkullimit, në përputhje me përcaktimet e këtij ligji, 
dënohet në rast se:”. (Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 

a) nuk instalon pajisjen fiskale ose sisteme të monitorimit të qarkullimit: 
i) herën e parë të konstatimit të mosinstalimit të pajisjes fiskale ose sistemeve të 

monitorimit të qarkullimit, me gjobë në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë; 
Për tatimpaguesit e regjistruar për herë të parë ose që plotësojnë për herë të parë 

detyrimin ligjor për instalimin e pajisjes fiskale ose sistemit të monitorimit të qarkullimit aplikohet 
një afat prej 15 ditësh pune për vendosjen dhe instalimin e pajisjes fiskale apo sistemit të monitorimit 
të qarkullimit; 

ii) nëse pas verifikimit të parë, sipas nënndarjes “i”, të këtij neni, konstatohet se 
tatimpaguesi vazhdon të mos e instalojë pajisjen fiskale për regjistrimin e pagesave me para në 
dorë, ose sistemin e monitorimit të qarkullimit, dënohet me konfiskim të të gjithë sasisë së mallit; 

“ii) nëse pas verifikimit të parë, sipas nënndarjes “i”, të këtij neni, konstatohet se 
tatimpaguesi  vazhdon  të mos  e  instalojë pajisjen  fiskale për regjistrimin  e  pagesave me para 
në dorë ose sistemin e monitorimit të qarkullimit, merret masa e bllokimit të veprimtarisë  në  
vendin  ku   është  konstatuar   shkelja  për  15   ditë  kalendarike.   Nëse tatimpaguesi, brenda 
këtij afati, nuk instalon pajisjen fiskale në vendin ku është konstatuar shkelja, masa e bllokimit 
shtyhet deri në instalimin e pajisjes fiskale. Në rastin kur situata nuk është rregulluar brenda 15 
ditëve, tatimpaguesit i publikohen emri, NIPT-i dhe emri i përfaqësuesit të biznesit, në faqen zyrtare 
të internetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve.”. (Ndryshuar me ligjin 112/2016 
dt.03.11.2016) 

iii)  çdo  konstatim  i  mëpasshëm  i  mosinstalimit  të  pajisjes  fiskale  ose  sistemit  
të monitorimit të qarkullimit, si shkelje e përsëritur, konsiderohet evazion tatimor siç parashikohet në 
nenin 116, të ligjit, dhe administrata tatimore ushtron të drejtën e parashikuar në nenin 131, të këtij 
ligji, duke bërë kallëzim penal për tatimpaguesin; 

b) nuk lëshon kupon tatimor për të dokumentuar qarkullimin e realizuar të mallrave apo të 
shërbimeve: 

i) për çdo konstatim (verifikim) të kryer, me gjobë në masën 200 000 (dyqind mijë) lekë 
për tatimpaguesit e regjistruar si subjekte të tatimit mbi fitimin, dhe gjobë, në masën 50.000 
(pesëdhjetë mijë) lekë për tatimpaguesit e tjerë; 

ii) për çdo konstatim (verifikim) tjetër pas verifikimit të parë, ku konstatohet se 
tatimpaguesi vazhdon të mos e lëshojë kuponin tatimor për të dokumentuar qarkullimin e realizuar të 
mallrave apo të shërbimeve, sipas kërkesave të këtij ligji, që i nënshtrohet një dënimi administrativ me 
gjobë në masën 300 000 (treqind mijë) lekë për tatimpaguesit e regjistruar si subjekte të tatimit mbi 
fitimin dhe gjobë, në masën 100 000 (njëqind mijë) lekë për tatimpaguesit e tjerë; 

iii) për çdo konstatim të përsëritur të moslëshimit të kuponit tatimor, pas aplikimit të dy 
dënimeve administrative, si më sipër, që konsiderohet evazion tatimor, sipas nenit 116, të ligjit, dhe 
administrata tatimore ushtron të drejtën e parashikuar në nenin 131, të këtij ligji, duke e kallëzuar 
penalisht tatimpaguesin;(Ndryshuar me Ligj nr. 164/2014, dt. 4.12.2014.) 

c) lëshon një kupon tatimor/dëftesë tatimore/biletë me vlerë të parashtypur, që nuk përmban 
elementet e përcaktuara në këtë ligj dhe në aktet nënligjore, për kuponin tatimor/dëftesën 
tatimore/biletën me vlerë të parashtypur, me gjobë, në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë.(Ndryshuar 
me Ligj Nr. 10415, dt. 7.04.2011.). 



 

ç) lëshon kupon tatimor, ku ka shënuar një vlerë të ndryshme nga vlera e çmimit të afishuar, 
me gjobë në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë; 

d) nuk afishon në një vend të dukshëm një poster, që tregon detyrimin e blerësit të mallrave 
apo të përfituesit të shërbimit, për të kërkuar kupon tatimor, me gjobë në masën 20.000 (njëzet mijë) 
lekë; 

“b) nuk lëshon kupon tatimor për të dokumentuar qarkullimin e realizuar të mallrave apo të 
shërbimeve për: 

i) konstatimin (verifikimin) e kryer, me gjobë në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë 
dhe përveç masës së gjobës për tatimpaguesit e regjistruar për TVSH-në bëhet vlerësim tatimor 
për tre muajt e fundit, duke përdorur metodat  alternative, të parashikuara në nenet 71 dhe 72 të këtij 
ligji; 

ii) konstatimin (verifikimin) tjetër pas konstatimit të parë, sipas nënndarjes “i”, të kësaj 
shkronje, nëse tatimpaguesi vazhdon të mos e lëshojë kuponin tatimor për të dokumentuar 
qarkullimin e realizuar të mallrave apo të shërbimeve, përveç aplikimit të dënimit si në nënndarjen 
“i”, dhe në këtë rast merret masa e bllokimit të veprimtarisë në vendin ku është konstatuar shkelja 
për 30 ditë kalendarike; 

iii) çdo konstatim të përsëritur të moslëshimit të kuponit tatimor, pas dy konstatimeve të 
sipërpërmendura, përveç aplikimit të dënimit, si në nënndarjen “i”, konsiderohet evazion tatimor 
sipas pikës 2, të nenit 116, të këtij ligji. Gjithashtu, publikohen emri i tatimpaguesit, NIPT-i dhe emri 
i përfaqësuesit të biznesit në faqen zyrtare të internetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve; 

c) lëshon një kupon tatimor/dëftesë tatimore/biletë, me vlerë të parashtypur, që nuk përmban 
elementet e përcaktuara në këtë ligj dhe në aktet nënligjore, për kuponin tatimor/dëftesën 
tatimore/biletën me vlerë të parashtypur, me gjobë, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë; 

ç)  lëshon kupon tatimor/dëftesë tatimore, ku ka shënuar një vlerë të ndryshme nga vlera e 
furnizimit ose e çmimit të afishuar, me gjobë në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë; 

d) nuk  afishon  në një vend  të dukshëm  një poster që tregon  detyrimin  e blerësit  të 
mallrave apo të përfituesit të shërbimit për të kërkuar kupon tatimor, si dhe të drejtën e 
blerësit për të mos paguar për mallrat dhe shërbimet e blera në zbatim të pikës 3, të nenit 46, të këtij 
ligji, me gjobë në masën  5 0 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, për secilën nga kërkesat në këtë 
paragraf;”. (Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 

dh) nuk mban kontrollin e gjurmës së kuponit tatimor në mjedisin e ofrimit të mallrave apo të 
shërbimeve, me gjobë në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë; 

e) nuk bën faturë për qarkullimin e realizuar të mallrave apo të shërbimeve të ofruara, me 
dënim, sipas përcaktimeve të nenit 124 të këtij ligji; (Shfuqizuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 

ë) nuk mban libër llogarie për qarkullimin e kryer të mallrave, me dënim, sipas përcaktimeve 
të nenit 118 të këtij ligji;(Nryshuar me Ligj Nr. 10209, dt.23.12.2009.).  

f) (SHFUQIZOHET ( me Ligj Nr. 10415, dt. 7.04.2011.). 
g) nuk mban dhe mirëmban në kushte pune pajisjet fiskale ose sistemet e monitorimit të 

qarkullimit, me gjobë në masën 40 000 (dyzet mijë) lekë; 
gj) nuk njofton menjëherë për defektin e ndodhur në pajisjen fiskale ose sistemin e 

monitorimit të qarkullimit dhe nuk plotëson në rregull librezën fiskale të defekteve, me gjobë në 
masën 25 000 (njëzet e pesë mijë) lekë. 

2. Kudo në përmbajtje të nenit, pas fjalëve “pajisjes fiskale” shtohen fjalët “dhe sistemet e 
monitorimit të qarkullimit.(Ndryshuar me Ligj nr. 164/2014, dt. 4.12.2014.) 

3.  Moslëshimi  i  biletave  të  shërbimit  me  vlerë  të  parashtypur,  të  prodhuara  nga 
institucionet e autorizuara, të përdorura në sektorë të ndryshëm, dënohet me gjobë, në masën 10 000 
(dhjetë mijë) lekë për çdo biletë. 

4. Në rast se një tatimpaguesi i është bllokuar veprimtaria nga administrata tatimore dhe ai 
prish shenjat dalluese të vendosura për bllokim të veprimtarisë,  atij i konfiskohet e gjithë sasia e 
mallit.(Ndryshuar me Ligj Nr. 10415, dt. 7.04.2011.). 

 
Neni 124 

Kundërvajtjet në lëshimin e faturave tatimore, dëftesave tatimore 
dhe dokumentimin e transaksioneve 

 
1.Moslëshimi i faturës tatimore, dëftesës tatimore apo і faturës tatimore me TVSH dënohet 

me gjobë të barabartë me 100 për qind të detyrimit tatimor, të padeklaruar ose të papaguar, si 



 

rezultat i moslëshimit të faturës, përveç detyrimeve tatimore dhe interesave, që llogariten dhe 
paguhen në përputhje me dispozitat e këtij ligji e të ligjeve specifike tatimore. 

“1. Moslëshimi i faturës tatimore, dëftesës tatimore apo і faturës tatimore me TVSH dënohet 
me gjobë të barabartë me 100 për qind të tatimit të padeklaruar, si rezultat i moslëshimit të faturës, 
përveç tatimit dhe kamatëvonesave që llogariten dhe paguhen në përputhje me dispozitat e këtij ligji 
apo të ligjeve specifike tatimore.”. 

(Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
2,  shfuqizohet  me  Vendim  Nr.  33,  datë  8.6.2016,  i  Gjykatës  Kushtetuese  të 

Republikës së   Shqipërisë.) 
“2. Për tatimpaguesit që kryejnë shkelje të përsëritur të moslëshimit të faturës, përveçse 

aplikohet dënimi me gjobë të barabartë me 100 për qind të tatimit të padeklaruar, sipas pikes 1, të 
këtij neni, gjithashtu ndërmerren masat e mëposhtme: 

a) Tatimpaguesi, që nuk është i regjistruar për TVSH-në, në momentin kur konstatohet 
shkelja e përsëritur, sipas këtij neni, regjistrohet për TVSH-në. 

b)  Tatimpaguesi  i  regjistruar  për  TVSH-në  dhe  tatimin  e  thjeshtuar  të  fitimit,  në 
momentin kur konstatohet shkelja e përsëritur, sipas këtij neni, regjistrohet për tatimin mbi fitimin. 

c) Tatimpaguesi i tatimit mbi fitimin përfshihet menjëherë në listën e subjekteve me risk për 
efekt të analizës së riskut. Në rastet kur moslëshimi i faturës tatimore, dëftesës tatimore apo і faturës 
tatimore me TVSH është shkelje e përsëritur e më shumë se 2 herë, atëherë përveç sa përcaktohet në 
pikat 1 dhe 2, të këtij neni, zbatohen edhe dispozitat e neneve 116 dhe 131 të këtij ligji.”. (Shtuar me 
ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 

3. Në rast konstatimi të mospërmbushjes së detyrimit, sipas pikës 5, të nenit 54, të këtij ligji, 
tatimpaguesit i llogaritet TVSH-ja në masën që ky mall do të tregtohej me pakicë për konsumatorin 
final, si dhe do të dënohet me gjobë në masën 100 për qind të vlerës së TVSH-së të llogaritur që i 
përket vlerës së shitjeve që tejkalojnë kufirin e lejuar për shitjet me kupon tatimor, siç përcaktohet 
në pikën 5, të nenit 54, të këtij ligji, deri në datën 31.3.2016. 

4. Nga data 1.4.2016, në rast konstatimi të mospërmbushjes së detyrimit sipas pikës 5, të nenit 
54, të këtij ligji,tatimpaguesi dënohet me gjobë në masën 100 për qind të vlerës së TVSH-së. 
(Ndryshuar me Ligj Nr. 99/2015, datë 23.09.2015.). 

 
Neni 130 

Mosafishimi i çmimeve të shitjes 
 

Mosafishimi i çmimeve të shitjes së mallrave apo shërbimeve dënohet me gjobë me 35  000  
lekë,  për  tatimpaguesit  e  klasifikuar  si  biznes  i  vogël  dhe  65  000  lekë  për tatimpaguesit e 
tjerë. 

Mosafishimi i çmimeve të shitjes së mallrave apo shërbimeve dënohet me gjobë me 
100.000 (njëqind mijë) lekë për tatimpaguesit e tatimit mbi fitimin dhe 50.000 (pesëdhjetë mijë) 
lekë për tatimpaguesit e tjerë. 

Ministri i Financave përcakton me udhëzim rastet kur për natyrën e aktivitetit përmbushja e 
detyrimit për afishimin e çmimeve të shërbimeve nuk mund të ushtrohet.”. 

(Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
 
 

Neni 131 
Veprat penale 

 
1. Personi, i cili, për çdo tatim të vendosur nga një ligj tatimor, kryen ndonjërën nga veprat 

që vijojnë, dënohet në përputhje me Kodin Penal kur: 
a)  me dashje përpiqet të kryejë evazion tatimor; 
a/1) kryen evazion tatimor siç parashikohet në pikën 2, të nenit 116, të këtij ligji. me dashje 

nuk mbledh tatimin ose nuk e paguan atë në buxhet; 
b) me dashje nuk mbledh detyrimin tatimor dhe kontributet e sigurimeve shoqërore dhe 

shëndetësore ose nuk i paguan ato në buxhet.(Ndryshuar me Ligj nr. 164/2014, dt. 4.12.2014.) 
b)  me dashje fsheh ose shkatërron libra dhe regjistrime, dokumente, deklarata apo 

informacion tjetër të rëndësishëm për detyrimin tatimor; 
ç) me dashje dorëzon dokumente, deklarata tatimore ose informacion të falsifikuar; 



 

c)  me dashje nuk i bindet  një kërkese me shkrim për t’u paraqitur në organet 
tatimore; 

dh) me dashje ndërhyn në vlerësimin ose mbledhjen e tatimit; 
d) kërcënon ose kryen shkelje ndaj një zyrtari tatimor; 
ë) në bashkëpunim me një zyrtar tatimor, paguan ose pranon ryshfete; 
e)  i ofron ryshfet një zyrtari tatimor; 
f) me  dashje  jep  informacion  tatimor  në  mënyrë  të  paautorizuar  me  ligj  ose 

rregullore. 
2. Administrata tatimore bën kallëzim penal në prokurori për çdo shkelje të parashikuar në 

pikën 1 të këtij neni. 
3. Përjashtimisht, për tatimpaguesit, të cilët, deri në datën 31.12.2015, me vullnetin e tyre 

deklarojnë dhe për pasojë korrigjojnë një deklaratë tatimore të plotësuar qëllimisht gabim, në kushtet 
e nenit 116 të ligjit, pavarësisht periudhës tatimore që i përket kjo deklaratë, paguajnë tatimin dhe 
kamatëvonesat, sipas nenit 76, të këtij ligji, administrata tatimore, në përputhje me këtë nen, nuk do 
të bëjë kallëzim penal. Korrigjimi, i cili përfshin tatimin e papaguar dhe kamatëvonesat, do të 
vetëdeklarohet nga tatimpaguesi në deklaratën e muajit korrent, brenda datës 31.12.2015, ose do të 
kërkojë të bëhet nëpërmjet një rivlerësimi nga administrata tatimore. Tatimpaguesit nuk përfitojnë nga 
kjo dispozitë, nëse shkelja, sipas paragrafit të mësipërm, është konstatuar paraprakisht nga 
administrata tatimore. 

4. Nga data 1.1.2016, përjashtimisht, për tatimpaguesit, të cilët, me vullnetin e tyre, 
deklarojnë dhe për pasojë korrigjojnë një deklaratë tatimore të plotësuar qëllimisht gabim, në kushtet 
e nenit 116 të ligjit, pavarësisht periudhës tatimore që i përket kjo deklaratë, si dhe paguajnë 
detyrimin tatimor përkatës (tatimin, interesat dhe gjobat), administrata tatimore, në përputhje me këtë 
nen, nuk do të bëjë kallëzim penal. Tatimpaguesit nuk përfitojnë nga kjo dispozitë, nëse shkelja, 
sipas paragrafit të mësipërm, është konstatuar paraprakisht nga administrata tati-more.”.(Ndryshuar 
me Ligj Nr. 99/2015, datë 23.09.2015.). 

(Shfuqizuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
 

Dispozita kalimtare 
1.  Të  gjithë  tatimpaguesit  që,  në  datën  e  hyrjes  në  fuqi  të  këtij  ligji,  rezultojnë 

mosdeklarues për më shumë se 12 muaj të njëpasnjëshëm, transferohen automatikisht nga regjistri 
aktiv në regjistrin pasiv të administratës tatimore. 

2. Përfaqësuesit tatimorë që janë regjistruar në drejtorinë rajonale tatimore ose do të 
regjistrohen si të tillë deri më 31.12.2014, në përputhje me nenin 9, të këtij ligji, janë përgjegjës për të 
paguar detyrimin tatimor për TVSH-në dhe nuk do të çregjistrohen deri në përfundim të 
përmbushjes së detyrimit të tyre si përfaqësues tatimor. 

(Ndryshuar me Ligj nr. 164/2014, dt. 4.12.2014.) 
1. Drejtoria e Apelimit Tatimor kryen funksionet si strukturë e Drejtorisë së Përgjithshme të 

Tatimeve deri në datën 1 janar 2017. Procedurat për ankimet administrative tatimore në proces 
përcaktohen me udhëzim të Ministrit të Financave. 

2. Drejtoria e Apelimit Tatimor shqyrton dhe merr vendim për të gjitha ankimet 
administrative tatimore, pavarësisht nga vlera e detyrimeve të apeluara, deri me hyrjen në fuqi të 
vendimit të Këshillit të Ministrave për përbërjen dhe procedurat e funksionimit të Komisionit për 
Shqyrtimin e Apelimit Tatimor. 

(Ndryshuar me ligjin 112/2016 dt.03.11.2016) 
 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare, përveç neneve 4, 6 dhe 38, të këtij 

ligji, të cilat hyjnë në fuqi në datën 1 janar 2017 . 
 


