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Ligji  9920, datë 19.05.2008 

“Për Procedurat Tatimore në RSH”, të ndryshuar 

 

Neni 40 

Regjistrimi i personave, që ushtrojnë veprimtari tregtare dhe jotregtare 
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 Biznesit”. 

“Një person fizik me të njëjtin numër të identifikimit personal regjistrohet vetëm një herë nga 

Qendra Kombëtare e Biznesit. Atij i lind e drejta të regjistrohet dhe të pajiset me një NIPT/NUIS të ri 

nga Qendra Kombëtare e Biznesit, vetëm mbas çregjistrimit të NIPT- it/NUIS-it ekzistues.”. (Shtuar 

me ligjin 96/2018 date 03.12.2018). 

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 pikës 2.1, të këtij neni. 

3. Afati për dorëzimin e aplikimit, formati i aplikimit dhe mënyrat e dorëzimit të aplikimit 

përcaktohen në ligjin “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”. 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 Biznesit 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 Biznesit, 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, si shitës ambulant, sipas përkufizimit të dhënë në shkronjën 

“j”, të nenit 5, të këtij ligji.. 

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. 

5. Mosregjistrimi nuk e çliron një person nga pagesa e detyrimit tatimor ose përmbushja e 

detyrimeve të tjera tatimore. 



  

 

 

 

 

Neni 43 

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

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

Biznesit”.  

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. 

 “1/2. Edhe personi fizik tregtar i pajisur me NIPT/NUIS, për çdo veprimtari të re që 

kërkon të regjistrojë, pajiset me një certifikatë, me numër unik identifikimi të njëjtë me atë të 

regjistrimit, por me numër serial të ndryshëm, me qëllim identifikimin e vendndodhjes të veprimtarisë 

së re.”. .”. (Shtuar me ligjin 96/2018 date 03.12.2018). 

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   

e) çdo ndryshim tjetër, i parashikuar në aktet nënligjore, të dala në zbatim të këtij ligji. 
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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 QKB pezullim veprimtarie tregtare “dhe paguan të gjitha detyrimet tatimore.”. 

(Shtuar me ligjin 96/2018 date 03.12.2018). 

2. Për periudhën e qëndrimit në regjistrin pasiv, tatimpaguesi nuk paraqet deklarata periodike 

tatimore dhe ndaj tij nuk llogariten gjoba për mosdeklarim tatimor.  

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. 

“4/1.   Kalimi në regjistrin pasiv të tatimpaguesve persona fizikë dhe juridikë, nga Qendra 

Kombëtare e Biznesit, bëhet duke verifikuar më parë pagimin e detyrimeve tatimore nga ana e tyre. 

Verifikimi në administratën tatimore bëhet në rrugë elektronike brenda së njëjtës ditë pune.”. (Shtuar 

me ligjin 96/2018 date 03.12.2018). 

5.  Kur tatimpaguesi rifillon veprimtarinë, administrata tatimore automatikisht transferon 

regjistrimin nga regjistri pasiv në regjistrin aktiv 

6.  Shfuqizohet  

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..  

 “7. Administrata tatimore qendrore publikon në faqen zyrtare të internetit të Drejtorisë së 

Përgjithshme të Tatimeve dhe përditëson mbi baza ditore 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 si më poshtë: 

a) për shitësin, i cili është në regjistrin pasiv, bëhet vlerësim tatimor dhe dënim, në përputhje me 

nenin 116 të këtij ligji; 

b) për blerësin, vlerësim tatimor për mosnjohjen e TVSH-së së zbritshme dhe të shpenzimit. 

Gjithashtu, çdo transaksion i kryer nga tatimpaguesit aktivë, persona fizikë apo juridikë tregtarë, 

me tatimpaguesit që janë në regjistrin pasiv, konsiderohet shkelje administrative dhe dënohet si më 

poshtë: 

c) shitësi aktiv, në përputhje me pikën 2, të nenit 128, të këtij ligji. Ky dënim nuk aplikohet 

në rastet kur, për arsye teknike, lista e tatimpaguesve në regjistrin pasiv nuk është përditësuar nga 

administrata tatimore; 

ç) blerësi në regjistrin pasiv, me vlerësim tatimor të detyrimit dhe dënim, në përputhje me nenin 

116 të këtij ligji.”. (Ndryshuar me ligjin 96/2018 date 03.12.2018). 
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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 

Biznesit”; 

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. 

2.Datë e çregjistrimit të tatimpaguesit në administratën tatimore është data e çregjistrimit në 

QKB 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 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 nëmjedisin 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, qësubjekti 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 përçregjistrim dhe Qendra 

Kombëtare e Biznesit kryen menjëherë çregjistrimin e tatimpaguesit. 

8. Nëse, pavarësisht nga shlyerja e detyrimit, për të cilin ështëkundërshtuar 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 nëçregjistrimin përfundimtar, njoftohen në të njëjtën kohë edhe 

tatimpaguesit. 
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Çregjistrimi i subjekteve/tatimpaguesve 
1. Subjektet/tatimpaguesit, të cilët janë regjistruar në administratën tatimore, sipas pikave 1 deri 

4, të nenit 40, dhe të nenit 42, të këtij ligji, çregjistrohen nga regjistri i administratës tatimore vetëm 

pas çregjistrimit të tyre në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe/ose në gjykatë. 

Subjektet/tatimpaguesit, të cilët janë të regjistruar në administratën tatimore, sipas pikes 4.1,  

të  nenit  40,  çregjistrohen nga  drejtoritë  rajonale  tatimore,  sipas  procedurave  të përcaktuara 

në udhëzimin e ministrit përgjegjës për financat. 

2. Data e çregjistrimit të tatimpaguesit në administratën tatimore është data e çregjistrimit në 

Qendrën Kombëtare të Biznesit ose në gjykatë, për të gjitha subjektet që çregjistrohen pranë tyre. 

Data e çregjistrimit të personave juridikë publikë apo të ngjashme me to, si dhe të institucioneve 

e organizatave ndërkombëtare, është data e aktit/vendimit të mbylljes nga institucioni përkatës. 

Datë e çregjistrimit për subjektet/tatimpaguesit e tjerë është data e miratimit të çregjistrimit të 

tyre nga administrata tatimore. 

3. Çregjistrimi i subjekteve/tatimpaguesve, që janë pjesë e regjistrit të Qendrës Kombëtare të 

Biznesit: 

3.1. Çregjistrimi i subjektit/tatimpaguesit nga regjistri i administratës tatimore fillon në Qendrën 

Kombëtare të Biznesit dhe, mbas çregjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit, bëhet çregjistrimi në 

regjistrin e administratës tatimore. 

3.2. Qendra Kombëtare e Biznesit, me marrjen e kërkesës për çregjistrim të personit fizik, 

njofton menjëherë organin tatimor në rrugë elektronike mbi datën e kërkesës për çregjistrimin e tij. 

Për personat juridikë, Qendra Kombëtare e Biznesit njofton statusin e shoqërisë në likuidim, dhe 

në vijim, kur shoqëria dorëzon raportin përfundimtar të likuidimit, dërgon në organin tatimor datën e 

paraqitjes së këtij raporti. 

Për personat juridikë, që kryejnë çregjistrimin nëpërmjet procedurave të bashkimit apo ndarjes 

së shoqërive, Qendra Kombëtare e Biznesit dërgon në organin tatimor përkatës vendimin përfundimtar 

të miratimit të bashkimit/ndarjes së shoqërive. 

3.3.Administrata tatimore, Brenda 10 ditëve pune nga data e paraqitjes së kërkesës për 

çregjistrim të personave fizikë, apo paraqitjes së raportit përfundimtar të likuidimit për personat 

juridikë, është e detyruar të verifikojë dhe të vlerësojë situatën tatimore të subjektit/tatimpaguesit në 

llogarinë e tij në kontabilitetin dhe sistemin e të dhënave që disponon. Për situatën tatimore të 

subjektit/tatimpaguesit, si dhe për deklaratat e padorëzuara nga ai, administrata tatimore njofton 

brenda këtyre 10 ditëve tatimpaguesin. 

Kur  administrata  tatimore,  sipas  analizës  së  riskut,  gjykon  se  është  e  nevojshme  të 

ushtrojë kontroll në mjedisin ku kryen veprimtarinë subjekti, ky kontroll dhe pasqyrimi i tij në 

situatën e tatimpaguesit nuk mund të zgjasë më shumë se 30 ditë pune. 

Komunikimi me Qendrën Kombëtare të Biznesit, për detyrimet tatimore dhe deklaratat e 

padorëzuara të tatimpaguesit, do të bëhet në rrugë elektronike, në kohë reale, sipas marrëveshjes 

dypalëshe dhe protokollit elektronik të komunikimit ndërmjet Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe 

Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. 

3.4. Qendra Kombëtare e Biznesit nuk mund të kryejë çregjistrimin e subjektit, në qoftë se në 

situatën e tatimpaguesit në kohë reale rezultojnë  detyrime tatimore të papaguara të tatimpaguesit dhe 

deklarata tatimore të padorëzuara, si dhe në rast se ai nuk ka paraqitur pasqyrat financiare të mbylljes 

së aktivitetit deri në momentin e mbylljes. Në raste të veçanta, kur deklaratat apo pasqyrat financiare 



  

 

 

 

 

nuk janë dorëzuar nga subjektet, komunikimi ndërmjet organit tatimor dhe Qendrës Kombëtare të 

Biznesit mund të bëhet me postë elektronike (e- mail) ose dhe me shkresë zyrtare. 

3.5. Nëse në situatën në kohë reale të tatimpaguesit/subjektit nuk ka detyrime tatimore të 

papaguara, si dhe deklarata të padorëzuara, Qendra Kombëtare e Biznesit kryen menjëherë 

çregjistrimin e tatimpaguesit, duke njoftuar menjëherë në rrugë elektronike administratën tatimore për 

datën e çregjistrimit të tij. 

4. Çregjistrimi i subjekteve/tatimpaguesve që likuidohen në gjykatë: 

4.1. Gjykata, me marrjen e kërkesës për çregjistrim prej subjektit/tatimpaguesit, njofton 

menjëherë organin tatimor kompetent për regjistrimin e hapjes së procedurave të likuidimit dhe në 

vijim për paraqitjen e raportit përfundimtar të likuidimit. Ky njoftim bëhet edhe për personat juridikë 

që likuidohen dhe çregjistrohen në gjykatë sipas dispozitave të ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë 

tregtare” apo subjekteve/tatimpaguesve që hyjnë në procedura falimentimi. 

4.2. Administrata tatimore, brenda 10 ditëve pune nga data e paraqitjes së kërkesës për 

çregjistrim në gjykatë,  është e detyruar të verifikojë situatën tatimore të subjekteve dhe njofton 

gjykatën dhe subjektin mbi këtë situatë. Kur organi tatimor, sipas analizës së riskut, gjykon  se  është  e  

nevojshme  të  ushtrojë  kontroll  në  mjedisin  ku  ushtron  veprimtarinë subjekti, atëherë ky kontroll, 

pasqyrimi i tij në situatën e tatimpaguesit dhe njoftimi i gjykatës nuk mund të zgjasin më shumë se 30 

ditë kalendarike. 

4.3. Gjykata nuk mund të kryejë çregjistrimin, në qoftë se brenda afatit të 30 ditëve 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 faktin që 

nuk ka dorëzuar deklarata tatimore apo nuk ka paraqitur pasqyrat financiare të mbylljes së aktivitetit 

deri në momentin e likuidimit përfundimtar. 

Nëse organi tatimor nuk i përgjigjet gjykatës brenda afatit 30-ditor, gjykata çregjistron 

subjektin/tatimpaguesin dhe njofton në të njëjtën ditë organin tatimor dhe tatimpaguesin. 

4.4. Kur subjekti paguan detyrimet e papaguara në kohë, administrata tatimore njofton 

menjëherë gjykatën dhe vetë subjektin se ai nuk ka detyrime tatimore të papaguara. Gjykata kryen 

çregjistrimin dhe dërgon në administratën tatimore dokumentin e çregjistrimit të subjektit, përfshirë 

datën e çregjistrimit. 

5. Çregjistrimi i subjekteve/tatimpaguesve që regjistrohen vetëm në regjistrin e administratës 

tatimore, sipas pikës 4.1, të nenit 40, të ligjit, dhe që janë të regjistruara në drejtoritë rajonale tatimore 

me procedura të thjeshtuara, si: ambulantë, përfaqësues tatimorë, fermerë, individë etj., bëhet pranë 

drejtorive rajonale tatimore përkatëse, sipas procedurave të thjeshtuara të parashikuara në udhëzimin e 

ministrit përgjegjës për financat. 

6. Subjektet e regjistruara në Qendrën Kombëtare të Biznesit/gjykatë dhe në administratën 

tatimore çregjistrohen nga regjistri elektronik pasi të kenë paguar të gjitha detyrimet tatimore, përfshirë 

detyrimet që lindin në rastin kur çregjistrimi kryhet me likuidim. Në rastin e falimentit, 

subjekti/tatimpaguesi do të çregjistrohet sipas vendimit të gjykatës me statusin “i falimentuar”. 

7. Nëse pavarësisht se detyrimi tatimor për të cilin është kundërshtuar çregjistrimi është shlyer, 

por administrata tatimore nuk e ka tërhequr kundërshtimin, subjekti/tatimpaguesi paraqet pranë 

Qendrës Kombëtare të Biznesit apo gjykatës dokumentin që vërteton shlyerjen e detyrimeve tatimore. 

Në këtë rast Qendra Kombëtare e Biznesit apo gjykata kryejnë menjëherë çregjistrimin dhe njoftojnë 

administratën tatimore dhe tatimpaguesin. 

8. Çregjistrimi i subjektit/tatimpaguesit në Qendrën Kombëtare të Biznesit apo gjykatë nuk 

eliminon detyrimet tatimore të papaguara dhe nuk e ndalon administratën tatimore të vlerësojë ose të 

mbledhë me forcë detyrimet tatimore.”. (Ndryshuar me ligjin 96/2018 date 03.12.2018). 

 

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 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.  

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 , “ me vlerë deri në 1.000 (një mijë) lekë” vlerësohet si detyrim 

ose kredi me vlerë zero dhe për shuma të tilla nuk bëhet vlerësim tatimor nga administrata tatimore. 

(Ndryshuar me ligjin 96/2018 date 03.12.2018). 

 

Neni 71 

E drejta për të përdorur mënyra alternative vlerësimi 
Administrata  tatimore  ka  të  drejtë  të  përdorë  mënyra  alternative  vlerësimi  të detyrimit 

tatimor të tatimpaguesit dhe të nxjerrë një vlerësim, në rastet kur: 

a) tatimpaguesi  nuk  dorëzon  deklaratën  tatimore,  në  përputhje  me  afatin  dhe 

mënyrën e kërkuar në legjislacionin tatimor përkatës; 

b) deklarata tatimore përmban të dhëna të pasakta ose të falsifikuara; 

c) tatimpaguesi nuk mban ose ruan llogari apo regjistrime të sakta të transaksioneve; 

ç) tatimpaguesi nuk bashkëpunon me kontrollin tatimor të autorizuar; 

d)tatimpaguesi nuk vë në dispozicion informacionin e kërkuar dhe dokumente të tjera, të 

nevojshme, për llogaritjen e detyrimit të tij tatimor; 

dh) tatimpaguesi hyn në transaksione me persona të lidhur jo në bazë të parimit të vlerës së 

tregut, ose hyn në transaksione pa efekte ekonomike thelbësore; 

e) tatimpaguesi hyn në transaksione shitblerjeje me para në dorë, që tejkalojnë shumën 

150.000 lekë.  

ë) tatimpaguesi nuk përdor rregullisht pajisjen fiskale. 

“f) tatimpaguesi me status “person fizik tregtar”, i cili, për qëllime të shmangies tatimore dhe 

minimizimit të detyrimit tatimor, regjistron/mban më tepër se një numër identifikimi unik të subjektit, 

dhe dorëzon deklarata të veçanta për çdo NIPT/NUIS.”.   (Shtuar me ligjin 96/2018 date 03.12.2018). 

 

 

“Neni 71/2 

Përdorimi i metodave alternative të vlerësimit në rastet e veprimeve 

për shmangien e tatimit dhe abuzimit me parimet e ligjit tatimor 
1.Në rastet kur një apo disa tatimpagues kryejnë një veprim/transaksion apo seri veprimesh/ 

transaksionesh direkte apo indirekte me persona të tretë, ku:  

a) veprimet e ndërmarra nga tatimpaguesi deformojnë parimet e ligjit tatimor; 

b) veprimet/transaksionet nuk bazohen në parimin e vlerës së tregut; 

c) veprimet/transaksionet janë pa efekte ekonomike thelbësore; 

ç) forma e veprimit/transaksionit  nuk  reflekton  thelbin  e tij  ekonomik; 

d) evidentohen elemente të veprimeve/transaksioneve që synojnë shmangien ose uljen e 

detyrimeve tatimore. 

Për përcaktimin e detyrimit tatimor, administrata tatimore nuk merr parasysh një veprim/ 

transaksion apo një seri veprimesh/transaksionesh, të cilat, duke qenë se janë ndërmarrë me synim 

përfitimin e një avantazhi tatimor që vjen në kundërshtim me qëllimin e ligjit, rezultojnë fiktive në 

bazë të të gjitha fakteve dhe rrethanave. 

2 Kur një.  veprim/transaksion apo seri veprimesh/transaksionesh janë në kushtet e pikes 1 më 

sipër, veprimi/transaksioni rikarakterizohet dhe detyrimi tatimor llogaritet në përputhje me dispozitat 



  

 

 

 

 

për vlerësimin tatimor alternativ të këtij ligji dhe ligjeve të tjera tatimore. Në këto raste, barrën e 

provës e ka kryesisht administrata tatimore.”.  (Shtuar me ligjin 96/2018 date 03.12.2018). 

 

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. 

2. Veprimet për shumat e paguara më tepër për detyrimet tatimore regjistrohen në dosjen e 

tatimpaguesit. 

“3. Kompensimi nga teprica kreditore i detyrimeve tatimore brenda çdo tatimi, me përjashtim të 

kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, kryhet automatikisht nga sistemi 

informatik.”.  (Shtuar me ligjin 96/2018 date 03.12.2018). 

 

 

Neni 79 

Radha e pagesës së kontributeve dhe të detyrimeve tatimore 

1. “Pagesat e kryera për çdo tatim, përveç pagesave për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe 

shëndetësore, fillimisht do të shkojnë për të mbyllur detyrimet më të hershme brenda të njëjtit lloj 

detyrimi, në qoftë se këto detyrime nuk janë në proces apelimi, gjykimi apo në marrëveshje të pagesës 

me këste të detyrimeve tatimore të papaguara.”.   (Shtuar me ligjin 96/2018 date 03.12.2018). 

Pagesat e kontributeve të sigurimeve dhe të detyrimeve tatimore bëhen sipas kësaj radhe: 

a) kontributet e detyrueshme të sigurimeve shëndetësore; 

b) kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore të punëmarrësit; 

c) kontributet e detyrueshme suplementare të sigurimeve shoqërore; 

ç) kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore të punëdhënësit; 

d) tatimet; 

dh) kamatëvonesat, 

e) gjobat; 

ë) kostot administrative. 

2.Kostot administrative llogariten në përputhje me rregullat e miratuara në udhëzimin e 

Ministrit të Financave. 

3. Rregullat dhe procedurat për zbatimin e radhës së pagesave, sipas pikës 1, të këtij neni 

përcaktohen me udhëzim të Ministrit të Financave.  

 

Neni 89 

Njoftimi dhe kërkesa për të paguar 
1. Sa herë që administrata tatimore konstaton se një tatimpagues nuk ka paguar plotësisht dhe në 

datën e caktuar detyrimet tatimore, administrata tatimore i dërgon, me postë rekomande, një njoftim 

me shkrim, ku kërkon pagesën e plotë të detyrimit tatimor. Për njoftimin dhe kërkesën për të paguar 

zbatohen afatet dhe procedurat e parashikuara në nenin 69 të këtij ligji. 

“1. Kur administrata tatimore konstaton se një tatimpagues nuk ka paguar plotësisht dhe në 

datën e caktuar detyrimet tatimore, ajo i dërgon atij, me postë rekomande ose në rrugë elektronike, një 

njoftim me shkrim, ku kërkon pagesën e plotë të detyrimit tatimor. Për njoftimin dhe kërkesën për të 

paguar detyrimet tatimore zbatohen afatet dhe procedurat e parashikuara në nenin 69 të këtij ligji.”. 

(Ndryshuar me ligjin 96/2018 date 03.12.2018). 

2. Nëse tatimpaguesi nuk përdor të drejtën e ankimit dhe nuk paguan detyrimin tatimor, 

administrata tatimore duhet ta mbledhë tatimin, duke përdorur njërën ose disa prej mënyrave, të 

parashikuara në këtë kre. 

Gjithashtu, në funksion të mbledhjes së detyrimit tatimor të papaguar të tatimpaguesit, 

administrata tatimore mund të angazhojë strukturat e saj për të verifikuar dhe monitoruar në vend 

aktivitetin tregtar të tatimpaguesit, me qëllim konfiskimin në fund të çdo dite të një shume jo më pak 

se 50 për qind të qarkullimit të realizuar, por jo më shumë se detyrimi tatimor, për të cilin  ka  filluar  

procedura  e  mbledhjes  me  forcë  të  detyrimeve  tatimore,  për  llogari  të detyrimeve  tatimore  të  



  

 

 

 

 

pashlyera të tatimpaguesit. Pagesa e shumës së qarkullimit  të sekuestruar kalohet në llogarinë bankare 

të administratës tatimore ditën e nesërme. Tatimpaguesi, për të cilin administrata tatimore ka filluar 

mbledhjen me forcë të detyrimeve tatimore të papaguara, nuk mund të kryejë transferim të shumave 

të parave nga llogaria e tij apo të shesë\të transferojë aktivet ose kapitalet e shoqërisë, me përjashtim 

të rasteve kur, nëpërmjet shitjes\transferimit të aktiveve, synohet shlyerja në masën 100 për qind e 

detyrimit tatimor të papaguar.  

3. Detyrimi për dërgimin e njoftimit dhe të kërkesës për të paguar nuk zbatohet, nëse 

administrata tatimore zotëron prova konkrete dhe të besueshme, se tatimi është në rrezik dhe 

tatimpaguesi, për të shmangur mbledhjen me forcë të detyrimit tatimor, mund të fshehë ose të 

transferojë aktivet. 

4. Në rastin e parashikuar në pikën 3 të këtij neni, administrata tatimore, në përputhje me 

dispozitat e Kodit Penal dhe të Kodit të Procedurës Penale, mund të kërkojë pranë organeve 

kompetente: 

a) ndalimin e lëvizjes jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë të administratorit, të 

personit juridik, ortakut dhe aksionarit të personit juridik apo individit tregtar, i cili ka detyrime të 

papaguara; 

b) ndalimin e transferimit jashtë shtetit të shumave të depozituara në llogaritë bankare, në 

emër të individit tregtar apo të shoqërisë tregtare, që ka detyrime të papaguara. 

 

Neni 90 

Urdhri i bllokimit të llogarive bankare të tatimpaguesit 
1. Nëse tatimpaguesi nuk paguan detyrimin tatimor në datën e caktuar, në përputhje me nenin 

89 të këtij ligji, për njoftimin dhe kërkesën për pagesë, administrata tatimore, nëpërmjet një urdhri me 

shkrim, të lëshuar nga drejtori i drejtorisë rajonale apo drejtuesi i njësisë së ngjashme me të, apo 

titullari i zyrës tatimore të qeverisjes vendore, i kërkon çdo banke “me postë rekomande ose në rrugë 

elektronike,”, ku tatimpaguesi ka llogari në emër të vet, të bllokojë një shumë, e cila duhet të jetë më e 

vogla ndërmjet:  

a)  shumës që kërkohet të mbahet; 

b)  shumës, që rezulton në atë çast në llogarinë bankare të tatimpaguesit. 

Shuma e bllokuar kalon për llogari të administratës tatimore sipas procedurës së përcaktuar me 

udhëzim të Ministrit të Financave.  

2. Me përjashtim të rasteve kur në ligj është parashikuar ndryshe, nëse në bankën, ku 

tatimpaguesi ka llogarinë bankare, ka edhe urdhra të tjerë pagese, urdhri i lëshuar nga administrata 

tatimore ekzekutohet sipas radhës së përcaktuar në nenin 605 të ligjit nr. 7850, datë 29.7.1994, 

“Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar. (Shtuar me ligjin 96/2018 date 03.12.2018). 

 

Neni 103 

Procedurat për deklarimin e detyrimit tatimor si të pambledhshëm 
1. Deklarimi i një pjese apo i të gjithë detyrimit tatimor të interesit dhe gjobës, si të 

pambledhshëm, bëhet pasi të jenë zbatuar dhe evidentuar të gjitha procedurat e mbledhjes, sipas këtij 

ligji, përfshirë: 

a)shitjen e investimeve likuide dhe të aktiveve të tjera jothelbësore për vazhdimin e 

veprimtarisë ekonomike; 

b)negocimin e një plani të pagesës me këste; 

c)kryerjen e vlerësimit se falimentimi ose likuidimi nuk do të çonin në një rezultat më të 

mirë. 

2. Vendimi për deklarimin të pambledhshëm të të gjithë ose të një pjese të detyrimit tatimor ka 

parasysh edhe mundësitë reale të mbledhjes dhe se ndërmarrja e veprimeve të mëtejshme për 

mbledhjen e plotë të detyrimit tatimor përbën mënyrën më efiçente për maksimalizimin e mbledhjes 

totale të tatimeve, sipas ligjit. 

3. Për klasifikimin si të pambledhshëm të një pjese ose të të gjithë detyrimit tatimor, njësia 

përkatëse e borxhit i paraqet një relacion me shkrim Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve, sipas 

të cilit evidenton, në përputhje me këtë nen, çdodokumentacion dhe veprim të kryer për mbledhjen e 

detyrimit tatimor sipas këtij ligji dhe çdo dokumentacion tjetër për të gjitha aktivet dhe pasivet e tij, 

përfshirë edhe: 

a) të dhëna të hollësishme për të ardhurat dhe shpenzimet; 

b) të dhëna për fluksin e parasë dhe parashikimet për fluksin; 

c) vlerësimet e aktiveve; 

ç) deklaratat (pasqyrat) e fitimeve e të humbjeve dhe bilancet; 



  

 

 

 

 

d) listat e debitorëve e të kreditorëve; 

dh) një vlerësim të mundësisë për mbledhjen e borxheve. 

4. Deklarimi і detyrimit tatimor si i pambledhshëm i të gjithë ose i një pjese të tij nuk mund të 

bëhet kur ka prova të evazionit tatimor ose të mashtrimit. 

5. Deklarimi i pambledhshëm i detyrimit tatimor apo i një pjese të tij bëhet me vendim të 

Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve. 

6. Deklarimi i pambledhshëm i detyrimit tatimor apo i një pjese të tij, për shuma të barabarta 

apo më të mëdha se 5.000.000, lekë bëhet me urdhër të Ministrit të Financave, sipas dokumentacionit 

dhe rekomandimit, dhënë nga administrata tatimore. 

7. Administrata tatimore publikon çdo vit vlerën totale të detyrimeve tatimore të deklaruara si të 

pambledhshme, numrin e kërkesave në total dhe numrin e kërkesave të pranuara. 

“7. Pas deklarimit të pambledhshëm të detyrimit tatimor ose të një pjese të tij, organi tatimor 

evidenton në regjistrin kontabël detyrimet që janë deklaruar të pambledhshme në zbatim të ligjit.”. 

(Ndryshuar me ligjin 96/2018 date 03.12.2018). 

“8. Fillimi i procedurës për deklarimin e detyrimit tatimor si të pambledhshëm mund të bëhet me 

kërkesë nga ana e tatimpaguesit ose kryesisht nga ana e organit tatimor. 

9.Administrata tatimore publikon çdo vit  vlerën totale të detyrimeve tatimore të deklaruara si të 

pambledhshme, numrin e kërkesave në total dhe numrin e kërkesave të pranuara.”. 

(Shtuar me ligjin 96/2018 date 03.12.2018). 

 

Neni 107 

Pagesa e detyrimit tatimor, objekt ankimi 
1.Tatimpaguesi, i cili kërkon të ankimojë, sipas pikës 1 të nenit 106 të këtij ligji, duhet që 

bashkë me ankesën të paguajë shumën e plotë të detyrimit tatimor ose të vendosë minimalisht 6 muaj, 

por jo më pak se afati, sipas të cilit vendimi ka marrë formë të prerë për shumën e plotë të detyrimit 

tatimor, të përcaktuar në njoftimin e vlerësimit të administratës tatimore. 

2.Shuma e pagueshme ose shuma e vënë si garanci bankare, sipas pikës 1 të këtij neni, 

përjashton gjobat e përfshira në vlerësimin tatimor të ankimuar “si dhe kamatëvonesat e llogaritura.” 

(Shtuar me ligjin 96/2018 date 03.12.2018). 

3. Ankimi merret në shqyrtim vetëm kur tatimpaguesi ka paguar detyrimin tatimor, që është 

objekt i ankimit, ose ka paraqitur dokumentin bankar që vërteton vendosjen e garancisë, sipas 

përcaktimit të pikave 1 dhe 2 të këtij neni. 

4. Akti administrativ, i lëshuar nga administrata tatimore dhe për të cilin nuk është ankimuar në 

rrugë administrative, nuk mund të ankimohet në rrugë gjyqësore. 

 

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.  

“3. Deklarim i pasaktë konsiderohet edhe rasti kur, si rezultat i një kontrolli tatimor, bëhet 

rivlerësim në ulje i tepricës kreditore të tatimpaguesit. Në këtë rast tatimpaguesi penalizohet me gjobë 

20 % të diferencës ndërmjet tepricës kreditore të deklaruar me tepricën kreditore që duhej deklaruar.”.  

(Shtuar me ligjin 96/2018 date 03.12.2018). 

 

“Neni 115/2 

Dënimet për mosnjoftimin e ndryshimeve në lidhje me ndryshimin e pronësisë 

Nëse një person juridik nuk njofton administratën tatimore lidhur me ndryshimet e pronësisë, 

sipas kërkesave të nenit 27/1, “Ndryshimi i pronësisë”, të ligjit nr. 8438, date 28.12.1998, “Për 

tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, ai është përgjegjës dhe dënohet si më poshtë: 

a)  për shkeljen në rastin e pikës 3, të nenit të sipërpërmendur, 15 për qind të vlerës së 

tregut të aktiveve të trajtuara si me ndryshim pronësie; 

b)  për shkeljen në rastin e pikës 4, të nenit të sipërpërmendur, 5 për qind të vlerës së 

tregut të aksioneve ose interesave të ngjashёm që u ka ndryshuar pronësia. 

Dënimi, sipas shkronjës “b” më sipër, nuk zbatohet kur vërtetohet që personi nuk ishte në dijeni 

të ndryshimit të pronësisë apo nuk ka të dhëna, prova apo fakte që të besohet se personi duhet të ishte 

në dijeni.”.   (Shtuar me ligjin 96/2018 date 03.12.2018). 



  

 

 

 

 

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 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. 

“Nëse tatimpaguesi pranon vlerësimin tatimor dhe e paguan detyrimin, gjoba, sipas paragrafit 

më lart të kësaj pike, zbritet me 30 për qind.”.  (Shtuar me ligjin 96/2018 date 03.12.2018). 

2. Për tatimpaguesit që kryejnë shkelje të përsëritur të moslëshimit të faturës, përveçse aplikohet 

dënimi me gjobë të barabartë me 100 përqind të tatimit të padeklaruar, sipas pikës 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. 

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.  

 

Neni 129 

Dënimet për tatimpaguesit, që janë banka apo institucione financiare 
1. Shkeljet e mëposhtme, të kryera nga bankat dhe institucionet e tjera financiare, që kryejnë 

operacione bankare, kur nuk përbëjnë vepër penale, përbëjnë kundërvajtje administrative dhe dënohen 

me gjobë si më poshtë: 

a) 50.000 lekë për çdo shkelje, për hapjen e llogarive, për pagesa ose forma të tjera 

transaksionesh bankare/financiare për personat fizikë dhe juridikë, pa dokumentin zyrtar, që 

konfirmon numrin e identifikimit të tatimpaguesit; 

b) 40.000 lekë  për çdo shkelje për mosrespektimin e afatit të njoftimit të administratës tatimore 

për hapjen nga tatimpaguesi të llogarive, të pagesave ose forma të tjera transaksionesh bankare/ 

financiare; 

c) 125 për qind të interesit ndërbankar të Bankës së Shqipërisë, të llogaritur për çdo ditë, deri 

në transferimin e pagesës në buxhet, për mostransferimin e pagesave nga tatimpaguesi në buxhet, 

brenda një dite pune nga dorëzimi i urdhrit të transferimit nga tatimpaguesi; 

ç) kur banka nuk bllokon shumën e kërkuar, ajo paguan gjobë të barabartë me 0,2 për qind në 

ditë të detyrimit të pambajtur, por jo më pak se 100.000 (njëqind mijë) lekë në ditë. 

“Në çdo rast, shuma e gjobës që zbatohet nuk mund të jetë më e madhe se shuma e 

kërkuar për t’u bllokuar.”.   (Shtuar me ligjin 96/2018 date 03.12.2018). 

 

Neni 135 

Nxjerrja e akteve nënligjore 

1. Ngarkohet Këshilli i Ministrave që, brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të nxjerrë 

aktet nënligjore në zbatim të neneve 20 pika 3, 52 pika 2, 55 pika 2, 56 pika 2 dhe 91 pika 5 të këtij 

ligji. 

2. Ngarkohet Ministri i Financave që, brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të nxjerrë 

aktet nënligjore në zbatim të neneve 10 pika 1, 16 pika 5, 21 pika 3, 50 pikat 2 dhe 4, 51 pika 3, 52 

pika 1, 53 pika 2, 55 pika 3, 56 pika 1, 64 pika 4, 72 pika 3, 79 pika 2 dhe 80 pika 6 të këtij ligji. 



  

 

 

 

 

“2/1. Ngarkohet ministri përgjegjës për financat për nxjerrjen e aktit nënligjor në lidhje me 

procedurat dhe kriteret e zbatimit të nenit 71/2, lidhur me përdorimin e metodave alternative të 

vlerësimit, në rastet e veprimeve për shmangien e tatimit dhe abuzimit me parimet e ligjit tatimor.”. 

(Shtuar me ligjin 96/2018 date 03.12.2018). 

3. Ngarkohet Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve që të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të nenit 

29 pika 2 dhe të miratojë manualet teknike, manualin e vlerësimit, të investigimit, të shërbimit të 

tatimpaguesit dhe të masave shtrënguese, si dhe manuale të tjera. 

4.  Aktet  nënligjore  dhe  manualet  botohen  edhe  në  buletinin  tatimor  dhe  janë detyruese 

për administratën tatimore dhe tatimpaguesit. 

5. Buletini tatimor është publikimi zyrtar i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. 
 

 

Hyrja në fuqi  e ndryshimeve, më 1 janar 2019. 
 


