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UDHËZIM Nr. 12, datë 4.3.2020
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 24, DATË 2.9.2008 “PËR
PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”
Në zbatim të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 10,
pika 1, nenit 75, pika 4 dhe nenit 103, pika 6, të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat
tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, ministri i Financave dhe Ekonomisë
UDHËZON:
Në udhëzimin nr. 24, datë 2.9.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e
Shqipërisë”, i ndryshuar, bëhen shtesat dhe ndryshimet e mëposhtme:
1. Pika 40.5 ndryshon me këtë përmbajtje:
“40.5 Procedurat e regjistrimit të subjekteve/personave që ushtrojnë veprimtari tregtare
përcaktohen në ligjin “Për regjistrimin e biznesit” dhe aktet nënligjore dalë në zbatim të këtij ligji.
Regjistrimi bëhet në Qendrën Kombëtare të Biznesit ose në degët e saj në rrethe.
Subjektet që nuk janë objekt i ligjit “Për regjistrimin e biznesit”, si: “Personat e
vetëpunësuar në veprimtari tregtare apo shërbimi ambulant”; “Trupat diplomatikë”; “Përfaqësuesi
tatimor”; “Fermeri” dhe “Kryefamiljari” regjistrohen në administratën tatimore pranë drejtoritë
rajonale tatimore përkatëse (DRT).
Regjistrimi i këtyre subjekteve mund të bëhet edhe online nëpërmjet faqes së shërbimeve
elektronike e-albania. Në këtë rast, kërkesa e plotësuar dhe dokumentacioni përkatës do të
dërgohen në mënyrë elektronike në sistemin elektronik të tatimeve të adresuara për DRT-në
përkatëse, e cila do të bëjë shqyrtimin e aplikimit për regjistrim dhe do të vendosë sipas rastit
refuzimin ose aprovimin e aplikimit të regjistrimit.
Dokumentacioni i nevojshëm për regjistrim është si më poshtë:
a) Përfaqësuesit tatimorë:
- formularin e aplikimit “Kërkesë për regjistrim” të plotësuar nga përfaqësuesi tatimor;
- marrëveshjen origjinale apo kopje të vërtetuar midis palëve (përfaqësues – i
përfaqësuar);
- vendimin ose prokurën e caktimit apo emërimit të përfaqësuesit tatimorë, të nënshkruar
nga personi përgjegjës i personit të tatueshëm jorezident që ka emëruar përfaqësuesin tatimor në
zbatim të ligjit “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”;
- kopje të vërtetuar me origjinalin të certifikatës së regjistrimit tatimor të personit
jorezident në vendin e tij të rezidencës, e lëshuar jo më përpara se 3 muaj nga data e aplikimit për
regjistrim të përfaqësuesit;
- kopje të vërtetuar me origjinalin të kartës së identitetit ose të pasaportës të
administratorit të shoqërisë jorezidente;
- kopje të vërtetuar me origjinalin të kartës së identitetit ose të pasaportës të përfaqësuesit
për regjistrim;
- ekstrakti i regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit të personit fizik apo juridik të
caktuar si përfaqësues tatimor. Ky dokument do të gjenerohet nga vetë punonjësi i tatimeve dhe do
të jetë pjesë e dosjes së regjistrimit.
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Administrata tatimore në certifikatën e NIPT-it që i lëshon përfaqësuesit tatimorë është e
detyruar që përpara emrit të vendosë fjalën “Përfaqësues tatimor X për Y”, ku në vend të X
shënohet emri i përfaqësuesit dhe në vend të Y shënohet emri i shoqërisë së huaj që përfaqëson.
b) Trupat diplomatikë:
- formularin e aplikimit “Kërkesë për regjistrim” të plotësuar nga ana e tij;
- autorizimin për personin e ngarkuar për të kryer regjistrimin;
- fotokopje të dokumentit të identifikimit të përfaqësuesit për regjistrim;
- dokument mbi vendin e rezidencës/selisë.
c) Personat e vetëpunësuar në veprimtari, si shitës ambulant, sipas përkufizimit të dhënë
në shkronjën “j”, të nenit 5 të ligjit, paraqesin:
- formularin e aplikimit “Kërkesë për regjistrim” të plotësuar nga ana e tij;
- kopje të vërtetuar me origjinalin të kartës së identitetit të personit ambulant;
- lejen nga bashkia nën juridiksionin territorial dhe administrativ, që personi lejohet të
tregtojë në vende publike të përcaktuara dhe që ushtron aktivitetin në njësi tregtimi të vetme dhe të
lëvizshme sipas përcaktimeve të ligjit.
Është kusht që ambulanti të mos këtë një vend fiks biznesi dhe nuk mund të ushtrojë
veprimtari në më shumë së një njësi tregtare. I vetëpunësuari, i cili e zhvillon tregtinë në kushte të
tilla, që nuk i japin mundësinë të jetë i lëvizshëm gjatë ditës, nuk konsiderohet ambulant.
Administrata tatimore në certifikatën e NIPT-it që i lëshon ambulantit është e detyruar që përpara
emrit të tatimpaguesit të vendosë fjalën “Ambulanti”. Për shembull “Ambulanti emër mbiemër”.
Ambulanti pasi regjistrohet ka detyrimin për të paguar sigurime shoqërore dhe shëndetësore.
d) Fermerët;
- formularin e aplikimit “Kërkesë për regjistrim” të plotësuar nga ana e tij me të gjitha të
dhënat e detyrueshme të kërkuara, nënshkruar nga fermeri;
- kopje të vërtetuar me origjinalin të dokumentit të identifikimit, i cili i bashkëlidhet
aplikimit për regjistrim;
- vërtetimin origjinal lëshuar për fermerin prej drejtorisë/agjencisë rajonale përkatëse
përgjegjëse për bujqësinë, në bazë të të cilit vërtetohet aktiviteti prodhues bujqësor i fermerit.
DRT-ja përkatëse para miratimit të regjistrimit të fermerit verifikon dhe përmbushjen e
detyrimeve të përcaktuara në udhëzimin e ministrit të Financave nr. 19, datë 3.11.2014 “Për
zbatimin e regjimit të veçantë të skemës së kompensimit të prodhuesve bujqësorë”, për sa ky
regjistrim është i detyrueshëm për fermerët që zbatojnë skemën e kompensimit të prodhuesve
bujqësorë.
e) Kryefamiljari, që punëson persona si punëtorë shtëpie:
- formularin e aplikimit “Kërkesë për regjistrim” të plotësuar nga ana e tij;
- kopje të vërtetuar me origjinalin të kartës së identitetit ose të pasaportës së
kryefamiljarit;
- marrëveshjen e punës së nënshkruar ndërmjet palëve, ku përveç të tjerave shënohet
detyrimisht, numri i sigurimit shoqëror të personit të punësuar, koha e fillimit të punës, zgjatja e saj
“me ose pa afat”, si dhe paga mujore bruto.
Drejtoria rajonale tatimore përkatëse për të gjitha kategoritë e përmendura më sipër, pasi
bën verifikimin e të dhënave të dorëzuara, brenda 2 ditëve pune aprovon regjistrimin dhe gjeneron
NIPT-in përkatës duke lëshuar certifikatën e regjistrimit. Certifikata e regjistrimit i dërgohet
personit menjëherë në llogarinë e tij elektronike në e-albania ose në një nga mënyrat e tjera ligjore
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të komunikimit me tatimpaguesin. Certifikata e regjistrimit, përmban emrin dhe formën, numrin
unik të identifikimit, datën e regjistrimit fillestar dhe adresën e vendit kryesor të ushtrimit të
veprimtarisë.”
2. Pika 42 ndryshon me këtë përmbajtje:
“42. Regjistrimi i organizatave jofitimprurëse, enteve publike, si dhe personave të tjerë të
ngjashëm me to.
42.1.1 Organizatat jofitimprurëse, fondacionet, njësitë e zbatimit të projekteve të veçanta,
entet publike kombëtare apo vendore, organizatat politike, organizatat fetare, humanitare, bamirëse,
shkencore, arsimore, e të tjera të ngjashme me to, të cilat nuk kanë për qëllim fitimin, regjistrohen
në administratën tatimore.
Regjistrimi i këtyre personave mund të bëhet edhe online nëpërmjet faqes së shërbimeve
elektronike e-albania. Në këtë rast kërkesa e plotësuar dhe dokumentacioni përkatës do të dërgohen
në mënyrë elektronike në sistemin elektronik të tatimeve të adresuara për DRT-në përkatëse, e cila
do të bëjë shqyrtimin e aplikimit për regjistrim dhe do të vendosë sipas rastit refuzimin ose
aprovimin e aplikimit.
42.1.2 Regjistrimi i organizatave jofitimprurëse, fondacioneve, organizatave politike,
fetare dhe persona të tjerë të ngjashme me to, bëhet pas depozitimit në administratën tatimore të
dokumentacionit të mëposhtëm:
- formularin e aplikimit “Kërkesë për regjistrim” të plotësuar nga ana e tyre;
- kopje të vërtetuar me origjinalin të vendimit të Gjykatës, statutit dhe aktthemelimit;
- kopje të vërtetuar me origjinalin të kartës së identitetit të administratorit apo
përfaqësuesit ligjor;
- autorizimin për personin e ngarkuar për të kryer regjistrimin (nëse bëhet me
autorizim);
- dokumenti për selinë/vendin e biznesit (kontratë qiraje ose akt pronësie).
Ndërsa entet publike qendrore e vendore dhe njësitë e zbatimit të projekteve,
paraqesin:
- formularin e aplikimit “Kërkesë për regjistrim” të plotësuar nga ana e tyre;
- dokumentin apo aktin e krijimit;
- dokumentin e emërimit të administratorit apo përfaqësuesit ligjor dhe fotokopje të
kartës së identitetit të tij;
- autorizimin për personin për të kryer regjistrimin (nëse bëhet me autorizim);
- dokumenti për selinë/vendin e biznesit (kontratë qiraje ose akt pronësie).
42.1.3 Drejtoria rajonale tatimore përkatëse për të gjitha kategoritë e përmendura më
sipër, pasi bën verifikimin e të dhënave të dorëzuara, brenda 2 ditëve pune aprovon regjistrimin dhe
gjeneron NIPT-in përkatës duke lëshuar certifikatën e regjistrimit. Certifikata e regjistrimit i
dërgohet personit menjëherë në llogarinë e tij elektronike në e-albania ose në një nga mënyrat e
tjera ligjore të komunikimit me tatimpaguesin. Certifikata e regjistrimit, përmban emrin dhe
formën, numrin unik të identifikimit, datën e regjistrimit fillestar dhe adresën e vendit kryesor të
ushtrimit të veprimtarisë. Këta persona marrin një numër të vetëm identifikimi, sado që të jetë
numri i degëve që ato kanë.
Në rastet kur organizatat jofitimprurëse ushtrojnë veprimtari në më shumë se një adresë,
administrata tatimore lëshon një certifikatë regjistrimi për çdo adresë të ushtrimit të veprimtarisë, e
cila ka të njëjtën numër NIPT-i si adresa kryesore, por me numër serial të ndryshëm.
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42.1.4 Të gjitha deklaratat e bëra për administratën tatimore dhe të gjitha dokumentet e
përdorura prej organizatave jofitimprurëse dhe personat e tjerë në veprimtarinë e tyre, duhet të
përmbajnë numrin unik të identifikimit të personit. Certifikata e regjistrimit në administratën
tatimore lëshohet në një kopje origjinale për çdo adresë të veçantë të ushtrimit të veprimtarisë. Në
rast humbje apo dëmtimi të certifikatës së regjistrimit të personit, ajo zëvendësohet me një
dublikatë të lëshuar nga administrata tatimore. Certifikatat e regjistrimit duhet të ekspozohen në të
gjitha adresat ku këto organizata ushtrojnë veprimtarinë e tyre. Këto certifikata merren në
momentin e fillimit të veprimtarisë dhe janë të vlefshme përgjithmonë, deri në çregjistrimin e
personit.
42.2 Administrata tatimore mban një regjistër elektronik për organizatat jofitimprurëse,
përfshirë fondacionet dhe institucionet buxhetore, siç listohen në pikën 42.1.1.
Në regjistrin elektronik regjistrohen këto të dhëna:
a) NIPT-i dhe emri;
b) objekti i veprimtarisë;
c) vendi i ushtrimit të veprimtarisë;
d) kohëzgjatja, nëse kjo është e përcaktuar;
e) emri i drejtuesit apo të përfaqësuesit ligjor të organizatës;
f) numri i të punësuarve.”.
3. Në pikën 43 të udhëzimit, pikat 43.2.1, 43.2.2, 43.2.3 dhe pika 43.3, ndryshojnë me
këtë përmbajtje:
“43.2.1 Në rastet kur përgjegjësia tatimore pas regjistrimit fillestar ndryshon, personi i
tatueshëm është i detyruar të njoftojë drejtorinë tatimore rajonale të juridiksionit për ndryshimet e
ndodhura.
Deklarimi i ndryshimit të përgjegjësisë tatimore për të gjithë kategorinë e tatimpaguesve
që regjistrohen nga QKB-ja dhe nga AT, mund të bëhet edhe online nëpërmjet faqes së shërbimeve
elektronike e-albania, pa qenë e nevojshme që tatimpaguesi të paraqitet në sportelet e shërbimit në
DRT.
Formulari i plotësuar do të dërgohet në mënyrë elektronike në sistemin elektronik të
tatimeve, të adresuar për DRT-në përkatëse e cila do të bëjë aprovimin e ndryshimit të
përgjegjësisë.
Drejtoria rajonale tatimore përkatëse, pasi bën verifikimin e të dhënave të dorëzuara,
brenda 2 ditëve pune aprovon ndryshimin e përgjegjësisë dhe njofton tatimpaguesin menjëherë në
llogarinë e tij elektronike në e-albania ose në një nga mënyrat e tjera ligjore të komunikimit me
tatimpaguesin.
Drejtoria rajonale tatimore i reflekton këto ndryshime në sistemin tatimor, duke bërë
sistemimet e duhura në dosjen elektronike të personit të tatueshëm.
Për shembull, rast i ndryshimit të përgjegjësisë tatimore mund të jetë tejkalimi i volumit
të qarkullimit prej 8 milionë lekësh. Në këtë rast, përgjegjësia tatimore e personit të tatueshëm
ndryshon, domethënë nga person i tatueshëm për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël
duhet të kalojë në tatimpagues i tatimit mbi fitimin.
Rast tjetër i ndryshimit të përgjegjësisë tatimore mund të jetë shtimi i përgjegjësisë
tatimore për tatimin në burim, shtimi i përgjegjësisë për TVSH-në apo dhe ndryshimi i
përgjegjësisë për kontributet e sigurimeve shoqërore, p.sh., nga person i vetëpunësuar i vetëm, ai
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mund të kalojë në person i vetëpunësuar me punëmarrës etj. Edhe në këtë rast, tatimpaguesi është i
detyruar të njoftojë administratën tatimore për çdo ndryshim, e cila reflekton këto ndryshime në
sistemin e administrimit tatimor.
43.2.2 Personi i tatueshëm që plotëson kushtet e mësipërme, për të bërë ndryshimin e
duhur, duhet të plotësojë brenda 15 ditëve nga momenti që përgjegjësia e tij tatimore ka ndryshuar,
formularin e ndryshimeve në regjistrim dhe ta dërgojë atë në drejtorinë rajonale të tatimeve të
juridiksionit, për të bërë ndryshimin e kërkuar, në dosjen e tatimpaguesit në sistemin tatimor.
43.2.3 Në rastet kur një person i tatueshëm nuk ka njoftuar administratën tatimore për
ndryshimin e ndodhur, megjithëse ka detyrim ligjor për ta bërë një gjë të tillë, dhe një gjë e tillë
konstatohet dhe verifikohet nëpërmjet një kontrolli nga administrata tatimore, kjo e fundit bën
menjëherë ndryshimin e duhur dhe njofton personin e tatueshëm. Kështu, për shembull, në bazë të
një kontrolli tatimor të kryer në vend te personi i tatueshëm apo në bazë të të dhënave të importeve
të marra nga dogana rezulton se një tatimpagues i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të
vogël, ka plotësuar kushtet për të qenë person i regjistruar për tatimin mbi vlerën e shtuar, por vetë
personi i tatueshëm, megjithëse i detyruar sipas ligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar, nuk ka bërë
regjistrimin si tatimpagues TVSH-je. Në këtë rast, administrata tatimore gëzon të drejtën, për të
plotësuar në emër të personit të tatueshëm, formularin përkatës të ndryshimeve në regjistrim, ta
hedhë atë në sistemin elektronik dhe të njoftojë njëkohësisht për këtë personin e tatueshëm.
43.3 Organizatat jofitimprurëse, fondacionet, njësitë e zbatimit të projekteve të veçanta,
entet publike kombëtare apo vendore, organizatat politike, organizata fetare, humanitare, bamirëse,
shkencore, arsimore, e të tjera të ngjashme me to, janë të detyruara të njoftojnë administratën
tatimore (drejtorinë rajonale përkatëse të tatimeve), për çdo ndryshim të mëvonshëm që lidhet me:
a) ndryshimin e emrit;
b) ndryshimin e adresës së veprimtarisë ose kontaktit;
c) ndryshimin e statusit ligjor;
d) krijimin/mbylljen e degëve, sektorëve ose njësive të reja;
e) ndryshimin e llojit të veprimtarisë ekonomike;
g) çdo ndryshim tjetër, të parashikuar në aktet nënligjore, të dala në zbatim të
legjislacionit tatimor.
Deklarimi i këtyre ndryshimeve për tatimpaguesit që regjistrohen në AT, bëhet edhe
online nëpërmjet faqes së shërbimeve elektronike e-albania, pa qenë e nevojshme që tatimpaguesi
të paraqitet në sportelet e shërbimit në DRT. Tatimpaguesi do të ketë mundësi të plotësojë
Formularin e aplikimit “Për ndryshimin e të dhënave të regjistrimit” dhe bashkë me
dokumentacionin përkatës do ta dërgojë në mënyrë elektronikë në sistemin elektronik të tatimeve,
të adresuar për DRT-në përkatëse e cila do të bëjë aprovimin e këtij ndryshimi.
Drejtoria rajonale tatimore përkatëse, pasi bën verifikimin e të dhënave të dorëzuara,
brenda 2 ditëve pune aprovon ndryshimin e kërkuar, hedh ndryshimin në sistem dhe njofton
tatimpaguesin menjëherë në llogarinë e tij elektronike në e-albania ose në një nga mënyrat e tjera
ligjore të komunikimit me tatimpaguesin.
Sipas rastit është e nevojshme të ndryshojë dhe certifikata e regjistrimit. Certifikata e
regjistrimit i dërgohet personit menjëherë në llogarinë e tij elektronike në e-albania ose në një nga
mënyrat e tjera ligjore të komunikimit me tatimpaguesin. Të gjithë tatimpaguesit e kësaj kategorie,
të cilët do të marrin një certifikatë të re të ndryshuar janë të detyruar të dorëzojnë menjëherë në
DRT-në përkatëse certifikatën ekzistuese të regjistrimit.”.
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4. Në pikën 75, pas pikës 75.2, shtohet pika 75.3 me këtë përmbajtje:
“75.3 Në zbatim të nenit 75, pika 4 të ligjit, në raste të veçanta, shumat e tatimeve dhe të
taksave për t’u paguar apo të paguara më tepër në administratën tatimore ose administratën
doganore mund të kompensohen përkundrejt njëra-tjetrës.
Në rast se tatimpaguesi në administratën tatimore/doganore rezulton me tatime/taksa të
paguara më tepër dhe njëkohësisht në administratën tatimore/doganore ka tatime/taksa të papaguara
dhe përmbush kriteret e përcaktuara më poshtë në këtë pikë, ka të drejtë të paraqesë kërkesë me
shkrim për kompensim. Në kërkesën, e cila paraqitet njëkohësisht pranë Drejtorisë së Përgjithshme
të Tatimeve dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, tatimpaguesi kërkon
kompensimin/kalimin e shumës së paguar me tepër në organin tatimor për likuidimin e
tatimeve/taksave të papaguara pranë organit doganor, ose anasjelltas kërkon pranë organit doganor
kompensimin/kalimin e shumës së paguar më tepër për likuidim të tatimit/taksës së papaguar që ka
në administratën tatimore.Kriteret që duhet të përmbushen për të ushtruar të drejtën për të kërkuar
kompensim të ndërsjellë midis organit tatimor dhe organit doganor, janë të gjitha si vijon:
- teprica kreditore, që do të përdoret për kompensim, është me e madhe se
1.000.000.000 lekë;
- teprica kreditore në shumën e mësipërme është e rimbursueshme sipas një vendimi
gjyqësor të formës së prerë;
- tatimet/taksat që kompensohen përfshijnë TVSH-në, tatim fitimin, akcizën, taksën
kombëtare.
Me paraqitjen e kërkesës nga tatimpaguesi, përkatësisht, Drejtoria e Përgjithshme e
Tatimeve/Drejtoria e Përgjithshme e Doganave shkëmbejnë zyrtarisht informacionin midis
strukturave të tyre lidhur me situatën e tatimpaguesit për sa vijon:
1. Paraqitje dhe shpjegim i situatës së tatimpaguesit, të lëshuar nga drejtori i Përgjithshëm
i Tatimeve duke përcaktuar shumën kreditore dhe/ose debitore sipas llojit, si dhe duke argumentuar
që ky informacion shkëmbehet për qëllime të kompensimit midis dy administratave, duke
bashkëlidhur dokumentacionin përkatës që dokumenton/provon situatën kreditore ose debitore
përkatësisht.
Paraqitje dhe shpjegim i situatës së tatimpaguesit të lëshuar nga drejtori i Përgjithshëm i
Doganave, duke përcaktuar shumën kreditore dhe/ose debitore sipas llojit, si dhe duke argumentuar
që ky informacion shkëmbehet për qëllime të kompensimit midis dy administratave, duke
bashkëlidhur dokumentacionin përkatës që dokumenton/provon situatën kreditore ose debitore
përkatësisht.
2. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, me
marrjen e kërkesës prej tatimpaguesit, shkëmbejnë midis tyre informacionin sipas pikës 1 më sipër,
brenda 14 ditëve kalendarike nga data e protokollimit të kërkesës dhe dakordësojnë përkatësisht
shumën që do të kompensohet.
3. Pas shkëmbimit të informacionit, drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve dhe drejtori i
Përgjithshëm i Doganave nënshkruajnë marrëveshjen për kompensimin e tatimeve/ taksave, sipas
modelit të marrëveshjes të miratuar me këtë udhëzim.
4. Menjëherë pas nënshkrimit dhe protokollimit të marrëveshjes, respektivisht në të dy
institucionet, administratat përkatëse kryejnë procedurat teknike-administrative, me qëllim
realizimin e kompensimit. Në bazë të aktmarrëveshjes, shuma e paguar më tepër pakësohet në
organin përkatës dhe shuma debitore pakësohet në organin tjetër. Strukturat përkatëse të dy
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administratave tatimore dhe doganore vijojnë procedurat e mëtejshme për sistemimin dhe
kontabilizimin e pozicioneve debitore dhe kreditore në sistemet informatike përkatëse/regjistrat e
kontabilitetit, sipas urdhrit të titullarit të institucionit tatimor/doganor.
5. Pas realizimit të kompensimit dhe evidentimit të tij në sistemet informatike përkatëse
/regjistrat e kontabilitetit përkatës tatimor dhe doganor, administratat njoftojnë zyrtarisht njëratjetrën dhe tatimpaguesin për përdorimin e shumave përkatëse kreditore dhe për situatën debitore
apo kreditore pas kompensimit në të dyja administratat tatimore dhe doganore.
6. Kjo procedurë kompensimi duhet të kryhet dhe të përfundojë jo më vonë se 30 ditë
kalendarike nga data e paraqitjes së kërkesës së tatimpaguesit përkatësisht në protokollin e të dy
institucioneve tatimore dhe doganore.”.
7. Pas përfundimit të procedurës në pikën 5 më sipër, Drejtoria e Përgjithshme e
Tatimeve dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dërgojnë zyrtarisht në Degën e Thesarit të
Tiranës dhe për dijeni në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit njoftimin mbi veprimet kontabile
(kreditore dhe debitore për çdo llogari ekonomike dhe institucionin respektiv me shumat përkatëse
të tyre) me qellim evidentimin në kontabilitetit e qeverisë.
5. Pas pikës 81, shtohet pikat 81.1.1 dhe 81.1.2 me këtë përmbajtje:
“81.1.1 Administrata tatimore kryen verifikime në terren për zbulimin në kohë të
shkeljeve lidhur me regjistrimin e personave të tatueshëm; përdorimin e pajisjeve fiskale ose
sistemeve fiskale; dokumentimin e mallrave në ruajtje, përdorim dhe transport; dokumentimin e
çdo transaksioni shitjeje të mallrave apo të shërbimeve dhe lëshimin e faturave tatimore;
regjistrimin e punonjësve, si dhe çdo verifikim tjetër për zbatimin e legjislacionit tatimor.
81.1.2 Verifikimet, sipas pikës 1, kryhen pa njoftimin paraprak të personit të tatueshëm.
Përpara verifikimit, punonjësi i administratës tatimore tregon dokumentin personal të identifikimit,
si dhe urdhrin ditor të punës, të lëshuar nga drejtori i drejtorisë përgjegjëse për verifikimin në
terren. Për kundërvajtjet administrative tatimore, të evidentuara gjatë verifikimit në terren, merren
masat administrative sipas ligjit.
6. Në pikën 88 të udhëzimit, pas pikës 88.4, shtohet pika 88.5 me këtë përmbajtje:
“88.5 Mbledhja e detyrimeve të papaguara kryhet nga drejtoritë përgjegjëse të mbledhjes
me forcë të detyrimeve të papaguara, në varësi të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve.”
7. Në kreun XI, kudo në pikat 88 deri në 104, përcaktimi “drejtori i Drejtorisë
Rajonale Tatimore”, zëvendësohet me “drejtori i drejtorisë përgjegjëse për mbledhjen e
detyrimeve të papaguara”.
8. Kudo në përmbajtje të udhëzimit, emërtimi që përcakton “Zyrën Qendrore të
Regjistrimit të Pasurisë së Paluajtshme”, si dhe “Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurisë së
Paluajtshme” përshtatet me emërtimin e ri të këtyre institucioneve, përkatësisht “Agjencia
Shtetërore e Kadastrës” dhe “Zyra Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës”.
9. Në pikën 96, bëhen ndryshimet dhe shtesat si më poshtë:
- Titulli i pikës 96 riformulohet: “Shitja e pasurisë së konfiskuar”;
- Në fund të paragrafit të parë pas fjalëve “……..për ankandin publik” shtohen fjalët
“………dhe procedurave për shitjen e pasurisë së konfiskuar, që janë përcaktuar me udhëzimin e
përbashkët në zbatim të pikës 4, të nenit 96, të ligjit.”.
10. Pika 103.6 ndryshohet me këtë përmbajtje:
“103.6. Deklarimi i pambledhshëm i detyrimit tatimor apo i një pjese të tij në zbatim të
përcaktimeve të pikës 6, të nenit 103, të ligjit, bëhet si më poshtë:
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a) për shuma deri në 1 000 000 (një milion) lekë, bëhet me urdhër të drejtorit rajonal të
tatimeve, bazuar në vendimin e marrë nga komisioni i ngritur për këtë qëllim në DRT, i cili
funksionon sipas përcaktimeve të bëra në këtë udhëzim;
b) për shuma mbi 1 000 000 (një milion) lekë deri në 5 000 000 (pesë milionë) lekë,
sipas propozimit të DRT-së, bëhet me urdhër të drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve, bazuar në
vendimin e marrë nga komisioni i ngritur për këtë qëllim në DPT. Komisioni funksionon sipas
përcaktimeve të bëra në këtë udhëzim;
c) për shuma mbi 5 000 000 (pesë milionë) lekë, sipas propozimit të DPT-së, bazuar
në vendimin e marrë nga komisioni i ngritur për këtë qëllim në DPT, bëhet me urdhër të ministrit
përgjegjës për financat. Komisioni funksionon sipas përcaktimeve të bëra në këtë udhëzim.
Komisioni sipas përcaktimeve në shkronjat “a” dhe “b”, të kësaj pike, ngrihet dhe
funksionon përkatësisht në drejtoritë rajonale tatimore, ku funksionojnë strukturat e mbledhjes së
detyrimeve të papaguara dhe në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.
Në çdo rast, komisioni miratohet me urdhër të drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve dhe
duhet të përmbajë 7 anëtarë, konkretisht:
Komisioni që ngrihet në Drejtorinë Rajonale Tatimore ka në përbërje 7 përfaqësues, si më
poshtë:
- kryetar – drejtori i Strukturës së mbledhjes së detyrimeve të papaguara në DRT;
- anëtar – përfaqësues i strukturës ligjore në DRT-në që administron tatimpaguesin;
- anëtar – përfaqësues i Drejtorisë së Auditit të Brendshëm në DPT;
- anëtar – përfaqësues i Drejtorisë Antikorrupsion në DPT;
- anëtar – përfaqësues i Drejtorisë së Kontrollit Tatimor në DRT-në që administron
tatimpaguesin;
- anëtar – dy përfaqësues të strukturës së mbledhjes detyrimeve të papaguara në DRT.
Komisioni që ngrihet në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, ka në përbërje 7
përfaqësues, si më poshtë:
- kryetar – Drejtori i Strukturës së Mbledhjes së detyrimeve të papaguara në DPT;
- anëtar – përfaqësues i Drejtorisë Ligjore në DPT;
- anëtar – përfaqësues i Drejtorisë së Auditit të Brendshëm në DPT;
- anëtar – përfaqësues i Drejtorisë Antikorrupsion në DPT;
- anëtar – përfaqësues i Drejtorisë së Kontrollit Tatimor në DPT;
- anëtar – përfaqësues i Drejtorisë së Analizës së Riskut;
- anëtar – përfaqësues i strukturës së mbledhjes së detyrimeve të papaguara në DPT.
Komisioni verifikon përmbushjen e të gjithë kërkesave ligjore, procedurale dhe
dokumentare për mbledhjen e detyrimeve tatimore të papaguara, dhe veprimet e kryera nga
strukturat e mbledhjes së detyrimeve të papaguara në përputhje me nenet 88–104, të ligjit dhe
akteve nënligjore në zbatim të tij.
Komisioni përkatësisht në DRT/DPT është përgjegjës për kryerjen dhe përmbushjen e të
gjithë procedurës dhe verifikimit të çdo dokumentacioni në përputhje me përcaktimet e ligjit të
procedurave tatimore dhe udhëzimit në zbatim të tij, përpara se të marrë vendimin për shpalljen e
detyrimeve të papaguara, si të pambledhshëm.
Në përfundim të shqyrtimit të rastit, komisioni merr vendim për shpalljen ose jo si të
pambledhshëm, të detyrimit tatimor të papaguar.
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Për shpalljen i pambledhshëm, të detyrimit tatimor të papaguar, vendimi duhet të jetë
unanim nga të gjithë anëtarët e komisionit. Mbledhjet e komisionit dokumentohen me proces verbal
dhe nëse njëri apo më shumë anëtarë nuk shprehen dakord për shpalljen e detyrimeve të papaguara,
si të pambledhshme, ata nënshkruajnë kundër dhe argumentojnë me shkrim qendrimin e tyre.
Edhe nëse të paktën njëri nga anëtarët nuk është dakord, detyrimi tatimor i papaguar nuk
shpallet i pambledhshëm.
Nëse Komisioni, pas shqyrtimit, nuk merr vendim unanim për shpalljen e detyrimit
tatimor të papaguar si të pambledhshëm, procedura për këtë qëllim mbyllet sipas rastit nga drejtori
rajonal ose drejtori i përgjithshëm i Tatimeve dhe strukturat e mbledhjes së detyrimit tatimor të
papaguar, vijojnë kryerjen e procedurave për mbledhjen e detyrimit tatimor.
Bazuar në vendimin e Komisionit, përkatësisht në DRT ose DPT, sipas shkronjave “a”,
“b” dhe “c” të kësaj pike, drejtori rajonal i tatimeve/drejtori i përgjithshëm i tatimeve/ministri
përgjegjës për financat përkatësisht sipas shumave, nxjerr urdhrin për shpalljen e detyrimit tatimor
të papaguar si të pambledhshëm.
Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, bazuar në vendimin e Komisionit të ngritur në DPT,
propozon dhe i rekomandon ministrit përgjegjës për financat shpalljen e detyrimit tatimor të
papaguar si të pambledhshëm. Propozimi shoqërohet me një kopje të vendimit të komisionit dhe
një kopje të urdhrit për ngritjen e komisionit.
Bazuar në propozimin dhe rekomandimin e drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve, ministri
përgjegjës për financat nxjerr urdhrin për shpalljen e detyrimit tatimor të papaguar si të
pambledhshëm.”.
11. Pika 119.2 e udhëzimit ndryshon me këtë përmbajtje:
“Këto gjoba nuk aplikohen në rastin kur nga verifikimi dhe kontrolli në vendndodhjen e
aktivitetit të tatimpaguesit me status ligjor person fizik, evidentohen persona mbi 16 vjeç, të cilët
deklarohen si “të vetëpunësuar me punonjës të papaguar të familjes”. Pas konstatimit, organi
tatimor vërteton në portalin “e-Albania”, nëpërmjet certifikatës familjare të të vetëpunësuarit, nëse
ai plotëson ose jo kushtet për t’u konsideruar si person i papaguar i familjes apo si bashkëjetues,
sipas kuptimit të Kodit Civil.”
12. Formularët “Njoftim i ndryshimeve në regjistrim” zëvendësohen respektivisht me
formularët e aplikimit “Kërkesë për regjistrimin e të dhënave” dhe “Kërkesë për ndryshimin e të
dhënave të regjistrimit” si bashkëlidhur këtij udhëzimi.
Ku udhëzim hyn në fuqi me botimin në Fletoren Zyrtare.
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