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Në datë 31 Korrik 2019 në Regjistrin Elektronik për Njoftimet dhe Konsultimet Publike1 
u publikua për konsultim publik projektligji “Për Faturën dhe Sistemin e Monitorimit të 
Qarkullimit” (“projektligji”) i shoqëruar me Relacionin përkatës dhe Raportin e Vlerësimit 
të Ndikimit, materiale të cilat gjenden bashkëngjitur kësaj Përmbledhje. 
 
Nisur nga rëndësia që ka reforma e fiskalizimit dhe interesi për një konsultim sa më të 
gjerë me të gjithë aktorët të cilët përfshihen nga zbatimi i dispozitave të këtij projekt-ligji, 
nga Kryetarja e KI në përputhje të VKM Nr.294 datë 08.04.2015 “Për Krijimin e 
Këshillit të Investimeve” (të ndryshuar) dhe Rregullores së Brendshme u thirr mbledhja e 
posaçme Nr. 17 e KI. 
 
Në këtë Përmbledhje jepen në mënyrë sintetike disa nga elementet kryesore të 
projektligjit të cilat mund të jenë objekt pyetjesh, komentesh, sugjerimesh apo debati në 
mbledhjen e datës 28 Gusht 2019 të KI.  
 

(1) Qëllimet e synuara të projekt-ligjit: (a) Ulja e nivelit të informalitetit në ekonomi; (b) 
Përmirësimi i administrimit tatimor me qëllim mbledhjen efikase të tatimeve; (c) 
Të luftohet konkurrenca e pandershme; (d) Të thjeshtësohen proçedurat e 
kontrollit tatimor dhe monitorimi më efiçient i tatimeve drejtuar ndaj 
tatimpaguesve me risk. (e) Të ketë një kontroll më të mirë të transaksioneve 
tregtare ndërmjet tatimpaguesve; (f) Të ketë një kontroll më të mirë dhe 
monitorim të afateve të pagesave ndërmjet tatimpagueseve, përshpejtimin dhe 
automatizimin e proçeseve të biznesit. 

 
(2) Objekti i projekt-ligjit: Projekt-ligji rregullon detyrimin për: (a) lëshimin e faturave 

për furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, (b) tatimpaguesit që lëshojnë fatura, 
(c) përmbajtjen e faturës, (d) procedurat për lëshimin e faturës, (e) detyrimin për 
lëshimin e faturës elektronike në transaksionet pa para në dorë ndërmjet 
tatimpaguesve, ndërmjet tatimpaguesve dhe organeve publike, (f) zbatimin e 
procedurave të fiskalizimit të faturës, (g) detyrimin për t’u regjistruar të 
prodhuesve dhe mirëmbajtësve të zgjidhjeve softuerike, (h) procedurën e marrjes 
së informacionit të pagesave pa para në dorë për faturat e lëshuara, (i) si dhe 
mbikëqyrjen e zbatimit të këtij ligji. 
 

(3) Direktivat e përafruara: (a) Direktiva e Parlamentit Europian dhe Këshillit 
2014/55/KE, datë 16 prill 2014, “Për Faturimin Elektronik në Prokurimin Publik”, 
Numri CELEX 32014L0055, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Europian, Seria L, Nr. 
133/1, datë 6.5.2014, faqe 1–11. (b) Direktiva 2006/112/KE datë 28.11.2006 
“Për një sistem të përbashkët të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar”. 
 

                                                           
1 http://ëëë.konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Institucioni/4 
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(4) Risitë e projekt-ligjit: (a) Krijon një regjistër të subjekteve tatimpagues që lëshojnë 
fatura, duke mundësuar në kohë reale kontrollin e përmbajtjes së faturave dhe 
monitorimin e tyre pavarësisht nëse këto fatura paguhen menjëherë, në cash apo 
jo në cash; (b) Transaksionet e përfshira në këtë regjim janë transaksionet 
ndërmjet tatimpaguesve Business-Consumer (B2C), Business to Business (B2B) 
dhe Business to Government (B2G); (c) Detyrimin e zbatimit të faturës 
elektronike dhe regjistrimin e pagesave të faturave pa pagesa në dorë2. 

 
(5) Modelet e ndjekura3: Zgjidhje teknologjike në themel të projekt-ligjit që do të 

mundësojë zbatimin e risive të mësipërme janë bazuar në modelin e zbatuar në 
Kroaci, Slloveni, Çeki etj. 
 

(6) Elementet e sistemit të ri fiskal: Duhet të mundësojnë zbatimin e çdo teknologjie nga 
ana e tatimpaguesve të zgjedhur prej tyre sipas parimit të teknologjisë neutrale4 
dhe që përmbajnë: (a) pajisjen fiskale (pajisja hardëare me memorie për lëshimin e 
faturave; printer fiskal; cdo pajisje tjetër elektronike si kompjuter, telefon celular 
të përdorshme për përpilimin dhe lëshimin e faturave etj.); (b) zgjidhjen software 
që mundëson procedurën e fiskalizimit dhe transmetimin në kohë reale të të 
dhënave; (c) sistemin e komunikimit ndërmjet tatimpaguesit dhe administratës 
tatimore. 

 
(7) Aktet nënligjore: Zbatimi i afateve, procedurave, rregullave dhe specifikimeve 

teknike të zgjidhjes elektronike për lëshimin dhe fiskalizmin e faturave kërkon 
nxjerren e një sërë akteve nënligjore. Konkretisht në bazë të projekt-ligjit 
parashikohet që brenda 30 ditëve nga data e botimit të ligjit në Fletoren Zyrtare, 
të miratohen: 1 VKM, 13 Udhëzime të Ministrit të Financave, 4 Urdhëra të përbashkët të 
Drejtorit të Përgjithshëm të AKSHIT dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve. 
 

(8) Sanksione/të tjera: Pavarësisht se projekt-ligji është konceptuar si një ligj specifik, 
për shumë aspekte si p.sh: (kategori të tatimpaguesve, sanksionet e zbatuara, 
procedurat e ndjekura etj.) nuk jep përgjigje përfundimtare në brendësi të tij por 
bën referime tek akte të tjera si p.sh: Ligji Nr.9920 “Për Procedurat Tatimore” (i 
ndryshuar), Ligji Nr.92/2014 “Për TVSh” (i ndryshuar) dhe aktet e tyre 
nënligjore. 
  

(9) Hyrja në fuqi: Dispozitat e projekt-ligjit parashikohet të hyjnë në fuqi në mënyrë të 
graduale sipas këtij rendi: 

 
o fiskalizimi i faturave për pagesë me para në dorë dhe pa para në dorë 

(B2C), si dhe fatura shoqëruese, nga data 1.1.2020. 
o e-Fatura e detyrueshme në transaksionet me organet publike (B2G) nga 

data 1.1.2021. 
o e-Fatura e detyrueshme në transaksionet biznes me biznes (B2B) dhe 

regjistrat e pagesave të e-Faturave nga data 1.7.2021. 
 
Informacion i plotë dhe i detajuar në lidhje me objektivat, qëllimet dhe parashikimet 
konkrete sipas kategorive të tatimpaguesve mund të gjenden në brendësi të projekt-ligjit 
dhe materialeve të tjera bashkëngjitur. Dëshirojmë të theksojmë rëndësinë e kësaj  
reforme, si edhe faktin nëse do të ketë kosto shtesë, veçanërisht mbi biznesin e vogël. 
                                                           
2 Lëshimi i faturave elektronike deri më sot ka qenë alternativë e tatimpaguesit. 
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Fiscalization 
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