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�e American Chamber of Commerce
 wishes the American community and all

 its members

Happy 
Thanksgiving 

Day!
�e Chamber invites all of you to become part of the initiative of 

the American Bank of Investments (ABI) to volunteer time or 
help with traditional food for the �anksgiving lunch for 60 

people in need at the social center (Soup Kitchen) in Kombinat 
on November 23, 2017.



sustaining members anetarË presidencialË

    L A WA T T O R N E Y S A T

ALBANIAN-AMERICAN 
ENTERPRISE FUND

Marketing & Distribution
ALBANIA

Dimapak Sh.p.k.

Tendence 3A

Voice StarVoice Star



sustaining members anetarË presidencialË

    L A WA T T O R N E Y S A T

ALBANIAN-AMERICAN 
ENTERPRISE FUND

Marketing & Distribution
ALBANIA

Dimapak Sh.p.k.

Tendence 3A



6

mCham

T h
e mCham

T h
e

AmCham News

FISCAL PACKAGE 2018 

AmChAm mEmbERS 
talk taxes with Minister ahMetaj  

The gisT  
of The 
fiscal 

Package  
IS THE APPLICATION OF 

vAT ON ALL BUSINESSES 
wITH AN ANNUAL 

TURNOvER THRESHOLd 
OF UP TO 2 MILLION LEk 

(~$17,256). 

Finance and economy Minister 
arben ahmetaj has introduced 
the new fiscal Package to the 
american Chamber of  Com-

merce in a working luncheon with the 
amCham representatives. The meet-
ing focused on taxes set to be applied 
in 2018, albania’s business climate, the 
needed business-government dialogue 
and also issues amCham members face 
in their day-to-day operations.amCham 
President Mark Crawford said during the 
meeting that working to build positive 
reforms is very important. 
“we work hard, but we do not always 
achieve what we want,” Crawford said. 
“even though it might be late in the 
game, we will do our best to provide 
our comments on the fiscal Package, 
believing that this might not provide 
immediate solutions for some business 
concerns, but it will create a more sus-
tainable fiscal future.” 

Minister ahmetaj apologized for the 
short time allowed for comments on the 
fiscal Package as to abide with the time-
lines set for a parliamentary process, 
and  explained some of   the novelties 
the latest package brings, clarifying that 
changes include both the tax rates and 
procedures. 
“For the first time we are introducing 
the self-correction element in the sys-
tem, giving businesses the opportunity 
to correct mistakes without being pun-
ished,” said ahmetaj.
The gist of  the fiscal Package is the ap-
plication of  VaT on all businesses with 
an annual turnover threshold of  up to 
2 million lek (~$17,256). The issue of  
VaT application on all turnover thresh-
olds has turned into a hot topic for the 
business community. Speaking about 
the new VaT threshold, minister ah-
metaj mentioned that  the new system 
will include only 9,000 businesses out of  

70,000 businesses that currently are not 
included in the VaT application scheme.
 
  That means that street vendors, mu-
nicipal-run markets and artisans will 
be exempted and considering that 
currently there are about 70,000 busi-
nesses out of  the VAT reporting sys-
tem, only 9,000 businesses will be in-
cluded in the system. The remaining 
61,000 will continue to be exempted 
because of  their low turnover of  be-
low 2 million lek- said Ahmetaj.

The finance minister said the good news 
with a positive impact on the economy 
is that VaT on tourism will be reduced. 
“another important change has been 
made on the tourism sector with new 
5-star hotels,” he said. The draft budget 
unveils VaT on all newly-built chain-
branded hotels will be at 6 percent for 
all services they offer within their facili-
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Kjo do të thotë që përjashtohen 
ambulantët, tregjet e bashkive, 

zejtarët dhe nëse sot janë gati 70 
mijë biznese që janë jashtë skemës 
së deklarimit të TVSH-së, gjithsej 
brenda skemës do të hyjnë vetëm 9 
mijë. 61 mijë do të mbeten sërish të 
përjashtuar për shkak të nivelit të 

tyre të ulët të xhiros nën 2 milionë - 
u shpreh Ministri Ahmetaj. 

Si një lajm pozitiv dhe që do të japë 
ndikim në ekonomi, z. ahmetaj ka për-
mendur uljen e TVSh-së për sektorin e 
turizmit. “Ndryshim i rëndësishëm është 
ai që prek sektorin e turizmit, përkatë-
sisht hotelet e reja me 5 yje”. kështu 
sipas informacionit, TVSh-ja do të jetë 
6 për qind për të gjitha hotelet që ndër-
tohen rishtazi me 5 yje, që janë ‘brand 
name’, për të gjitha shërbimet brenda 
mureve të tyre. Këtë lehtësi e përfitojnë 

Dhoma amerikane e Tregtisë 
është prezantuar me Paketën 
e re fiskale nga vetë Ministri 
ahmetaj, në takimin drekë 

Pune me biznesin e saj. Takimi ka patur 
në fokus taksat që do të aplikohen në 
2018-ën, klimën e biznesit dhe dialogun 
që duhet të ekzistojë, si dhe çështje që 
biznesi i amCham-it kalon në çdo ditë 
të aktivitetit të vet. 
“Ne punojmë, por jo gjithmonë mund të 
realizojmë atë që duam. eshtë e rëndë-
sishme në fakt që të ndihmosh për të 
ndërtuar reforma pozitive. edhe pse me 
vonesë, ne do të bëjmë të pamundurën 
për të dhënë komentet tona mbi Pa-
ketën fiskale, duke besuar se kjo nuk do 
të zgjidhë disa kërkesa biznesi për mo-
mentin, por do të krijojë një të ardhme 
fiskale më të qëndrueshme’ - u shpreh 
Mark kroford, Presidenti i dhomës 
amerikane gjatë takimit. 
Ministri ahmetaj, duke kërkuar ndjesë 

Paketa e re Fiskale 2018 

bIzNESI  I AmChAm  
Flet për taksat Me Ministrin ahMetaj 

kryefjala e 
PakeTës 
fiskale 

kA qENë APLIkIMI I 
TvSH-Së PëR Të GjITHA 
BIzNESET që OPEROjNë 

dERI Në NIvELIN E 
xHIROS 2 MILION LEkë 

Në vIT. 

për kohën e shkurtër në dispozicion 
për komente mbi Paketën fiskale, ka 
prezantuar në takim risitë që ajo sjell 
duke qartësuar ndryshimet që prekin jo 
thjesht nivelin e taksave, por edhe ato 
proceduriale. “Për herë të parë po fusim 
në sistem elementin e vetkorrigjimit, 
duke i dhënë mundësi biznesit të ndreqë 
gabimin pa u penalizuar” - tha Ministri 
ahmetaj.
Por kryefjala e Paketës fiskale ka qenë 
aplikimi i TVSh-së për të gjitha bizne-
set që operojnë deri në nivelin e xhiros 
2 milion lekë në vit. çështja e aplikimit 
të TVSh-së në të gjitha nivelet ka qenë 
mjaft e debatueshme në komunitetin e 
biznesit. Ministri ahmetaj duke folur 
mbi vendosjen e TVSh-së ka përmen-
dur faktin se në këtë skemë do të përf-
shihen vetëm 9 mijë nga 70 mijë biznese 
që janë jashtë skemës së TVSh-së.
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ties. The incentive will be available only 
for chain-brand hotels recognized by the 
world Trade organization. In a parallel 
move, luxury hotels will be exempted 
from corporate income tax for ten years. 

BUSINESS CLIMATE
The campaign against tax evasion and 
expectations to improve the business 
climate in the country by formalizing 
the informal sector of  the economy was 
the focus of  Mr. ahmetaj speech. Cur-
rently, the nationwide campaign against 
informality is in its third stage. 

“THE GOAL IS NOT TO COLLECT 
REvENUES, BUT TO BE AS CLOSE AS 
POSSIBLE TO YOU. wHEN wE ACT 
ARROGANTLY, YOU ARE THE ONES wHO 
LOSE. wHEN wE SHOw MOdESTY ANd 
dEdICATION, BOTH THE ECONOMY 
ANd YOU wIN,” AHMETAj SAId.  
The anti-informality package has 
envisaged the establishment of  a system 
that monitors all the VaT chains, 
extending the inclusion into the VaT 
scheme  to businesses with an annual 
turnover of  more than leke 2 million. 
That means street vendors, municipal-
run markets and artisans will be 
excluded, which means that most of  the 
currently excluded 70,000 businesses 
will continue to remain outside the VaT 

scheme. 
“allow me to provide you with some 
data. when we carried out online 
inspections in the past four months, we 
reclassified 563 small businesses into big 
ones. online inspections during the past 
20 days as part of  this campaign have 
increased the number of  businesses 
reclassified into big ones to 920. There 
were some 4,300 online inspections and 
only 120 field inspections. All of  this 
because we do not want to bother and 
put pressure on you,” Minister ahmetaj 

told business representatives at the 
meeting, commenting on the progress 
of  the campaign against informality. 
he further added: “The processing 
of  public services documentation 
shows that nine types of  documents 
were requested 590,000 times. By 
cutting down the number of  these 
documents, which can now be obtained 
on the e-albania portal, we have saved 
businesses 65 working days. of  course 
this is a process which will gradually 
improve.” 
Minister ahmetaj also added that some 
types of  licenses which up to now were 
issued by the institution he leads will 
now be issued by other official bodies 
that operate closer to the businesses, 
making it easier to obtain them. 

 2018 dRAFT BUdGET 
The 2018 draft budget will guarantee 
the targeted 4.5 % growth for the first 
three years of  the governing term and 
a 5.5 percent growth rate in the final 
year. It will enable deep reforming of  
the economy and fiscal consolidation, 
according to the Minister.
“after four years, the relationship with 
the IMf will be of  a monitoring kind, 
as we have overcome the fiscal crisis and 
can conduct the fiscal consolidation on 
our own,” Mr. ahmetaj said. “Public 
debt is at a 66 percent of  the GdP 
and we have not increased it, with no 

negative impact on the economy and 
having a surplus and even paying off  the 
previous government’s debts.”
The government has promised to 
further formalize the economic system 
during this term. Part of  the project has 
been financed under the 2018 budget 
and it will continue. “Initially, we will 
continue with the fiscal cadastre, and 
when the multifunctional cadastre is 
created, we will fold the fiscal cadaster 
into it,” Minister ahmetaj said. 

2018 FISCAL PACkAGE    
an important change is the one with an 
impact on the tourism sector, involving 
new five-star hotels, which will see the 
application of  a 6 percent VaT on all 
services offered within the facilities 
of  newly-built chain-brand hotels. 
The incentive is available for all luxury 
chain-brand hotels on the wTo list. In 
addition, luxury hotels will be exempted 
from the corporate income tax for ten 
years. 
The property tax on households will be 
applied at 0.05 percent of  the property’s 
value. The tax will initially be applied 
only on buildings and later extend 
to construction sites and agricultural 
land. as far as business facilities are 
concerned, the property tax rate will 
be three times higher. under the legal 
provision, a household owning an 
apartment at a market value of  €100,000 
will pay €50 in annual property tax for 
next year. The new formula changes the 
methodology on the calculation of  this 
tax from a fixed tax rate applied on the 
building’s surface measured in square 
meters, to a tax rate as a percentage on 
the building’s market value.
The excise duty on cigarettes will also 
increase under an earlier plan. The 
increase was halted last year, but is back 
on the excise duty hike agenda, bringing 
the excise duty rate on par with regional 
countries. only Macedonia, where the 
tobacco industry is a state-run sector, is 
an exception in the region. The customs 
duties have decreased and will continue 
to do so especially for trade with eu 
countries, lifting them for the products 
that have been agreed upon.
AMCHAM MEMBER 
CONCERNS
amCham members used the meeting 
with Mr. ahmetaj to discuss some of  
the issues they face in their everyday 
business operations. VaT refunds, tax 
rates, the economic operators’ status, 
customs reference prices, insurance 
premium tax, issues regarding the 
implementation of  the VaT law and 
permits on bonded warehouse were 
some of  the concerns raised by the 
amCham members. 
answering a majority of  the questions, 
Minister ahmetaj said that issues that 
were not addressed at the meeting could 
be further addressed by the experts of  
the Ministry of  finance and economy. 
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vetëm markat e hoteleve të listuara si 
‘brand name’ nga oBT-ja. Paralelisht, 
hotelet luksoze përfitojnë përjashtim 
nga tatim fitimi për dhjetë vjet. 

kLIMA E BIzNESIT 
aksioni antiinformalitet dhe pritsh-
mëritë për të përmirësuar klimën e bi-
znesit në vend duke futur në skemën e 
formalitetit atë pjesë informale të ekon-
omisë, kanë qenë në qendër të fjalës së 
z. ahmetaj. aktualisht, aksioni kundër 
informalitetit është në fazën e tretë.

“qëLLIMI I TIj ëSHTë jO Të MBLEd-
HIM Të ARdHURA, POR Të AFROHEMI 
SA Më SHUMë që MUNdEMI PRANë 
jUSH. kUR BëjMë ARROGANTIN, ATA 
që HUMBASIN jENI jU. kUR NE kEMI 
MOdESTINë dHE PëRkUSHTIMIN, ATA 
që FITONI jENI jO vETëM jU, POR dHE 
EkONOMIA”-U SHPREH z. AHMETAj.

Paketa antiinformalitet ka parashikuar 
që të krijojë sistemin për të patur nën 
kontroll të gjitha hallkat, duke e shtrirë 
nivelin e TVSh-së deri tek bizneset në 2 
milion lekë xhiro vjetore. kjo do të thotë 
që përjashtohen ambulantët, tregjet e 
bashkive, zejtarët dhe sot janë gati 70 
mijë biznese që janë jashtë skemës së 
deklarimit të TVSh-së.
“Më lejoni të jap disa statistika. kur ne 
kontrolluam gjatë 4 muajve bizneset nga 
zyra, bëmë të mundur që 563 biznese të 
kalojnë nga biznesi i vogël në biznesin 
e madh. Vetëm në këto 20 ditë të ush-
trimit të kontrollit nga zyra në kuadër të 
këtij aksioni, numri i kompanive që kanë 
kaluar në biznesin e madh ka shkuar në 
920 biznese. Janë bërë 4300 kontrolle 
nga zyra dhe vetëm 120 tek kompanitë. 
e gjitha kjo sepse nuk duam t’ju bezdi-
sim dhe të krijojmë presion” - tha Min-
istri ahmetaj në lidhje me zhvillimin e 
aksionit kundër informalitetit.
kështu rezulton se nga inventarizimi i 
dokumentacionit për shërbimet publike 
janë kërkuar gjatë një viti 590 mijë herë 9 
lloje dokumentesh. duke shkurtuar këto 
dokumente, që sot mund të gjenden në 
portalin e-albania, ne i kemi kursyer bi-
znesit 65 ditë pune. Sigurisht që ky është 
një proces që përmirësohet vazhdimisht. 
disa lloje licencash që deri dje janë 
dhënë nga Ministri i ekonomisë për të 
lehtësuar punën e biznesit do të jepen 
nga institucione të thjeshta dhe më pra-

në biznesit. 

PROjEkT BUxHETI 2018 
Projektbuxheti i 2018-ës do të sigurojë 
rritjen e planifikuar me 4.5 për qind për 
tre vitet e para qeverisëse dhe me 5.5 për 
qind në vitin e fundit. do të mundësojë 
reformim të thellë në ekonomi dhe kon-
solidim fiskal.
“Pas katër vitesh, raporti me fMN-në 
do të jetë monitorues pasi ne e kaluam 
krizën fiskale dhe mund ta bëjmë vetë 
konsolidimin fiskal. Borxhi publik është 
në nivelin e 66 përqindshit, dhe ne nuk 
e kemi shtuar duke mos ndikuar në 
ekonomi, duke dalë me balancë sufiçit 
dhe duke paguar madje borxhet e qever-
isë së kaluar’ - u shpreh z. ahmetaj.

Gjatë këtij mandati, qeveria ka premtuar 
se do të bëjë fiskalizimin e sistemit. Një 
pjesë e këtij projekti është i financuar që 
në buxhetin e 2018-ës dhe do të vazh-
dojë dhe më tutje. “Së pari, do të fillo-
jmë me kadastrën fiskale dhe kur të jetë 
krijuar edhe kadastra multifunksionale 
do t’i dorëzojmë kadastrën fiskale’- tha 
Ministri ahmetaj në lidhje me këtë fakt.

PAkETA FISkALE 2018 
Ndryshim i rëndësishëm është ai që prek 
sektorin e turizmit, përkatësisht hotelet e 
reja me 5 yje.
TVSh 6 për qind për të gjitha hotelet 
që ndërtohen rishtazi me 5 yje që janë 
‘brand name’, për të gjitha shërbimet 
brenda mureve të tyre. këtë lehtësi e 
përfitojnë vetëm markat e hoteleve të 
listuara si ‘brand name’ nga oBT-ja. Pa-
ralelisht, hotelet luksoze përfitojnë për-
jashtim nga tatim fitimi për dhjetë vjet.
Taksa e pronës për familjet do të jetë 0.05 
për qind e vlerës së pronës. fillimisht ajo 
do të zbatohet vetëm për ndërtesat, më 
vonë do të shtrihet edhe tek trualli dhe 
toka bujqësore. Për ndërtesat e biznesit, 

taksa do të jetë tre herë më shumë. Sipas 
dispozitës së re ligjore, një familje e cila 
ka një apartament me vlerë tregu 100 
mijë euro, vitin e ardhshëm do të pagua-
jë 50 euro taksë prone. Është ndryshuar 
metodologjia e llogaritjes së kësaj takse, 
nga një taksë fikse që bazohej në sipër-
faqet e ndërtesës e shprehur në metër 
katrorë, në taksë në përqindje që apliko-
het mbi vlerën e tregut të ndërtesës.
akciza e cigareve do të rritet, por vjen si 
pasojë e një plani të vjetër. Ne ndaluam 
vjet dhe i jemi kthyer sërish planit të ak-
cizës, duke e çuar nivelin e akcizës së du-
hanit në atë të rajonit. Në rajon bën për-
jashtim vetëm Maqedonia që e ka sektor 
shtetëror. Taksat doganore janë ulur 

dhe do të vazhdojnë të ulen sidomos 
me vendet e Be-së, duke i çuar në zero 
mallrat për të cilat kemi rënë dakord. 

ÇëSHTjE Të ANëTARëvE Të 
AMCHAM 
Ndërkaq, anëtarët e dhomës amerikane 
kanë shfrytëzuar takimin për t’i folur z. 
ahmetaj mbi disa problematika që kanë 
hasur në aktivitetin e tyre. rimbursimi i 
TVSh-së, niveli i taksave, statusi i op-
eratorit ekonomik apo dhe referencat 
doganore, kanë qenë çështje të diskutu-
ara nga anëtarët e dhomës amerikane.
Taksa mbi primin e ngritur nga industria 
e sigurimeve, referencat doganore, prob-
lematika të zbatimit të ligjit të TVSh-së, 
apo lejet për magazinat doganore, kanë 
qenë të gjitha problematika që anëtarët e 
dhomës amerikane i kanë ngritur gjatë 
takimit.
z. ahmetaj i është përgjigjur një pjese 
të mirë të pyetjeve, duke lënë edhe 
mundësinë e vazhdimit të diskutimit me 
specialistët e tij, për çdo çështje që nuk 
mundi të merrte përgjigje në takim.
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The VIP Business Group of  the American Chamber of  Commerce in Albania met with the 
LargeTaxpayers Director, Enkeleda Pipa Brahaj, to exchange information on how this category 
of  businesses can deal with tax inspections and its expectations with regards tothe Action against 
informality. The discussion included key elements to take into consideration during a tax audit.

The tax director focused on the risk analysis applied to audit large businesses. There are 
four areas of  focus for audits: services, trade, construction and manufacturing. According 
to Ms. Pipa, inspectors are not looking to fight informality within this business category, 
as largecompanies tend to be the ones that follow the rules, but tax officials are trying to 
discipline all business categories to fight high informality in the economy.

Speaking about the efforts being made in the fight to formalize the economy, Ms. Pipa 
focused on the task and role of  the tax inspectors. She asked AmCham members to report 
any and all abusive behavior to increase transparency in the audit process.

AMCHAM Discusses inspections 
anD inFormality with 
Director in charge 
oF taxes For large 
businesses

large companies in albania employ 
about 115,000 people and ensuring 
that they declare the current full 
remuneration of  the employees is one 
of  the audit elements. 
Speaking about the risk analysis, Ms. 
Pipa added that the chain of  transactions 
that these businesses have had over a 
certain period of  time will be used as 
a factor to assess whether an audit will 
take place. 
“we will check their progress from year 
to year and also the transactions they 
have had with retail businesses,” she 
said. 
The director spoke about the 
importance of  the entire chain of  
transactions-purchase documents, the 
application of  reference prices, the 
application of  the wholesale price, 
etc. “The chain of  transactions will be 
verified by the regional directorate, to 
look into the details of  the transaction 
prices, inventories and prices in the 
sectors of  trade and production,” said 
Ms. Pipa.

She added that it is important to note 
thatthe audits and inspections to fight 
informality will be mostly desk-top-
based, and the field inspections will 
serve primarily to provide feedback and 
advise businesses on tax regulations.

AmCham, through the Chair of 
its Tax and Legal Committee, 
Alketa Uruçi, raised concerns 
on issues AmCham members 
have encountered during audits 
by tax inspectors. Ms. Uruçi 
requested on behalf of AmCham 
that inspectors be properly 
trained and instructed about the 
goal of a visit to the business 
premises. “There needs to be 
an education process to identify 
high risk activities and point out 
issues without burdening the 
normal activity of the taxpayer,” 
she said. Increasingly, the tax 
audit main issue is to reduce 
the timeline of inspection at the 

business location and shift it to 
the tax office.
“I can not say that we were not of  the 
same opinon on the cases where the 
results were not those expected by the 
government. I wish the inspections were 
normal and not like a war. I wish that 
inspectors were better trained. we see 
inspectors that don’t know what they 
are looking for. Two-three months are 
wasted on both sides with audits that 
ultimately find nothing wrong,” Ms. 
uruçi said. 
She added that it is important for 
members of  amCham that during 
audits inspectors take action based 
solely on the tax law procedures and 
respect them in a transparent way.
“To shorten bureaucratic procedures, 
you must contact us ahead of  time. 
even requests via e-mail from the Tax 
administration become bother some 
at times, as they come all at once,” Ms. 
uruçi said.
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Bizneset VIP të Dhomës Amerikane janë takuar me Drejtoren e Tatimpaguesve të Mëdhenj, 
znj. Enkeleda Pipa Brahaj, për të shkëmbyer informacionin mbi mënyrën se si ky biznes 
përballet me inspektimet, pritshmëritë nga fushata kundër informalitetit dhe elementët 
kryesorë që ata duhet të kenë në konsideratë kur i vjen një kontroll tatimor. 

“Drejtorja e Tatimpaguesve të Mëdhenj është përqendruar në fjalën e saj në analizën e 
riskut që do të aplikohet për të kontrolluar biznesin e madh. Katër do të jenë sektorët 
në të cilët do të përqendrohet kontrolli; shërbimet, tregtia, ndërtimi dhe prodhimi. Sipas 
znj. Pipa, inspektorët nuk po kërkojnë të luftojnë informalitetin në këtë kategori 
biznesi që është dhe më e rregullta, por po kërkohet të disiplinohen tё gjitha veprimet e 
tyre me kategori tё tjera tё biznesit qё e kanë informalitetin e lartë. 

Duke folur për përpjekjet që po bëhen në luftën për të formalizuar ekonominë, znj. 
Pipa u ndal gjatë dhe në detyrën dhe rolin e inspektorit. Ajo kërkoi nga anëtarët që të 
raportojnë çdo sjellje abuzuese tё tyre, për të rritur transparencën e këtij procesi. 

dHOMA 
AMERIkANE 

Flet me Drejtoren 
e biznesit Vip mbi 
kontrollet tatimore 
Dhe inFormalitetin

Biznesi i madh është sektori që punëson 
115 mijë të persona dhe deklarimi i pa-
gave të tyre reale do të jetë një nga ele-
mentët e kontrollit. duke folur për ana-
lizën e riskut, znj. enkeleda Pipa Brahaj 
bëri të ditur se zinxhiri i transaksioneve 
që këto biznese kanë patur gjatë një pe-
riudhe të caktuar kohe, do të përdoret 
dhe si bazë për kontrollin e tyre. 
“Ne do të kontrollojmë ecurinë e tyre 
nga viti në vit dhe transaksionet që kanë 
me bizneset me pakicë” - u shpreh znj. 
Pipa.  Kreu i DTM-sё ka bërë të ditur 
gjatë forumit edhe rëndësinë e zinxhirit 
tё transaksioneve, qё nga dokumentet e 
blerjes, aplikimi i çmimeve tё referencёs, 
aplikimi i çmimeve me shumicë. “ zinx-
hiri i transaksioneve do të verifikohet në 
drejtorinë rajonale, për të parë me detaje 
çmimet e transaksioneve, inventarët dhe 
çmimet e sektorit për tregtinë e pro-
dhimin”- ka deklaruar znj. Pipa. 
eshtë e rëndësishme të theksohet se 
kontrolli në kuadër të aksionit kundër 
informalitetit, do të kryhet më së shum-
ti nga zyrat dhe kontrollet në terren do 

të shërbejnë pikë së pari për t’iu dhënë 
bizneseve një feed back dhe për t’i këshil-
luar. 

Dhoma Amerikane nëpërmjet 
Kryetares së Komitetit të Tak-
save dhe Ligjeve, znj. Alketa 
Uruçi, ka ngritur problematikat 
që anëtarët e Dhomës kanë hasur 
gjatë proceseve të kontrollit nga 
inspektorët tatimorë. Znj. Uruçi 
ka kërkuar në emër të Dhomës 
që inspektorët të jenë të trajnu-
ar dhe të instruktuar lidhur me 
synimin që kanë gjatë kontrollit 
- vizitës fiskale. Aksioni duhet të 
shërbejë për njohjen e thelluar të 
aktivitetit të tatimpaguesve me 
risk të lartë dhe identifikimin e 
problematikave, pa rënduar ak-
tivitetin normal të tatimpaguesit. 
Gjithnjë në kuadër të kontrolleve 
tatimore, është e rëndësishme 
të ulet kohëzgjatja e kontrollit 
në vend, duke u paraprirë me një 

vlerësim nga zyra të natyrës së 
aktivitetit dhe synimeve të kon-
trollit tatimor.

 “Nuk mund të mos them se ishim në të 
njëjtat pozita, ku rezultatet nuk ishin ato 
qё priste qeveria. Do të doja që kontrol-
let të ishin konstante dhe jo luftë. do të 
doja që inspektorët të ishin më të trajnu-
ar. Shohim inspektorë që nuk dinë çfarë 
kërkojnë. Harxhohen 2-3 muaj kohё nga 
të dyja palёt për kontrolle, për të cilat në 
fund nuk gjejnë asgjё” - u shpreh znj. 
uruçi. eshtë e rëndësishme për anëtarët 
e amCham-it që gjatë një kontrolli, ins-
pektorët të kenë në konsideratë ligjin e 
procedurave tatimore dhe ta respektojnë 
atë me transparencë. 
“kjo do të shkurtonte procedurat bu-
rokratike, duhet të na lajmëroni më parë. 
edhe kërkesat më e-mail nga adminis-
trata Tatimore bëhen të bezdisura, nuk 
duhet të vijnë njëkohësisht të gjitha”- 
tha kryetarja e komitetit të Taksave dhe 
ligjeve në amCham, znj. uruçi.
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Për anëtarët e amCham-it, kontrolli 
tatimor nuk do të përbëjë një problem 
nëse ai ndodh njëherë, përfshin çdo el-
ement, bëhet transaparent dhe në fund 
del mbi konkluzione realiste. Por ndodh 
vazhdimisht që një kontroll ka në fokus 
gjetjen e gabimit dhe jo kontrollin para-
prak këshillues, dhe më pas, edhe masën 
administrative nëse është e nevojshme. 
kompanitë anëtare nga sektori i autom-
jeteve e kanë ngritur këtë, duke i kërkuar 
znj. Pipa që të kërkojë nga Inspektorët 
të jenë më të saktë dhe të eleminojnë 
format e abuzivizmit. “Nuk largohen pa 
vendosur gjobë edhe kur çdo gjё është 
komplet në rregull. kjo na mërzit” - u 
shpreh një prej anëtarëve të dhomës. 

Një tjetër problematikë e këtij sektori, 
ishte dhe rimbursimi i TVSh-së. “Ju na 
vononi rimbursimet duke na bllokuar 

likuiditete të nevojshme 
për të vazhduar punën” - u 
shprehën ata. 

Ndërkohë, duke i qëndru-
ar sistemit të kontrollove, 
anëtarët e tjerë kanë 
deklaruar se do të kishte 
qenë një barrë më e lehtë 
për ta, nëse qeveria do të 
prezantonte këtë vit ulje të 
barrës fiskale, për të shkuar 
të paktën në nivelet e taksës së sheshtë 
10 për qind. do të na jepte më shumë 
fymëmarrje dhe mundësi për investime 
u shprehën ata.

Biznesi i madh nuk është kundër kon-
trollit, por ata kanë ngritur problemin e 
shkarkimit të faturave tatimore. “Nuk na 
i pranojnë në biznesin e vogël. ku duhet 

ta shkarkojmë ne gjithë atë mall? do të 
ishte mirë që kontrolli të shtrihej në të 
gjitha nivelet” - u shprehën bizneset VIP 
të dhomës amerikane. 

for amCham members, a tax audit does 
not pose an issue as long as it happens once, 
it includes all elements, is transparent and 
comes forward with realistic conclusions. 
But these audits often happen repeatedly 
and with the intention of  finding faults 
and imposing administrative measures 
instead of  advising on how to correct the 

problems. amCham member 
companies in the transport 
sector have raised concerns on 
the issue, asking director Pipa 
to require inspectors to be more 
precise and to eliminate forms of  
abuse. “They won’t leave without 
issuing a fine, even when there is 
nothing wrong. This is upsetting 
to us,” said an amCham member 
representative.
 
another problem of  this sector 
is the reimbursement of  VaT. 

“You delay reimbursements, and we don’t 
have the needed liquidity to continue our 
work,” another business representative 
said. 
on the same issue of  audits, other 
members said that it would have been 
an easier burden on businesses if  the 

government introduces this year a 
reduction in the tax burden to go at least 
to the levels of  a flat tax of  10 percent. 
representatives at the forum said this 
would give them more breathing room to 
increase investments.
large businesses are not against making 
sure there is compliance with tax 
legislation but they have raised concerns 
about the use of  tax receipts. “we have 
problems with small businesses not 
accepting the receipts we need to officially 
offload the goods we sell. How are we to 
handle all those goods on our tax balance 
sheets? It would be nice to extend audits 
at all levels,” said a representative of  the 
amCham VIP businesses.

AMCHAM 
MEMBERS 

wE wANT LOwER TAxES ANd 
TRANSPARENCY IN AUdITS

ANëTARëT 
E AMCHAM 

dUAM TAkSA Më Të ULTA
dHE TRANSPARENCë Në kONTROLLE
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dUAM TAkSA Më Të ULTA
dHE TRANSPARENCë Në kONTROLLE

Blue Eye Water sh.a.

Blue eye water sh.a. was established 
2 years ago in Tirana, albania and 
it encompasses a broad range of  
businesses. however, its main activity is 
the production of  soft drinks and water. 

Blue eye water aims to introduce 
in albania the experience of  its uS 
partners, who are leaders in this field 
and have shared their best practices 
starting from production and all the 
way to serving the final product to the 
customers. Blue eye water is by now 
investing and will be on the albanian 
market and other international markets, 
as it isin the process of  negotiations with 
very well-known international partners, 
who will sell its high-quality products, 
which will be produced with the highest 
technology of  packaging in order to 
preserve and protect the environment.

Blue Eye Water

kompania ‘Blue eye water Sh.a.’ është 
një kompani e themeluar në Tiranë, 2 
vjet më parë, dhe ka si objekt një gamë 
të gjerë biznesesh, por në plan të parë 
ka prodhimin e të gjitha produkteve soft 
drink dhe të ujit. kompania ‘Blue eye 
water Sh.a.’ ka partnerë në amerikë, të 
cilët kanë një eksperiencë shumëvjeçare 
në këtë fushë, duke filluar nga prodhimi 
deri tek konsumatori, dhe kërkojnë të 
prezantohen në lartësinë dhe cilësinë 
sa më maksimale të mundshme. ata 
janë në fazën e investimit dhe për një 
kohë jo shumë të gjatë mendojnë të 
dalin në tregun shqiptar dhe në tregje 
të tjera ndërkombëtare, ku janë duke 
negociuar për marrëveshje me partnerë 
ndërkombëtarë me shumë emër në 
tregun botëror, që të tregtojnë dhe të 
prezantohen tek ata me produktet tyre. 
këto produkte do të jenë me standarde të 
cilësisë europiane dhe të asaj amerikane 
dhe do të ruajnë standardet më të larta 
për mbrojtjen e ambientit dhe të mjedisit, 
si edhe të ambalazhimit të produkteve.

new members
anëtarë  të  rinj

Gustoso

Gustoso is the newest company in the 
field of  gastronomy, which took its 
first steps into the catering business as 
of  June 1st, 2013. Gustoso was born 
thanks to an incredibly long experience 
of  its staff  in the catering and 
restaurant business, with chefs that are 
capable of  organizing big events both 
indoors and outdoors. Thanks to the 
meticulousness of  its chefs, Gustoso 
shows great care for detail, innovation, 
quality, purity and variety. Gustoso was 
born to fill a void in the industry. Being 
healthy will never go out of  style, and 
just because a party is thrown, or a 
dinner is served, it does not mean that 
we need to sacrifice either our health or 
our enjoyment of  the food.

Iliria Services

Iliria Services shpk is located in Tirana 
and is established with the aim of  
offering its customers – mostly focused 
in business and fiscal advisory services 
– its experience of  a team determined 
and committed to provide accurate 
solutions, guidance and reliable schemes 
to legal frames and various situations of  
business activities:
-assistance in establishing a new 
company in an emerging market, 
advisory for best and most appropriate 
long-term solutions; 
-Key options in terms of  fiscal and 
accounting issues; 
-advisory services in developing a 
sustainable business plan and providing 
the necessary information for decision-
making;
- assistance in building up a business, 
including legal arrangements;
-Internationalization and relocation,
- assistance in the process of  contracts’ 
negotiations, providing the best fiscal 
solutions determined by law.
Its motto is: The success of  our clients is 
the route to our success.

Gustoso

‘Gustoso’ është kompania më e re në treg 
në fushën e gastronomisë, që ka filluar 
të punojë për herë të parë si katering 
në 1 qershor 2013. ‘Gustoso’ ka lindur 
si rrjedhojë e eksperiencës së gjatë të 
stafit të saj në restorante dhe shërbime 
të ndryshme kateringu, me shefa të 
njohur, të specializuar në organizimin 
e eventeve në ambiente të hapura e të 
mbyllura. falë punës skrupoloze të 
shefave, ‘Gustoso’ është e orientuar 
drejt detajeve, inovacionit, cilësisë, 
pastërtisë dhe llojshmërisë. ‘Gustoso’ 
lindi për të plotësuar një hapësirë boshe 
në treg. Të qenit i shëndetshëm nuk do 
të dalë kurrë nga moda, ndaj ju nuk keni 
pse të hiqni dorë nga kënaqësia që të jep 
ushqimi i shëndetshëm, për shkak të një 
feste ku merrni pjesë apo të një darke që 
ju serviret.

Iliria Services

‘Iliria Services Sh.p.k,’ me qendër në 
Tiranë, është themeluar me qëllim që 
t’iu ofrojë klientëve të saj konsulencë 
në fushën e financave dhe orientimin 
drejt biznesit. Stafi i saj me eksperiencë 
zotohet të ofrojë zgjidhje dhe orientim të 
kujdesshëm për problematika ligjore dhe 
situata të ndryshme që bizneset hasin në 
punën e tyre të përditshme si:
- asistencë në themelimin, regjistrimin 
dhe lançimin e një kompanie në treg, 
këshillim për zgjidhje afatgjata,
- Mundësi zgjidhjesh në çështjet 
financiare dhe të kontabilitetit,
- Shërbime këshilluese në zhvillimin e 
një plani biznesi të qëndrueshëm dhe 
sigurimin e informacionit të nevojshëm 
për vendimmarrje;
- asistencë në strukturimin e biznesit, 
duke përfshirë edhe marrëveshjet ligjore;
- Ndërkombëtarizim dhe zhvendosje; 
- asistencë në procesin e negociatave të 
kontratave, duke ofruar zgjidhjet më të 
mira fiskale të përcaktuara nga ligji.
Motoja e saj është: Suksesi i klientëve 
tanë është rruga e suksesit tonë.
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boarD oF 
amcham met 
with minister 
sonila Qato

the Ministry for 
entrepreneurship Protection 
will do more than just 
“protect” businesses from any 

abuse or problems that stem from the 
incorrect implementation of  the law 
procedures, explained Minister Sonila 
Qato, who leads the new State Ministry 
that has in its scope of  work the 
protection of  businesses. She shared 
in details her idea of  a new era for the 
business environment. 
In order to get acquainted, share 
information on the objectives and the 
way that this Ministry would collaborate 
with businesses, the representatives of  
the Board of  amCham, met Mrs. Sonila 
Qato and talked about key issues that 
affect businesses nowadays. 

The Board members in attendance 
proposed that the Ministry should 
“scan” the various industry sectors, 
because, as observed in practice, often 
the organic laws clash with the general 

SPEAkING ABOUT IT, THE MINISTER wAS OF 

THE OPINION THAT IT SHOULd BE MORE OF 

AN EdUCATIONAL TYPE RATHER THAN HAvE 

A “PUNITIvE” CHARACTER. SHE IdENTIFIEd 

THE NEEd FOR AN OPEN, FRIENdLY ANd 

SINCERE dIALOGUE, GIvEN THE GREAT 

IMPACT THAT THE ENTREPRENEURSHIP 

HAS IN BOOSTING THE ECONOMY ANd 

CONTRIBUTING TO AddRESSING SOCIAL 

ISSUES AS wELL.

laws and the business wastes a lot 
of  time settling this “misalignment”. 
But the key drive for the moment, 
remains the action against Informality. 

Talking about this cooperation, 
amCham Board members suggested 
that a Ministry, named the Ministry 
of   entrepreneurship Support would 
represent better the scope of  work of  

this Ministry. 

on her part, Minister Qato shared 
a general overview on how the 
Ministry will work closely with 
business organizations to improve 
the business climate. This Ministry 
will play the role of  the advocate for 
the businesses. It intends to act as the 
interlocutor, between the government 
and businesses, addressing on the spot 
issues with the public administration 
and addressing any wrong procedures. 
It will follow an open-door policy 
of  cooperation with the businesses 
and organizations like amCham that 
represent business interests in the 
country. Its goal will be to address any 
concerns from the businesses directly 
with the relevant Ministers, rather than 
with their administration, as to be more 
efficient, while the PM is also kept 
directly updated of  all the concerns.

Since its establishment, this Ministry 
has been faced with a large number of  
requests and complains from businesses, 
which means that they are in need of  
serious help. This shows trust, but also 
raises a lot of  expectations towards the 
Ministry. amCham shared its experience 
of  the Tax and legal Committee, the 
members of  which are very capable 
distinguished experts, working pro 
bono for the Chamber. amCham is 
readily available to collaborate with the 
Ministry and help with expert advice 
accordingly, when needed.
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borDi i 
amcham-it 

takohet me 
ministren e 

sipërmarrjes   

ministrja e Mbrojtjes së 
Sipërmarrjes do të bëjë më 
shumë se sa të mbrojë nga 
abuzimet apo nga aplikimi 

gabim i procedurave. Ministrja Qato ka 
shpjeguar në detaje, idetë e saj për një 
epokë të re në drejtimin e Ministrisë që 
supozohet të mbrojë sipërmarrjen.

Për t’u njohur me njëri-tjetrin dhe 
për të shkëmbyer informacionin mbi 
objektivat dhe mënyrat e bashkëpunimit, 
përfaqësuesit e dhomës amerikane 
takuan znj. Qato dhe folën rreth 
problematikave që afektojnë biznesin. 

duke folur me Ministren Qato, 
përfaqësuesit e Bordit të dhomës 
amerikane, i kërkuan asaj që të 
“skanohej” veprimtaria e disa sektorëve 
sepse ndodh shpesh që ligji organik të 
ketë përplasje me ligjin qendror dhe 
bizneset detyrohen të shpenzojnë kohë 
për të zgjidhur këtë keqkuptim. Por, 
kryefjala e momentit mbetet pa dyshim 

dUkE FOLUR PëR AkSIONIN kUNdëR 

INFORMALITETIT, MINISTRjA qATO 

PREzANTOI IdENë E SAj, SE dUHET Të 

kETë Më SHUMë FORMA Të EdUkIMIT Të 

BIzNESIT SE SA Të NdëSHkIMIT. AjO FOLI 

PëR NEvOjëN E Një dIALOGU Të HAPUR 

E kONSTRUkTIv, dUkE PATUR PARASYSH 

IMPAkTIN E MAdH që BIzNESI kA Në 

zHvILLIMIN E EkONOMISë, POR EdHE Në 

AdRESIMIN E ÇëSHTjEvE SOCIALE. 

aksioni kundër informalitetit. 

duke folur pikërisht për këtë lloj 
bashkëpunimi, përfaqësuesit e dhomës 
amerikane sugjeruan që emri i Ministrisë 
nga Ministria e Mbrojtjes së Sipërmarrjes 
duhet të bëhet Ministri e Mbështetjes së 
Sipërmarrjes, për të përfaqësuar më mirë 
qëllimin e këtij institucioni. 

Nga ana e saj, Ministrja Qato bëri një 
prezantim të përgjithshëm mbi mënyrën 
se si Ministria që ajo drejton do të punojë 
ngushtë me organizatat e biznesit, për të 
përmirësuar klimën e biznesit në vend. 
Ministria duhet të luajë rolin e avokatit 
për bizneset. kjo nënkupton që ajo 
do të luajë rolin e një ndërmjetësi mes 
qeverisë dhe biznesit, duke adresuar 
drejt çështjet që vijnë nga zbatimi gabim 
i procedurave dhe problemeve me 
administratën publike. kjo do të ndiqet 
nga një politikë e dyerve të hapura në 
bashkëpunimin me organizatat e biznesit 
si dhoma amerikane. Qëllimi është 
që të adresojë çdo shqetësim që vjen 

nga biznesi drejtpërdrejt tek Ministrat 
përkatës, në vend që t’i drejtojë tek 
administratat e këtyre ministrive. kjo 
do të bëhet me qëllimin për të qenë sa 
më efikas në zgjidhjen e problemeve, 
ndërkohë që vetë kryeministri do të 
mbahet i përditësuar me të gjitha këto 
shqetësime.

Që prej krijimit, Ministria e Sipëmarrjes 
është përballur me disa kërkesa dhe 
shqetësime nga biznesi, çka tregon 
se biznesi ka nevojë për ndihmë. kjo 
demonstron besim, por në të njëjtën 
kohë tregon dhe pritshmërinë e madhe 
që ka biznesi nga kjo Ministri. dhoma 
amerikane ndau eksperiencën që vjen 
nga komiteti i Taksave dhe ligjeve, 
anëtarët e së cilës janë ekspertë të njohur 
dhe të aftë që punojnë vullnetarisht 
për dhomën. dhoma amerikane do 
të jetë e gatshme të bashkëpunojë me 
Ministrinë dhe të ndihmojë nëpërmjet 
këtyre ekspertëve me këshilla kur të jetë 
nevoja. 
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How to Apply Tax Accurately 
while Conducting Sales
The Law on the Valued Added Tax, 
which has been in place since Janu-
ary 2015, has brought new challenges 
in its implementation for both tax-
payers and the tax administration. 

The implementation of  this law when it 
comes to price discounts, gifts or bonus-
es in the supply process has been a con-
troversial issue during tax inspections.  

however, the challenge lies in provid-
ing detailed information to businesses, 
so that they are able to apply the legisla-
tion correctly on their own, make use of  
the easier procedures, meet document  
requirements and discuss the matter as 
clearly as possible with the tax authori-
ties. 

To address the importance of  this in-

FORUM

formation, the american Chamber of  
Commerce in albania and Pricewater-
houseCoopers audit sh.p.k. organized 
a Business forum on “How to Apply 
Tax Accurately while Conducting 
Sales”

Speaking about the goal of  the Business 
forum, loreta Peçi, a Pricewaterhouse-
Coopers audit partner, explained the 
importance of  sharing information on 
the tax treatment and being represented 
through a unified stance to the tax au-
thorities for a fairer implementation of  
the law. 
PwC experts lorena Gega and Mirjeta 
emini elaborated during the forum on 
how to deal with seasonal price reduc-
tions, promotional events and products 
that are no longer intended for sale or 
that are damaged and lost during pro-
duction, transportation and warehous-
ing. PwC experts also addressed the 
question on how to treat samples and 

THE POSITIvE 
dEvELOPMENT IS THAT 
THE NEw vAT LAw HAS 

BEEN HARMONIzEd wITH 
THE EUROPEAN UNION 

vAT dIRECTIvE ANd AS A 
RESULT TRANSACTIONS 

SUBjECT TO vAT ARE 
TREATEd THE SAME wAY 

AS IN ALL EU MEMBER 
COUNTRIES FROM THE 

FISCAL vIEwPOINT.

with pricewaterhousecoopers 
auDit 

AMCHAM BUSINESS
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Si të Aplikojmë drejt Tatimet në 
Procesin e Shitjeve

Ligji i TVSH-së, i cili ka hyrë në fuqi 
në janar 2015, ka sjellë sfida të reja në 
aplikimin e tij si për tatimpaguesin 
ashtu edhe për administratën 
tatimore. Pjesë e diskutueshme 
gjatë kontrolleve tatimore ka qenë 
pikërisht aplikimi i këtij Ligji, 
kur vjen fjala për uljet e çmimit, 
dhuratat apo bonuset në procesin e 
furnizimit. 

Megjithatë, sfida qëndron në informimin 
në hollësi të bizneseve, në mënyrë që 
vetë ata të jenë të aftë të aplikojnë sa më 
drejt legjislacionin, lehtësirat që ai sjell, 
si dhe të dokumentojnë kërkesat e tij 
dhe të argumentojnë në mënyrë sa më 
të qartë përpara autoriteteve tatimore.
Pikërisht për rëndësinë që ka ky 
informacion, është folur në forumin 

LAjM I MIRë ëSHTë 
SE LIGjI I RI I TvSH-Së 

ëSHTë HARMONIzUAR ME 
dIREkTIvëN EUROPIANE 

Të TvSH-Së, dHE këSHTU 
TRANSAkSIONET SUBjEkT 

I TvSH-Së TRAjTOHEN 
NjëSOj NGA PIkëPAMjA 
FISkALE SI Në Të GjITHA 

vENdET E BE-Së. 

e Biznesit të organizuar nga dhoma 
amerikane me PricewaterhouseCoopers 
audit, me temë “Si të Aplikojmë Drejt 
Tatimet në Procesin e Shitjeve”.

duke folur për qëllimin e këtij forumi 
Biznesi, znj. loreta Peçi, Partnere pranë 
PricewaterhouseCoopers audit, ka 
sqaruar se është e rëndësishme që të 
ndajmë informacion mbi trajtimin fiskal 
dhe të prezantohemi tek autoritetet 
tatimore me një qëndrim të unifikuar, 
në zbatimin sa më të drejtë të ligjit. 

Gjatë takimit, ekspertët e PwC-së, znj. 
lorena Gega dhe znj. Mirjeta emini 
kanë referuar mbi trajtimin e reduktimit 
sezonal të çmimeve, aktivitetet 
promocionale si dhe nxjerrjen jashtë 
përdorimit të mallrave apo trajtimin e 
firove dhe humbjeve gjatë prodhimit, 
transportit e magazinimit. ekspertët 
e PwC-së, i kanë dhënë përgjigje 
gjithashtu edhe pyetjes se si trajtohen 
mostrat dhe dhuratat me vlerë të vogël 
në perspektivën e ligjit të TVSh-së. a 
do paguhet TVSh-ja në këtë rast? 

BIzNESI 
me pricewaterhousecoopers 
auDit

AMCHAM  FORUM
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low-value gifts in the frame of  the VaT 
law. will VaT be paid in these cases?

how can we deal with losses during 
production, transportation and ware-
housing and what is the technical and 
tax documentation that businesses 
should take into consideration in these 
cases? all the questions that amCham 
businesses had on these issues were ad-
dressed during this meeting.  

what the law envisages on 
gifts and sponsorship-related 
expenditures  
In its entirety, the new VaT law envis-
ages that in order for a transaction to be 
subject to VaT, it has to be carried out 
in exchange of  a payment. what about 
the cases when there is no payment? 
The law envisages that in some cases 
when transactions are not carried out 
in return for payment, they are never-
theless treated as transactions subject to 
VaT. The law also introduces new, easier 
procedures, not previously envisaged by 
the older VaT law. Businesses were not 
previously eligible to providing samples 
or low value gifts during their operations 
for promotional purposes or to boost 
their market presence. 
under the current VaT legislation, all 
those incentives are available. 

Speaking at the forum, Ms. Gega ex-
plained all the cases when a transaction 
is taxable and the circumstances the law 
envisages for cases when certain supply 
does not constitute a taxable transaction 
subject to VaT. Thus, samples distribut-
ed to consumers free of  charge are not 
considered taxable sales subject to VaT, 
but these products have to be directly 
related to the normal operations of  the 
taxpayer. at the same time, the samples 
could at first glance be similar to other 
products in the taxpayer’s inventory, 
but those samples must have distinc-
tive labels that separate them from the 
products intended for sale. Taxpayers 
are also allowed to distribute free gifts 
in order to boost their business. In or-
der for these gifts not to be considered 
as sales subject to VaT, they have to be 
below the individual value of  2,000 lek 
($17.20).

By applying those criteria, the taxpayer 

is eligible for VaT deductions during 
the purchase, import or production of  
these products. Meanwhile, their trans-
fer is not treated as supply of  goods in 
return for payment, and as a result nei-
ther the issue of  a VaT tax receipt, nor 
the adjustment of  purchase for VaT is 
required.

Looking at the Law on Profit Tax, 
spending incurred from giving away 
products in promotional campaigns 
can be deducted, when the donation 
of  these gifts is carried out during a 
campaign approved by the Stakeholder 
assembly or the administrator for a 
campaign on which there is a drafted 
strategy and minutes of  meeting are re-
corded in writing  on the kind and total 
number of  products to be given away. 

The profit tax law also envisages tax 
incentives regarding representation ex-
penditures, allowing for the recognition 
of  these expenditures as tax deductible 
at an amount of  up to 0.3 percent of  the 
annual turnover.      

on the other hand, the limit to tax de-
ductible sponsorship is calculated on 
earnings before taxes, specifically 15 
percent on sponsorships for sports, edu-
cational or cultural events and 3 percent 
on sponsorships for any other event. 

How are price discounts dealt 
with when it comes to vAT and 
profit tax
The PwC experts explained to the am-
Cham members that official sales dis-
counts include price reductions in the 
case of  pre-payments, discounts at the 
moment of  supply and conditional in-
voice discounts. Meanwhile, other ele-
ments that are recognized include taxes 
and indirect expenditures such as, com-
missioning, packaging and insurance 
that the suppliers charge to buyers or 
customers. VAT is the final tax in this 
process. likewise, if  we refer to reus-
able packaging, their value must not be 
included in the supply value, however, 
it is stated in a contract signed between 
the parties on the delivery and return 
of  packaging. Meanwhile, non-reusable 
packaging constitutes an element of  the 
taxable value and the buyer is entitled to 
deduct VaT.

destruction of goods and 
losses during production, 
transportation and 
warehousing -- what should 
businesses keep in mind?
The forum also provided detailed ex-
planations on how to apply the tax leg-
islation on the loss of  goods incurred 
during production, transportation or 
warehousing. 
The excise duty products, the oil and 
tobacco processing industries are regu-
lated under special legislation which de-
termines the limits of  acceptable losses 
during the production, warehousing, 
transportation and processing. Mean-
while, losses for products in industries 
not regulated under special legislation 
must be accompanied by technology 
cards certified by specialized institu-
tions. 
The technology cards must be accom-
panied by a detailed description of  the 
production process, object plan, limits 
on the raw material consumption and 
the kind and stages of  the technological 
process. 
This documentation is submitted to the 
regional Tax directorate and serves as a 
basis for recognizing product losses. 

Inventory disposal, how the 
profit tax law applies
The first step in inventory disposal is 
the appointment of  a special evaluation 
commission which prepares the minutes 
with full information on the numbers, 
amounts, supply time and the reason 
for the depreciation and disuse, guaran-
teeing the tax authorities the possibility 
to verify and inspect on disposal day. 
Pursuant to the minutes, the taxpayer 
should inform the tax administration 
on the date and place of  the disposal 
of  goods. The announcement should be 
accompanied by a copy of  the respec-
tive minutes and the tax authorities can 
send their representatives. The deadline 
for the inventory disposal is no longer 
than five calendar days from the an-
nouncement time for most businesses, 
while for supermarkets the deadline pe-
riod is only 24 hours. 
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Si mund të trajtojmë humbjet dhe 
firot gjatë prodhimit, transportit e 
magazinimit, kush është dokumentacioni 
teknik dhe fiskal që duhet të kenë në 
konsideratë bizneset? Të gjitha pyetjet 
që bizneset e dhomës amerikane kanë 
pasur mbi këto çështje, morën përgjigje 
gjatë këtij takimi. 

Çfarë parashikon ligji për 
dhuratat dhe shpenzimet e 
përfaqësimit dhe sponsorizimit 
Në tërësinë e tij, ligji i ri i TVSh-
së parashikon se që një transaksion 
të jetë subjekt i TVSh-së, duhet të 
kryhet kundrejt pagesës. Po në rastet 
kur furnizimi nuk kryhet kundrejt një 
pagese? ligji parashikon disa raste se 
kur transaksionet nuk kryhen kundrejt 
pagesës, ato gjithsesi trajtohen si 
transaksione subjekt i TVSh-së. ligji 
sjell lehtësira të reja të paparashikuara 
më parë nga ligji i TVSh-së. kështu, 
bizneseve nuk u parashikoheshin 
lehtësira në lidhje me dhënien e 
mostrave apo të dhuratave me vlerë të 
vogël të shpërndara gjatë aktivitetit të 
tyre për qëllime promocionale apo për 
të rritur prezencën e tyre në treg. 
Sot në legjislacionin e TVSh-së këto 
lehtësira parashikohen. 

Gjatë forumit të Biznesit, znj. lorena 
Gega ka sqaruar të gjitha rastet kur një 
transaksion është i tatueshëm dhe çfarë 
kushtesh parashikon ligji për rastet kur 
një furnizim nuk përbën transaksion të 
tatueshëm për efekt të TVSh-së. kështu, 
në mënyrë që mostrat që shpërndahen 
tek konsumatorët pa pagesë të mos 
konsiderohen si shitje të tatueshme 
për efekt të TVSh-së, duhet që këto të 
jenë mallra që lidhen drejtpërdrejt me 
aktivitetin e personave të tatueshëm. 
Ndërkohë që mostrat mund të jenë 
të njëjta në pamje të parë me mallrat 
e tjera në inventarin e personave të 
tatueshëm, këto mostra gjithashtu duhet 
të kenë shenja dalluese nga mallrat që 
kanë për qëllim të shiten. Gjithashtu, 
tatimpaguesve u lejohet të shpërndajnë 
dhurata pa pagesë me qëllim zgjerimin e 
aktivitetit. Në mënyrë që këto dhurata të 
mos konsiderohen si shitje të tatueshme 
për efekt të TVSh-së, ato duhet të jenë 
nën vlerën individuale të 2 mijë lekëve.

duke zbatuar këto kritere, tatimpaguesit 

i lind e drejta e zbritjes së TVSh-së gjatë 
blerjes, importit apo prodhimit të këtij 
malli. Ndërkohë që transferimi i tyre 
nuk trajtohet si furnizim malli kundrejt 
pagesës, rrjedhimisht nuk kërkohet 
lëshimi i faturës tatimore me TVSh dhe 
as nuk kërkohet rregullimi i TVSh-së në 
blerje.

Në perspektivën e ligjit të Tatimit 
mbi fitimin, shpenzimet e realizuara 
në dhurimin e mallrave gjatë fushatave 
promocionale mund të njihen, kur dhënia 
e këtyre dhuratave është kryer gjatë një 
fushate të aprovuar  nga asambleja e 
ortakëve ose administratori, fushatë 
për të cilën ka një projekt ide dhe një 
procesverbal të mbajtur për llojin dhe 
sasinë totale të këtyre mallrave.

ligji i Tatimit mbi fitimin gjithashtu 
parashikon lehtësira fiskale për sa i 
përket shpenzimeve të përfaqësimit, 
duke lejuar njohjen e këtyre shpenzimeve 
për efekt tatimor deri në masën 0.3% të 
xhiros vjetore.
Nga ana tjetër, limitet e zbritshmërisë 
së shpenzimeve për sponsorizim, 
përllogariten mbi fitimin para tatimit, 
specifikisht 15% për sponsorizimet 
për aktivitetet sportive, edukative apo 
kulturore, dhe 3% për sponsorizimet e 
çdo aktiviteti tjetër.

Si trajtohen uljet e çmimit për 
TvSH-në dhe tatim fitimin 
Në trajtimin e shitjes me çmim të 
reduktuar, ekspertët e PwC-së kanë 
sjellë në vëmendjen e anëtarëve të 
amCham-it se njihen si të tilla uljet e 
çmimit në rastet e zbritjes për pagesa 
të hershme, zbritje në momentin e 
furnizimit dhe zbritje të kushtëzuara 
në faturë. Ndërkaq, njihen si elemente 
që përfshihen tatimet, taksat dhe 
shpenzimet dytësore, si ato komisionere 
apo të ambalazhit dhe të sigurimit, që 
furnizuesi ia ngarkon blerësit ose klientit. 
TVSh-ja është tatimi përfundimtar 
në këtë proces. Gjithashtu, nëse i 
referohemi ambalazheve kur ato janë të 
kthyeshme, duhet që vlera e tyre të mos 
jetë e përfshirë në vlerën e furnizimit 
dhe të ekzistojë një kontratë e lidhur 
midis palëve, për dhënien dhe kthimin e 
ambalazheve. Ndërkohë, amabalazhet e 
pakthyeshme përbëjnë element të vlerës 
së tatueshme dhe blerësi ka të drejtë të 
zbresë TVSh-në.

Shkatërrimi i mallit dhe firot 
gjatë prodhimit, transportit 
dhe magazinimit, çfarë duhet të 
kenë parasysh bizneset 
Gjatë forumit, është folur në detaje 
edhe për mënyrën se si aplikohet 
legjislacioni tatimor mbi firot dhe 
humbjet e shkaktuara gjatë prodhimit, 
transportit apo magazinimit.
Produktet e akcizës, industria e 
prodhimit të lëndëve djegëse dhe 
industria e përpunimit të duhanit 
rregullohen nga një legjislacion i 
veçantë, i cili përcakton dhe nivelet 
e lejuara gjatë procesit të prodhimit, 
magazinimit, transportimit dhe 
përpunimit. Ndërkohë që, për humbjet 
dhe firot e produkteve për industri të 
cilat nuk kanë një legjislacion të veçantë, 
është parashikuar që të kenë karta 
teknologjike të procesit të prodhimit, 
të cilat duhet të jenë të certifikuara nga 
institucionet e ngritura për këtë qëllim. 
kartat teknologjike duhet të shoqërohen 
me një përshkrim të detajuar të procesit 
të prodhimit, planimetrinë e objektit, 
normativat e konsumit të lëndës së parë 
dhe llojin e fazat e procesit teknologjik. 
ky dokumentacion dorëzohet pranë 
drejtorisë rajonale Tatimore dhe do të 
shërbejë si bazë për njohjen e firove.

Shkatërrimi i inventarit, si 
aplikohet Ligji i Tatimit mbi 
Fitimin 
hapi i parë në një proces të shkatërrimit 
të inventarit është caktimi i një komisioni 
të posaçëm vlerësimi, i cili përgatit një 
procesverbal me të dhëna të plota mbi 
sasitë, vlerat, kohën e furnizimit, arsyet 
e zhvlerësimit dhe nxjerrjes jashtë 
përdorimit, duke i garantuar organeve 
tatimore mundësinë e verifikimit dhe 
kontrollit në ditën e shkatërrimit. Në 
vijim të këtij procesverbali, tatimpaguesi 
duhet të njoftojë administratën tatimore 
për datën dhe vendin e realizimit të 
shkatërrimit të mallrave. ky njoftim 
duhet të shoqërohet me një kopje të 
procesverbalit përkatës dhe tatimorët 
mund të dërgojnë përfaqësuesin e tyre. 
afati i shkatërrimit të inventarit është jo 
më vonë se 5 ditë kalendarike nga afati i 
njoftimit për çdo biznes dhe 24 orë për 
supermarketet.
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the Permanent Group of  am-
Cham’s Intellectual Property 
rights (IPr) Committee met 
to discuss on the new Inspec-

tion law, gathering comments and 
feedback from members on the incor-
poration of  the General directorate of  
Industrial Property (dPPI) in the Na-
tional Business Center. 

discussions triggered the idea that the 
IPr Committee should send a letter to 
the respective authorities, seeking expla-
nations on the nature of  this change so 
that amCham can submit its rationale 
regarding this issue on time. 

renata leka, the head of  the IPr Com-
mittee, spoke about the important role 
of  the dPPI and the hard work to date 
to shape its operations according to the 
eu legislation. The improvement and 
approximation of  the albanian intel-
lectual property law to the eu legisla-

Permanent
IPR CommITTEE gRouP
discusses Market inspection law  

AMCHAM THINkS IT 

IS HIGH TIME THAT 

EFFORTS TO FIGHT 

PIRACY ANd PROTECT 

COPYRIGHT IN 

EvERY SECTOR ARE 

INTENSIFIEd. 

tion remains to be assessed in order for 
the General directorate of  Industrial 
Property to apply contemporary sector 
practices. Members of  the Permanent 
Group discussed the efficiency of  this 
structure and the role it should play 
to minimize piracy consequences and 
copyright abuse observed in the market.
 
Comments on the new Inspection law 
and the role that the new inspectorates’ 
structure will play were also addressed 
by the IPr Committee. Ms. leka 
briefed the members on the meeting 
that amCham representatives had with 
Shkelqim hajdari, the head of  the Cen-
tral Inspectorate. 

amCham discussed with General Chief  
Inspector the novelties that the new In-
spection law brings, but also the busi-
ness community expectations on this 
law. while copyright remains an ignored 
concept in the local market, amCham 

thinks it is high time that efforts to 
fight piracy and protect copyright in 
every sectorare intensified. 
Mr. hajdari agreed with the concept, 
however, said that the first thing that 
should be done is the strengthening of  
the structures based on a law that regu-
lates the business-inspector relation-
ship and recognizes the responsibilities 
of  both business and inspectors. 

The meeting of  amCham representa-
tives with Mr. hajdari was intended to 
look beyond the draft law that is being 
drafted to receive government approv-
al. establishing a working relationship 
with the General Chief  Inspector is the 
cooperation approach through which 
amCham believes it can convey its 
members’ concerns on time and find 
ways to solve them. 
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grupi Permanent i IPr-it pati 
në fokus të diskutimit ligjin 
e ri të Inspektimeve, për të 
cilin u mblodhën komentet 

e anëtarëve, si dhe informacionin mbi 
përfshirjen e drejtorisë së Përgjithshme 
të Pronësisë Industriale pranë Qendrës 
kombëtare të Biznesit. 

Gjatë diskutimit, është hedhur ideja që 
komiteti i IPr-it të dërgojë një letër në 
instancat përkatëse, për të kërkuar sqa-
rime në lidhje me natyrën e këtij ndry-
shimi dhe për të bërë të njohur në kohë 
argumentet e dhomës amerikane mbi 
këtë çështje. 

znj. renata leka, kryetare e komitetit 
të IPr-it, ka folur për rëndësinë që ka 
drejtoria e Markave dhe Patentave dhe 
punën e madhe që është bërë për ta for-
matuar veprimtarinë e saj mbi bazën e 
legjislacionit të Be-së. Mbetet për t’u 
vlerësuar përmirësimi dhe përafrimi i 

të drejtës së pronësisë intelektuale me 
atë të Bashkimit europian, me qëllim 
që drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë 
Industriale (dPPI) të zbatojë prakti-
kat bashkëkohore të fushës. anëtarët 
e Grupit Permanent diskutuan mbi 
efikasitetin e kësaj strukture dhe rolin 
që duhet të luajë ajo për të minimizuar 
pasojat e piraterisë dhe abuzimit me të 
drejtën e autorit në treg. 

Një tjetër çështje e trajtuar nga komiteti 
i IPr-it ishte dhe ajo mbi komentet 
për ligjin e ri të Inspektimeve dhe ro-
lin që do të ndërmarrë struktura e re e 
Inspektoriateve. znj. renata leka i bëri 
një ekspoze takimit që përfaqësuesit 
e dhomës amerikane zhvilluan me z. 
Shkëlqim hajdari, kreun e Inspektori-
atit Qendror.  
dhoma amerikane ka diskutuar me 
kryeinspektorin Shkëlqim hajdari risitë 
që sjell një ligj i ri për inspektimin, por 
edhe pritshmëritë që ka biznesi nga zba-

timi i këtij ligji. Ndërsa e drejta e autorit, 
është një koncept akoma i parespektuar 
në tregun vendas. 
z. hajdari ka qenë dakord me këtë kon-
cept, por më parë mendon se duhen 
forcuar strukturat mbi bazën e një ligji 
që rregullon marrëdhënien biznes-ins-
pektor dhe njeh jo vetëm përgjegjësinë e 
biznesit, por dhe të inspektorit. 

Takimi i përfaqësuesve të dhomës 
amerikane me z. hajdari ka synuar 
përtej ligjit që përgatitet të miratohet në 
qeveri dhe që po diskutohet gjerësisht 
edhe me biznesin. Vendosja e raporteve 
të punës me kreun e Inspektoriateve, 
është një formë e bashkëpunimit me 
të cilën dhoma amerikane beson se 
përcjell në kohë shqetësimet e anëtarëve 
të saj dhe gjen format për t’i zgjidhur 
ato. 

Grupi Permanent  

I KomITETIT Të IPR-IT 
Flet për ligjin e inspektiMeve të tregut

dHOMA AMERIkANE 

MENdON SE 

ëSHTë kOHA që Të 

INTENSIFIkOHEN 

PëRPjEkjET PëR Të 

LUFTUAR PIRATERINë, 

POR dHE PëR Të 

MBROjTUR Në ÇdO 

SEkTOR Të dREjTëN E 

AUTORIT. 
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WhAT mEmbERS ThINK of ThE 
INSPECTIoN LAW

amCham’s Intellectual Prop-
erty Committee discussed 
the new Inspection law, 

introducing the experts’ thoughts and 
comments on the legal changes. Speak-
ing in general about the proposed 
changes, the american Chamber of  
Commerce appreciates the efforts made 
toward strengthening the inspector’s 
role as a very important player in the law 
enforcement and business progress in 
albania. amCham also appreciates ef-
forts to reorganize the inspection sector 
in albania. 

The draft law introduces changes mainly 
in the transparency area as well as de-
termines clear criteria regarding the for-
mality of  inspection procedures, with 

focus being on online inspections. 

The incorporation of  several principles 
such as “transparency,” “lawfulness,” 
“confidentiality,” “advice and informa-
tion” in the draft law is testimony to the 
use of  contemporary western standards 
in the area of  inspection. 

under the proposed changes, inspec-
tors will provide advice to interested op-
erators on preventing and avoiding the 
violation of  legal requirements, simply, 
in an understandable way and free of  
charge. That means the draft law is not 
only meant for enforcement, but also to 
prevent violation of  the law and in addi-
tion, envisages clear criteria on the peo-
ple competing for state inspector jobs in 
albania. 

The goal is to further boost the inspec-
tors’ professionalism.

In addition, the proposed changes have 
tightened administrative penalties, envis-
aging that the main punishment in case 
of  failure to address irregularities within 
the already determined deadline, is also 
accompanied by additional punishment 
such as, fines ranging from Leke 100,000 
to Leke 500,000 (~$863 to ~$4,315), 
from the previous leke 10,000  to leke 
100,000 (~$86 to ~$863).
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komiteti i Pronësisë Intelektu-
ale ka diskutuar mbi ligjin e 
ri të Inspektimeve, duke sjellë 
mendimet dhe komentet e 

ekspertëve mbi ndryshimet ligjore. Nga 
një vështrim i përgjithshëm i ndryshi-
meve të propozuara, dhoma amerikane 
e Tregtisë vlerëson përpjekjet e bëra në 
drejtim të forcimit të rolit të inspektorit, 
si një figurë e rëndësishme në zbatimin 
e ligjit dhe mbarëvajtjen e biznesit në 
Shqipëri. dhoma vlerëson gjithashtu 
përpjekjet për riorganizimin e fushës së 
inspektimit në republikën e Shqipërisë.

Projektligji sjell disa ndryshime kryesisht 
në fushën e transparencës si dhe të për-
caktimit të kritereve të qarta në lidhje me 
formalitetin e procedurave të inspektim-
it, ku fokusi vihet tek inspektimi on-line.
Përfshirja në projektligj shprehimisht 
e disa parimeve si ai i “transparencës”, 
“ligjshmërisë”, “konfidencialitetit”, 
“këshillimit dhe informimit” dëshmon 
për përafrimin e legjislacionit me stand-
ardet bashkëkohore perëndimore në 
fushën e inspektimit. 

Gjithashtu, me ndryshimet e propo-
zuara tashmë, inspektori do të sigurojë 
këshillimin e subjekteve të interesu-
ara për parandalimin dhe shmangien e 
shkeljes së kërkesave ligjore, në mënyrë 
të thjeshtë, të kuptueshme dhe pa pag-
esë. Pra, projektligji synon jo vetëm 

zbatueshmërinë, por edhe parandalimin 
e shkeljes së ligjit dhe parashikon për 
më tepër, kritere të qarta për personat 
që konkurrojnë për pozicionin e inspek-
torit në republikën e Shqipërisë. Synimi 
i këtyre kritereve nuk është gjë tjetër 
veçse rritja e profesionalitetit të trupës 
së inspektorëve.

Në vazhdën e parimit të transparencës, 
projektligji përcakton kushte, kritere 
dhe procedura të qarta për kryerjen e in-
spektimit, ku siç e përmendëm më lart, 
fokusi vihet tek inspektimi on-line. risi 
e propozimeve është sistemi elektronik 
unik i inspektimit. Sipas parashikimeve 
të reja ligjore, inspektori gjatë procesit të 

inspektimit, plotëson listë-verifikimin në 
sistemin elektronik unik të inspektimit. 
Megjithatë, detajet e këtij sistemi nuk 
kuptohen shumë qartë nga draftligji e në 
këtë pikë, priten sqarime të tjera përmes 
akteve ligjore apo nënligjore.

Gjithashtu, edhe masat administrative 
janë ashpërsuar me ndryshimet e reja 
të propozuara, duke bërë që dënimi 
kryesor në rastet e moskorrigjimit të 
parregullsive brenda afatit të përcak-
tuar tashmë, të shoqërohet me dënimin 
plotësues, gjobë, në vlerë nga 100.000 
lekë deri në 500.000 lekë, nga 10.000 
lekë deri në 100.000 lekë që ishte.

ÇfARë mENdoJNë ANëTARëT PëR LIgJIN E 
INSPEKTImEvE 
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THE TAx ANd LEGAL 
COMMITTEE, CHAIREd 
BY ALkETA URUÇI, MET 
TO dISCUSS THE ISSUES 

THE AMERICAN CHAMBER 
OF COMMERCE wOULd 

AddRESS AT A MEETING 
wITH THE LARGE TAxPAYERS 

dIRECTOR, ENkELEdA PIPA 
BRAHAj, ANd THE FINANCE 

MINISTER, ARBEN AHMETAj. 
THEY FURTHER dISCUSSEd 

THE STANCE AMCHAM 
wOULd TAkE TOwARdS THE 

MINISTER AHMETAj’S OPEN 
LETTER ON THE CAMPAIGN 

AGAINST INFORMALITY. 

The meeting also served to set up a 
unified position of  the chamber on issues 
of  concern for the amCham members, 
the campaign against informality 
and what can be done to make sure 
it is successful. The Committee also 
examined the involvement of  amCham 
in the discussion on the fiscal Package 
and the related lobbying process in 
which amCham will participate. 

at the meeting, Ms. uruci informed 
the committee members of  concerns 
the amCham members had expressed 
about in light of  the campaign against 

informality and the expectations 
of  the business community on the 
fiscal Package 2018. There were also 
discussions on the role amCham will 
play in the drafting and approval of  the 
fiscal Package and expected changes 
from previous regulations. 

The Tax and legal Committee carried 
out intensive preliminary work to 
filter requests and translate them 
to a professional format that the 
Chamber can then use in its lobbying 
processes. Based on these requests 
and the preliminary work on them, the 
Committee issued the official stance of  
the american Chamber of  Commerce 
in albania on the campaign against 
informality and the fiscal Package 2018.

TAX ANd LEgAL CommITTEE 
convenes
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kOMITETI I TAkSAvE dHE 
LIGjEvE, I dREjTUAR 

NGA zNj. ALkETA URUÇI, 
ëSHTë MBLEdHUR PëR Të 

dISkUTUAR ÇëSHTjET ME Të 
CILAT dHOMA AMERIkANE 

dO Të PëRBALLEj Në 
TAkIMIN ME dREjTOREN 

E TATIMPAGUESvE Të 
MëdHENj ENkELEdA PIPA 

BRAHAj, MINISTRIN AHMETAj 
dHE PëR REAGIMIN që 

dO Të kISHTE Në LIdHjE 
ME LETRëN E HAPUR 

Të MINISTRIT AHMETAj 
PëR AkSIONIN kUNdëR 

INFORMALITETIT. 

Takimi ka shërbyer për të organizuar 
një qëndrim të unifikuar të Dhomës 
mbi problematikat që kalojnë anëtarët, 
aksionin kundër informalitetit dhe për 
mënyrën se si duhet të zhvillohet ai 
për të qenë i suksesshëm. komiteti ka 
shqyrtuar edhe angazhimin që do të ketë 
dhoma amerikane për diskutimin e Pa-
ketës fiskale dhe proceset lobuese në të 
cilat përfshihet dhoma. 
Gjatë takimit, znj. uruçi i njohu të 
gjithë anëtarët  e komitetit me çështjet 
që kanë ardhur nga anëtarët e dhomës 
amerikane në lidhje me aksionin kundër 
informalitetit, si dhe pritshmëritë e ko-

munitetit të biznesit të dhomës për 
Paketën fiskale. diskutime ka patur 
dhe për rolin që do t’i kushtojë dhoma 
Paketës fiskale dhe ndryshimeve të prit-
shme në këtë paketë.
komiteti i Taksave dhe ligjeve bën një 
punë paraprake, për të çuar në formatin 
më profesional të mundshëm, të gjitha 
kërkesat që vijnë nga biznesi i dhomës 
për çështje të ndryshme lobuese. Nga 
ky komitet kanë dalë së fundi qëndrime 
zyrtare të dhomës amerikane mbi ak-
sionin kundër informalitetit si dhe Pa-
ketën fiskale.

mbLIdhET KomITETI 
i taksave dhe ligjeve

TAX ANd LEgAL CommITTEE 
convenes
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amcham irelanD  
The best partner of the US companies in Ireland!          
This October, once again, 30 American 
Chambers of  Commerce from across 
europe (aCe) came together for 
the 2017 amChams in europe Best 
Practices Conference in dublin, Ireland. 
This conference is a great opportunity 
to learn from best practices of  other 
sister organizations, talk about common 
issues and challenges that amChams 
face in their daily activity, as well as 
look into opportunities for common 
synergies.
a reception hosted at the famous 
Deerfield uS ambassador residence in 
Ireland launched the event. It served as a 
venue for the aCe executives directors, 
the invited embassy representatives of  
the respective countries and the Board 
of  amCham Ireland to come together 
and converse on how to push forward 
the uS business agenda and ensure 
premises for uS investments in europe.

The main conference sessions were held 
at the Iveagh house, as the headquarters 
of  the department of  foreign affairs 
and Trade in dublin, a historical 
building dating back to 1736. In 1939 
the building was donated to the Irish 
state by the famous beer producing 
Guinness family, who owned it for over 
70 years.

This dynamic three-day conference 
consisted of a combination of 

discussion panels among AmCham 
directors on member engagement 

and events, how communication 
and social media are used by our 
organizations and the AmCham’s 

governance survey.

The conference culminated with a 
Creative Network award, where each 
year a number of  amChams introduce 
their creative ideas and compete for a 
prize of  2,500 euros. The goal of  this 
award is to incentivize amChams to 
share creative initiatives and projects, for 
the benefit of  AmChams throughout 
the aCe network. This year’s winner 
was amCham eu for its initiative 
Invested in europe. Investedineurope.
eu showcases the demonstrated 
the commitment of  the american 
businesses to the european citizens and 
communities through storytelling. The 
platform is open to other amCham to 
contribute with their stories. 

The highlight of  the conference were 
two high-level events: an exclusive 
Business lunch focusing on ‘women 
in Global organizations’ and a Gala 
Conference dinner with the leaders of  

the uS businesses in Ireland. Currently 
700 uS companies operate out of  
Ireland, employing 150,000 people and 
contributing 3 billion euros to the Irish 
exchequer in taxes.

The whole event was a great 
representation of  the extensive work 
the amChams do to align with uS 
companies and investors in their 
own countries, to align with the uS 
embassies across europe to encourage 
bilateral trade and equally work with 
the respective government with the 
common goal of  improving the business 
climate and creating fair facilities for the 
businesses they represent and further.   
amCham albania wishes to convey its 
gratitude to the colleagues of  amCham 
Ireland for the fantastic event, the great 
hospitality and all the craic!

AmChams in Europe serves as the umbrella 
organization for 44 American Chambers of  
Commerce (AmChams) from 42 countries 
throughout Europe and Eurasia.

In Europe it represenst the interests of  more 
than 17,000 American and European 
companies employing 20 million workers and 
it accounts for more than $ 1.1 trillion in 
investment on both sides of  the Atlantic.

Enida BEzHANI
Executive Director
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Dhoma amerikane e tregtisë në 
irlanDë Partneri më i mirë i kompanive
Edhe këtë tetor, 30 Dhoma 
amerikane në europë (aCe) u 
mblodhën për konferencën e 
Praktikave më të mira të dhomave 
amerikane, 2017, në dublin, Irlandë.  

kjo konferencë është një mundësi për 
të mësuar nga praktikat më të mira të 
organizatave simotra, për të diskutuar 
për çështje dhe sfida të përbashkëta, 
më të cilat dhomat amerikane ndeshen 
gjatë aktiviteteve të tyre të përditshme, si 
dhe për të gjetur mundësi për sinergji të 
përbashkëta.

Eventi filloi me një pritje të 
organizuar në rezidencën e famshme 
Deerfield të ambasadorit amerikan.  
ai shërbeu si një vend takimi për 
drejtorët ekzekutivë të dhomave 
amerikane në europë, përfaqësuesit e 
ambasadave të secilit vend pjesëmarrës 
dhe Bordin e amCham Irlandës, për 
të diskutuar mbi mënyrat se si mund 
të çohet përpara axhenda amerikane 
e biznesit dhe se si mund të krijohen 
kushte për investime amerikane në 
europë.

Sesionet e konferencës u zhvilluan në 
Iveagh House, si qendra e departamentit 
të Tregtisë dhe çështjeve të 
Jashtme në dublin, një ndërtesë 
historike e cila daton në vitin 1736. 
Në 1939-ën, ndërtesa iu dhurua shtetit 
irlandez nga prodhuesi i famshëm i 
birrës Guinness, i cili e kishte zotëruar 
atë për më shumë se 70 vjet.

këto tre ditë intensive të 
konferencës kombinuan panele 

diskutimi mes drejtorëve Ekzekutivë 
të AmCham-eve mbi mënyrën e 

përfshirjes së anëtarëve në evente, 
komunikimin nëpërmjet mediave 

sociale dhe anketës mbi qeverisjen e 
dhomave Amerikane.

konferenca kulmoi me konkursin 
“Creative Network award”, në të 
cilin çdo vit, pesë anëtarë të dhomës 

amerikane prezantojnë idetë e tyre 
kreative dhe garojnë për çmimin 2,500 
euro. Qëllimi i këtij çmimi është që të 

nxisë amCham-et të ndajnë iniciativat 
e tyre kreative dhe projektet, në të mirë 
të amCham-eve në të gjithë europën. 
fituesi i çmimit këtë vit ishte amCham 
eu për iniciativën e saj “Invested in 
europe”. 
  
rastet e “Invested in europe” na 
prezantojnë përmes tregimeve, me 
përpjekjet e bizneseve amerikane për të 
qenë pranë qytetarëve dhe komuniteteve 
europiane.
Pika kulmore e konferencës ishin dy 
evente të nivelit të lartë: një drekë Pune 
ekskluzive e fokusuar në temën “Gratë 
në organizatat Globale” dhe një darkë-
Gala konferencë me liderët e bizneseve 
amerikane në Irlandë. Momentalisht, 
në Irlandë operojnë 700 kompani 
amerikane, të cilat punësojnë 150,000 
njerëz dhe kontribuojnë me 3 bilionë 
euro drejt Thesarit Irlandez.

I gjithë eventi ishte një prezantim i 
shkëlqyer i punës së madhe që bëjnë 

dhomat amerikane bashkë me 
kompanitë dhe investitorët amerikanë 
ne vendet e tyre, bashkëpunimeve me 

ambasadat amerikane në të gjithë 
europën, për të nxitur tregtinë dypalëshe 
dhe bashkëpunimin me qeveritë 
përkatëse, në qëllimin e përbashkët për 
të përmirësuar klimën e biznesit dhe për 
të krijuar lehtësira për bizneset që ato 
përfaqësojnë e më tej.

dhoma amerikane e Tregtisë 
në Shqipëri dëshiron t’i shprehë 
mirënjohjen kolegëve të amCham 
Irlandës për mikpritjen dhe eventin 
shumë të veçantë!

AmChams në Europë shërben si një organizatë 
ombrellë për 44 Dhoma Amerikane Tregtie 
(AmChams) në 42 shtete në Europë dhe 
Euroazi.

Në Europë, ajo përfaqëson interesat e më 
shumë se 17,000 kompanive amerikane dhe 
europiane, të cilat punësojnë 20 milionë njerëz 
dhe përfaqësojnë më shumë se 1.1 trilionë 
dollarë investime në të dy anët e Atlantikut.
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bosnian hospitality at its best!

I had never had the opportunity to visit 
Bosnia, but of  its sad war history I had 
heard a lot. a regional Meeting of  am-
Chams brought me to Sarajevo this Sep-
tember after amCham Bosnia-hercego-
vina (Bih) kindly offered to host at their 
expense 5 amChams from the region 
for a two-day meeting. a very lengthy 
and sometimes even uncomfortable trip 
from Tirana by car, but worth the fan-
tastic scenery. The gathering aimed at 
strengthening regional cooperation and 
exchanging best practices and experi-
ences, given the similarities that some 
of  the countries have in terms of  both 
business environment challenges and 
the need to foster foreign investments 
and employment. 

a working welcome lunch with the 
u.S. ambassador, her team and the Bih 
Board of  Governors is the prelude to 
the meeting. The conversation mainly 
focuses on sharing experiences on 
the pillars of  work of  each amCham: 
amCham albania, amCham Bih and 
amCham Macedonia working on advo-
cacy, amCham Serbia working also on 
its young leaders, and amCham Croatia 
and Montenegro working on their train-
ing and internship programs as well.

later we are taken on a personalized 
tour of  the Sarajevo City hall, which 
has re-opened after renovation follow-
ing its shelling during the Siege of  Sa-
rajevo in 1992. 700 manuscripts and a 
unique collection of  Bosnian serial pub-
lications, some from the middle of  the 
nineteenth-century Bosnian cultural re-
vival held in its library, were lost forever 
during the shelling. 

The next day we are off  to Mostar to 
visit one of  their newly acquired mem-
bers, the Marriot hotel, which will man-
age a 180-room venue. Their presenta-
tion of  plans to attract selective clients 
by offering boutique dedicated service 
to selective clientele sounds very am-
bitions. while Marriot offers us a very 
tasty lunch full of  flavors of  the Bos-
nian cuisine, the desert is still to come 
– a visit to the old Mostar bridge (Stari 
Most), a 16th-century ottoman bridge 
that crosses the river Neretva. The 
bridge was also destroyed during the 
war, but rebuilt and opened in 2004. The 
old bazar on both sides of  the bridge 
reminds me of  kruja. But besides his-

tory, Mostar offers innovation as well. 
we visit INTera, a non-governmental 
organization established with the aim of  
encouraging and supporting the devel-
opment of  economic processes in the 
region of  herzegovina. The initiative 
for the establishment of  the foundation 
came from the business community of  
the city of  Mostar. It was created as a 
result of  the need for technological de-
velopment and innovative projects and 
the qualified and educated workforce 
that will be competitive in the domestic 
and foreign markets. Then we are off  
to a wine tasting venue, at one of  the 
most rapidly growing vineyards in this 
sun-drenched part of  the country, not 
far from the coast.

I am aware that this narration is not in 
the traditional style of  this magazine, 
but I can only hope that it gave you a 
bit of  flavor of  this country that still 
suffers the consequences of  an unfair 
war, but does its utmost to attract for-
eign investors and bring prosperity to 
the war-ravaged country. This is a story 
of  optimism, emerging from the ashes 
and trying to build a country and an 
economy.
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Nuk kisha patur asnjëherë mundësinë të 
vizitoja Bosnjën, por për historinë e saj të 
trishtë të luftës kisha dëgjuar shumë. Një 
takim rajonal i dhomave amerikane më 
solli në Sarajevë këtë shtator.  Me shumë 
bujari, amCham Bosnjë-hercegovina 
(Bih) mirëpriti (me shpenzimet e 
saj, pavarësisht se një organizatë e 
vogël), në një takim dy-ditor, 5 dhoma 
amerikane nga rajoni. Ndërsa udhëtimi 
me makinë nga Tirana ishte tejet i 
gjatë dhe shpesh i parehatshëm, por 
peisazhi fantastik e justifikonte mundin. 
Takimi synonte të forconte 
bashkëpunimin rajonal dhe shkëmbimin 
e praktikave më të mira, duke u nisur nga 
ngjashmëritë që disa nga vendet e rajonit 
kanë për sa i takon klimës së biznesit 
dhe nevojës për të tërhequr investime të 
huaja dhe mundësi punësimi.

Preludi i takimit ishte një drekë aktive 
Pune me ambasadoren amerikane në 
Bosnjë, stafin e saj dhe Bordin Drejtues 
të dhomës amerikane të Bosnjës. 
Ndamë të gjithë eksperiencat nga puna 
jonë; amCham albania, amCham Bih 
dhe amCham Macedonia punojnë drejt 
lobimit, amCham Serbia dhe amCham 
Croatia punojnë drejt zhvillimit të 
talenteve dhe amCham Montenegro 
punon shumë drejt inkurajimit të 
internshipeve.

Në vijim, na u ofrua një vizitë e 
personalizuar në Bashkinë e Sarajevës. e 
dëmtuar nga lufta në Sarajevë në 1992-
shin, kjo godinë u rihap pas punimeve 
për rikonstruksion. 700 dorëshkrime, 
një koleksion unik i disa publikimeve 
boshnjake dhe përjetime të kulturës 
boshnjake të mesit të shekullit të 
nëntëmbëdhjetë, u dogjën duke humbur 
fatkeqësisht përgjithmonë.

ditën tjetër udhëtuam drejt Mostarit 
për të takuar një nga anëtarët e rinj të 
amCham Bih, Marriott Hotel, që do të 
menaxhojë një hotel me 180 dhoma. 
Plani i tyre për të tërhequr klientë të 
veçantë duke ofruar shërbime selektive, 
tingëllon mjaft ambicioz. Ndërkohë që, 
Marriot-i na mikpriti me një drekë plot 
shije nga kuzhina boshnjake, ëmbëlsira 
ishte ruajtur për në fund - një vizitë në 

urën e vjetër të Mostarit (Stari Most), 
urë e shekullit të 16-të, e periudhës 
otomane që kalon mbi lumin Neretva. 
edhe kjo urë u shkatërrua gjatë luftës, 
por u rindërtua dhe u rihap në vitin 
2004. Pazari i vjetër, në të dy anët e urës 
më kujtonte krujën. 
Por përveç historisë, Mostari ofron 
edhe inovacion. Vizituam INTera, 
një organizatë joqeveritare e krijuar për 
të inkurajuar dhe mbështur zhvillimin 
ekonomik në hercegovinë. Iniciativa 
për themelimin e këtij fondacioni vinte 
nga bizneset e qytetit të Mostarit. erdhi 
si një rezultat i nevojës për zhvillim 
teknologjik, projekte inovatore, dhe për 
fuqi punëtore të kualifikuar që mund të 
jetë konkurruese në tregjet e brendshme 
dhe ato të jashtme. 

Më tej, vazhduam diskutimin me një 
gotë verë nga vreshtat që ishin rritur më 
shpejt në këtë zonë të vendit të parë nga 
dielli, jo larg bregut të detit.

e di që kjo histori nuk është në stilin e 
kësaj reviste, por shpresoj shumë t’ju ketë 
thënë sadopak për këtë vend, i cili ende 
vuan pasojat e një lufte të padrejtë, por 
që bën çmos për të tërhequr investitorët 
e huaj, të cilët mund të sjellin prosperitet 
në këtë vend të shkatërruar nga lufta. 
kjo është një histori optimizmi, e cila 
del nga hiri dhe përpiqet të ndërtojë një 
shtet dhe një ekonomi të qëndrueshme 
duke parë përpara.

mikpritja boshnjake me zemër të 
maDhe!
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ALkETA URUÇI, BROUGHT 
TO THE ATTENTION OF THE 

COMMITTEE THE FACT THAT IT 
IS A CONSTITUTIONAL RIGHT FOR 

BUSINESSES TO CHOOSE THE 
CHAMBER THEY wISH TO jOIN. 
ARTICLE 46 OF THE ALBANIAN 
CONSTITUTION ENvISAGES THE 
PRINCIPLE THAT “EvERYBOdY 

ENjOYS THE RIGHT TO ORGANIzE 
ANd BARGAIN COLLECTIvELY 

FOR wHATEvER LEGAL 
PURPOSE.” THUS, RECOGNIzING 
A FUNdAMENTAL HUMAN RIGHT 
TO AdHERE TO ORGANIzATIONS 
ANd ASSOCIATIONS, BE THEY 
POLITICAL, COMMERCIAL OR 
OTHER, OF THEIR OwN FREE 

wILL, IS SOMETHING wHICH THE 
dRAFT LAw IN CASE HAS TURNEd 

INTO AN OBLIGATION. 
amCham members trust that the pre-
vious initiative to strengthen public-run 
chambers of  commerce by introducing 
the obligation for compulsory member-
ship (which in principle was a positive 
government effort) was intended to be 
enforced by placing a hidden tax on 

businesses. This stance is not in com-
pliance with the basic market economy 
rules. Just like companies, business asso-
ciations too must operate based on fair 
and non-discriminatory rules.    
   
The american Chamber of  Commerce 
is convinced that if  businesses are free 
to choose the organization they wish to 
join, all chambers and associations will 
be more attentive to increasing the qual-
ity of  their services in order to preserve 
the number of  their members, to repre-
sent decently their members’ voice and 
to provide their contribution to the de-
velopment of  the country’s economy. 
Strengthening business organizations is 
an important indicator of  the business 
development stage and the society’s de-
mocratization as a whole. 

amCham remains hopeful that any fur-
ther initiatives on changes to the cham-
bers of  commerce law will be transpar-
ent, giving business associations and 
their members enough time to introduce 
comments and suggestions. 

the law on the Chambers of  
Commerce has once again 
reopened the debate between 
MPs and business repre-

sentatives at the Productive activities 
Parliamentary Committee. The parlia-
ment reflected after the President of  
the republic declined to decree the law 
that sought compulsory registration for 
businesses and decided in September 
to approve the President’s decree on 
the reexamination of  Law Nr. 93/2016 
“on some additions and changes to 
law Nr. 9640, dated 09.11.2006 “on 
the Chambers of  Commerce and In-
dustry,” amended. 
The Productive activities Parliamentary 
Committee states that the government 
will draft a new law on the functioning 
of  the chambers of  commerce, calling 
the attention of  the business associa-
tions on the fundamental principles the 
law should be based on.

The american Chamber of  Commerce 
in albania attended a hearing session 
of  the Committee, after it was asked to 
provide its comments on the drafting of  
a new law on chambers of  commerce. 
Based on the arguments amCham has 
introduced as part of  its lobbying cam-
paign on the chambers’ law, lifting the 
compulsory registration is the first and 
fundamental element that the new law 
should be based on. 

CONSIdERING THIS REqUEST, 
THE CHAIR OF THE AMCHAM 
TAx ANd LEGAL COMMITTEE, 

what should the chaMbers oF coMMerce 
law look like?     

AmChAm AddRESSES 
PRoduCTIvE ACTIvITIES 
PARLIAmENTARy 
CommITTEE
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si duhet të jetë  ligji i  dhoMave të 
tregtisë      

Në MBëSHTETjE Të këSAj 
këRkESE, kRYETARjA E 

kOMITETIT Të TAkSAvE dHE 
LIGjEvE, zNj. ALkETA URUÇI, 

kA SjELLë Në vëMENdjE 
FAkTIN SE ëSHTë E dREjTë 

kUSHTETUESE E BIzNESIT që Të 
zGjEdHë dHOMëN SE kU dO Të 
ANëTARëSOHET. kUSHTETUTA E 
REPUBLIkëS Së SHqIPëRISë Në 
NENIN 46, PëRCAkTON PARIMIN 

SE “kUSHdO kA Të dREjTë Të 
ORGANIzOHET kOLEkTIvISHT 

PëR ÇFARëdO qëLLIMI Të 
LIGjSHëM”, dUkE NjOHUR 

këSHTU Një PARIM THEMELOR 
Të Të dREjTAvE THEMELORE 
Të NjERIUT, PëR Të MARRë 

PjESë Në ORGANIzATAT dHE 
SHOqATAT, qOFSHIN POLITIkE, 

Të BIzNESIT APO ÇFARëdO 
TjETëR, ME vULLNETIN E TYRE, 
Të CILIN PROjEkTLIGjI Në FjALë 
E SHNdëRRON TASHMë Në Një 

dETYRIM. 

dhoma amerikane mendon se 
iniciativa për forcimin e pozitës së 
dhomave publike të tregtisë, nuk duhet 
të jetë e detyrueshme, sepse kështu 
shërben për t’u vendosur bizneseve 
një taksë të fshehtë. ky qëndrim nuk 
është në përputhje me rregullat bazë 
të ekonomisë së tregut. ashtu si vetë 
subjektet e biznesit, edhe shoqatat e 
biznesit duhet të kryejnë aktivitete mbi 
bazën e rregullave që janë të drejta dhe 
jo diskriminuese. 

dhoma amerikane e Tregtisë ka bindjen 
se nëse biznesi ka lirinë të zgjedhë 
organizatën se ku do të marrë pjesë, të 
gjitha dhomat dhe shoqatat do të jenë 
më të vëmendshme për të rritur nivelin 
e shërbimeve të tyre, për të ruajtur 
kështu numrin e anëtarëve të tyre, 
për të përfaqësuar me dinjitet zërin e 
anëtarëve dhe për të dhënë kontributin 
e tyre në zhvillimin e ekonomisë së 
vendit. fuqizimi i organizatave të 
biznesit është një tregues i rëndësishëm 
i nivelit të zhvillimit të biznesit si 
edhe i demokratizimit të shoqërisë në 
përgjithësi. 

dhomA AmERIKANE 
fLET Në KomISIoNIN 
E vEPRImTARISë 
PRodhuESE 

ligji i dhomave të Tregtisë 
ka rihapur edhe njëherë 
diskutimin mes deputetëve dhe 
përfaqësuesve të Biznesit në 

komisionin e Veprimtarisë Prodhuese. 
Parlamenti ka reflektuar pas rikthimit 
nga Presidenti i republikës, ligjin që 
kërkoi regjistrimin e detyrueshëm të 
biznesit, duke vendosur në shtator 
anullimin e tij. Ndërkohë, një tjetër 
ligj mbi funksionimin e dhomave të 
Tregtisë, do të përgatitet nga qeveria, 
duke kërkuar vëmendjen e shoqatave të 
biznesit, për parimet themelore mbi të 
cilat duhet të ngrihet ky ligj.

dhoma amerikane e Tregtisë ka marrë 
pjesë në një seancë dëgjimore në 
komisionin e Veprimtarisë Prodhuese, 
ku i është kërkuar të japë komentet e 
veta mbi organizimin e një ligji të ri për 
dhomat. Në mbështetje të argumenteve 
që dhoma ka sjellë në fushatën lobuese 
mbi ligjin e dhomave, zhveshja nga 
regjistrimi i detyrueshëm është elementi 
i parë dhe themelor që duhet të qëndrojë 
në bazë të ligjit të ri. 
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EasyPay is albania’s leading company 
in completing digital payments. Through 
an electronic portfolio, easyPay offers 
the completion of  diverse local payments 
-- including those for utilities, kindergar-
tens, nurseries, internet service providers, 
mobile companies, TV subscriptions, fines 
due, e-commerce, etc. The two most re-
cent services, added in 2017, are municipal 
taxes and payment of  korca water bills, 
but more services are expected to be add-
ed to the portfolio soon. easyPay custom-
ers can perform real-time payments for all 
these services online via the easyPay ap-
plication or through a network of  more 
than 300 payment points countrywide.

As the first Albanian provider of  online 
and mobile payments,the company’s fo-
cus is the “unbanked” population, people 
without access to the banking services, 
which account for about 60 percent of  al-
bania’s population, thus, playing an impor-
tant role in the financial inclusion in the re-
gion. Customers, who do not have access 
to banking services, can convert cash into 
electronic money, for free, at any easyPay 
point, which can then be used to make 
payments through the easyPay platform.

Since december 2016, easyPay is also an 
official partner of  Ria Money Transfer, the 
american company ranked third in the 
world for money transfers. Now, for the 
first time ever in Albania, anyone can send 
money to relatives and friends through 
ria using the easyPay points and with a 
lower commission than competitors in the 
market.

with the multiplication of  its innovative 
services, easyPay continues to increase 
its reputation. In addition to domestic 
awards, EasyPay was the first Albanian 
company to be nominated at the european 
finTech awards, winning as one of  the 
three best finTechs in the continent 
in the category of  financial inclusion. 
This marks the beginning of  easyPay’s 
internationalization outside albania.

Abraham Lincoln Foundation of  alba-
nia is a nonprofit organization that exists 
to develop leaders through educational ex-
cellence for the well-being of  the albanian 
people. More than 60,000 students are 
trained in languages, computer and busi-
ness trainings during the last 20 years. 
In october, several events were held to 
mark the 20th anniversary of  the abra-
ham lincoln foundation of  albania. The 
theme for this anniversary was ‘Mirënjohja 
- Gratitude’ – as it best captured the mood 
and the reality of  this moment, as stated 
by the organization’s President, founder 
and Chairman of  the Board of  directors.
“on the 20th anniversary of  the abraham 
lincoln foundation, I am eager to express 
my gratitude to our students, parents, cli-
ents, and friends for the support and the 
trust that they have placed in us over the 
years. In particular, I am thankful for the 
commitment, passion and unwavering 
dedication of  our wonderful staff.
Their hard work and values have made the 
lincoln foundation what it is today - a 
teaching institution of  distinction, com-
mitted to making an impact by equipping 
people to aspire to and to achieve great 
things.
we have a lot to do and our journey is only 
beginning. we hope that by learning and 
working together, we will build a better 
future for albania.” said aida repishti, 
the President of  the lincoln Centers of  
albania.
“Mirënjohja expresses our recognition of  
all the good that we have received over 
these 20 years. we have been blessed with 
an exceptional teaching and administrative 
staff. we have been blessed to have enjoyed 
the trust of  two decades of  students and 
clients. and we have been blessed with 
supportive local officials.
we take nothing for granted and want to 
take time to give credit where it is due. 
above all, we recognize that every good 
and perfect gift comes down from the 
God of  heaven. It has been and continues 
to be our privilege to serve the people of  
this great and developing nation.” Said 
robb Provost, founder and Chairman of  
the Board of  directors.

PwC Albania and Kosovo in cooperation 
with the Tax authorities in albania 
and Kosovo, organized on Monday, 13 
November in Pristina an event onthe 
Transfer Pricing regulation. 
This event, aimed at informing on the 
Transfer Pricing rules in the respective 
countries, the problems encountered by 
the taxpayers in practice and the issues 
faced by the Tax authorities in conducting 
tax inspections. 
The albanian Tax authority was 
represented by Mrs. enkelejda Pipa, 
director of  the large Taxpayers unit in 
the regional Tax directorate, while the 
kosovan authorities were represented by 
Mr. Sakip Imeri, General Tax director. 
In order to address as thoroughly asp 
possible the issues encountered in practice, 
regional PwC experts were invited to share 
their experience.
PwC albania and kosovo has organized 
numerous events in cooperation with 
the albanian Tax authorities, aiming to 
inform and guide taxpayers about fiscal 
legislation. The added value of  such 
events is even greater, especially when it 
comes to Transfer Pricing issues, which 
is one of  the most important aspects of  
international taxation.
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EasyPay është kompania lider në Sh-
qipëri për zgjidhjen e pagesave dixhitale. 
Nëpërmjet një portofoli elektronik, easy-
Pay ofron kryerjen e pagesave lokale të 
shumëllojshme, si për shembull, utilitetet, 
kopshtet dhe çerdhet, internet, rimbushje 
celulari, abonime televizive, gjobat, e-
commerce etj. dy shërbimet më të fundit të 
2017-ës, janë taksat e bashkisë dhe pagesat 
e faturave të ujësjellësit të korçës, por 
pritet që portofolit t’i shtohen së shpejti 
edhe shërbime të tjera. klientët e easyPay 
mund të kryejnë pagesa në kohë reale për 
të gjitha këto shërbime on-line, nëpërmjet 
aplikacionit easyPay ose nëpërmjet rrjetit 
të mbi 300 pikave në mbarë Shqipërinë. 
 
duke qenë ofruesi i parë në Shqipëri i 
pagesave on-line dhe mobile, fokusi i kom-
panisë është popullsia ‘unbanked’ (pa akses 
në shërbimet bankare), e cila përbën rreth 
60% të popullsisë, duke luajtur kështu një 
rol të rëndësishëm në gjithëpërfshirjen fi-
nanciare në rajon. konsumatorët të cilët 
nuk kanë akses në shërbimet e bankave, 
mund të konvertojnë shumë thjeshtë par-
atë e dorës ‘cash’ në para elektronike, falas, 
në çdo pikë easyPay, çka mund të përdoret 
më pas për të kryer pagesat e të gjitha shër-
bimeve me platformën easyPay. 

Që nga dhjetori i 2016-ës, easyPay është 
partneri zyrtar i ‘ria Money Transfer’, 
kompani amerikane e cila renditet si op-
eratori i tretë në botë për transfertat e par-
ave. Tashmë, për herë të parë në Shqipëri, 
kushdo mund të marrë e të dërgojë para 
tek të afërmit në një nga pikat e easyPay, 
që ofrojnë shërbimin ria me komisionet 
më të ulëta në treg. 
 
Bashkë me shumëfishimin e shërbimeve 
novatore, easyPay vazhdon edhe me rri-
tjen e vlerësimeve. Përveç çmimeve ven-
dase, së fundi easyPay u nominua si kom-
pania e parë shqiptare në European FinTech 
Awards dhe arriti të rezultonte si një nga 
tre ‘fintechs’ më të mirë në kontinent, në 
kategorinë e gjithëpërfshirjes financiare. 
Kjo shënon edhe fillimin e ndërkombë-
tarizimit të EasyPay jashtë kufijve të Sh-
qipërisë. 

Fondacioni Abraham Linkoln i 
Shqipërisë është një organizatë jo-
fitimprurëse që ekziston për të zhvilluar 
udhëheqës përmes arsimimit të shkëlqyer 
për mirëqenien e popullit shqiptar. Përgjatë 
këtyre 20 viteve, mbi 60,000 studentë kanë 
përfituar trajnime për gjuhën, kompjuterin 
dhe biznesin.
Në muajin tetor, u zhvilluan disa aktivitete 
në kuadër të 20 vjetorit të themelimit të tij. 
Tema e këtij përvjetori ishte ‘Mirënjohja’ 
pasi ajo shprehte më qartë ndjenjën dhe 
realitetin e këtij momenti, siç u shprehën 
edhe vetë Presidentja dhe Themeluesi e 
kryetari i Bordit të drejtorëve.

“Me rastin e njëzet vjetorit të fondacionit 
abraham lincoln të Shqipërisë dëshiroj 
të shpreh mirënjohjen time për studentët, 
prindërit, klientët dhe miqtë për 
mbështetjen dhe besimin që na kanë dhënë 
gjatë viteve. Në veçanti jam mirënjohëse 
dhe dua të vë në pah përkushtimin dhe 
dedikimin e vazhdueshëm të stafit tonë 
të mrekullueshëm. Puna e palodhur dhe 
vlerat e tyre kanë bërë që linkolni të jetë 
ky që është sot, një institucion arsimor i 
shquar, i përkushtuar ndaj fuqizimit dhe 
pajisjes së njerëzve për të aspiruar dhe për 
të arritur gjëra më të mëdha.
Ne ende kemi shumë për të bërë dhe 
njëzet vjet janë vetëm fillimi i një rruge të 
gjatë.
Shpresojmë se duke mësuar dhe punuar së 
bashku, do të ndërtojmë një të ardhme më 
të mirë për Shqipërinë.” - aida repishti, 
Presidente, Qendrat linkoln Shqipëri
-----------------------
“Mirënjohje - duam të shprehim 
mirënjohje për gjithë mirësinë që kemi 
marrë gjatë këtyre 20 vjetëve. Jemi 
bekuar me një staf  mësimdhënës dhe 
administrativ të jashtëzakonshëm. Jemi 
bekuar me mirëbesimin që na kanë dhënë 
studentët dhe klientët për dy dekada. 
Jemi bekuar edhe me mbështetjen e 
zyrtarëve vendas. Nuk marrim asgjë si të 
mirëqenë, por i shprehim nderimin secilit 
që e meriton. Mbi të gjitha pohojmë se çdo 
dhuratë e mirë dhe e përsosur vjen nga 
Perëndia i qiellit. ka qenë dhe vazhdon të 
jetë privilegji ynë t’u shërbejmë njerëzve 
të këtij vendi madhështor në zhvillim.” - 
robb Provost, Themelues dhe kryetar i 
Bordit të drejtorëve.

PwC Albania and Kosovo, në 
bashkëpunim me autoritetet tatimore të 
Shqipërisë dhe kosovës, organizoi ditën 
e hënë, 13 nëntor, në Prishtinë një event 
në kuadër të zbatimit të rregullave të 
Transferimit të çmimit. 
ky aktivitet pati për qëllim informimin 
mbi rregullat e Transferimit të çmimit 
në shtetet përkatëse, problematikat e 
hasura në praktikë nga tatimpaguesit 
si dhe problematikat e hasura nga au-
toritetet Tatimore në kryerjen e kon-
trolleve tatimore..
autoritet Tatimore shqiptare u për-
faqësuan nga drejtoresha e drejtorisë 
rajonale Tatimore -Njësia e Tatim-
paguesve të Mëdhenj, znj. enkelejda 
Pipa, ndërsa autoritetet tatimore ko-
sovare u përfaqësuan nga drejtori i 
Përgjithshëm i Tatimeve, z. Sakip Imeri.
Për të adresuar në mënyre sa më 
gjithëpërfshirëse problematikat e hasura 
në praktikë, PwC albania and kosovo 
ftoi ekspertët e saj rajonalë për të ndarë 
eksperiencën e tyre.
PwC albania and kosovo numëron 
një sërë eventesh të organizuara në 
bashkëpunim me autoritetet tatimore, 
që kanë pasur si qëllim informimin dhe 
orientimin e tatimpaguesve lidhur me 
legjislacionin fiskal. Rëndësia e eventeve 
të tilla bëhet edhe më e madhe, sidomos 
kur bëhet fjalë për çështjet e lidhura me 
Transferimin e çmimit, i cili është një 
prej aspekteve më të rëndësishme sa i 
takon taksimit ndërkombëtar. 

Lajme Anëtarësh
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Through this new section, we are 
providing the type of  information and 
contacts that you would only get through 
a trade fair. american companies are 
increasingly looking at the albanian 
market and seeking partners. as such, 
this section of  the magazine in this issue, 
and the ones to come in the future, will 
provide that information. The section’s 

aim is to provide an ongoing virtual 
fair to advertise u.S. companies looking 
for partners. If  a profiled American 
company works in an area of  interest 
for you, then you may have just found a 
potential partner.

The american Chamber of  Commerce, 
in cooperation with the economic 
Office of  the U.S. Embassy, will through 

this section serve not only an important 
goal to bring american companies 
to albania and boost economic 
cooperation, but also, above all, it will 
serve your interests to find the right 
partners and score successful deals

Dear AmCham member,

Information is the most valuable element when it comes to doing business. It helps you decide on a lucrative contract, an efficient 
partnership or a better deal. It has become natural to meet new business partners at a trade fair. 

kanawha scales and sysTems
kanawha Scales and Systems, a global 
leader in the manufacturing of  scales 
and automated truck loading systems is 
looking to enter the albanian market. 
The company has been an innovator 
of  loadout systems since the late 1970s, 
and continues to develop industry lead-
ing batch loadout technology.    The 
company has the experience and tech-
nology to design, build, install, and sup-
port custom loadout systems worldwide 
for any bulk material.  The company has 
designed and supported over 240 batch 
weight loadout systems in 10 countries 
on five continents, used in a wide range 
of  industries. for more information, 
please visit the company website at: 
http://www.kanawhascales.com/

wheeeling Truck cenTer
wheeling Truck Center is a full-service 
Volvo truck dealer located in wheeling, 
west Virginia. wheeling Truck Center 
deals in new and used trucks, service 
and parts for all makes of  heavy-duty 
class 8 trucks.

The wheeling Truck Center is looking 
to partner with an independent truck 
spare parts dealer, or to work directly 
with companies that need spare parts 
for Volvo trucks. for more informa-
tion, please visit the company website 
at: www.wheelingtruck.com  

areconT Vision, llc
arecont Vision® is a leading manufac-
turer of  high-performance megapixel 
IP cameras made in the u.S. 

MegaVideo® and SurroundVideo® 
parallel image processing architectures 
are now in their fifth generation and 
represent a departure from traditional 
analog and network camera designs. 

for more information, please visit the 
company website at: www.arecontvi-
sion.com 

If  you have further interest in these 
company’s products and solutions or in 
partnering with the company, please 
e-mail edi Jacellari at jacellarie@state.gov  
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Ne po tentojmë nëpërmjet kësaj rubrike 
të re, të sjellim në vëmendjen tuaj ek-
skluzivitetin e informacionit dhe kon-
taktet e nevojshme që ju mund t’i merrni 
vetëm nëpërmjet një Panairi. kompani 
amerikane që kanë kthyer kokën nga 
tregu shqiptar dhe kërkojnë bashkëpu-
nëtorë, do të prezantohen nëpërmjet 
kësaj rubrike në numrat në vijim. Qël-

limi i saj është të realizojë kryqëzimin 
e informacionit, për t’ju treguar ju se 
cilat janë këto kompani, sektori ku bëjnë 
pjesë dhe bashkëpunëtori që duan. Nëse 
për ju profili i kompanisë amerikane 
përputhet me punën që bëni, keni po-
tencialisht mundësinë për të gjetur një 
partner biznesi. 

dhoma amerikane në bashkëpunim 
me zyrën ekonomike të ambasadës 
amerikane i shërbejnë nëpërmjet kësaj 
rubrike jo vetëm një qëllimi të madh, për 
të sjellë në vend kompani amerikane dhe 
për të rritur bashkëpunimin ekonomik, 
por mbi të gjitha interesit tuaj për të gje-
tur bashkëpunëtorët  e duhur dhe për të 
lidhur kontratën fituese. 

I nderuar anëtar i AmCham-it

Elementi më i vlefshëm kur hyn në një biznes është informacioni. Mbi bazën e tij, ju vendosni për kontratën më fitimprurëse, për 
bashkëpunëtorin më efikas, për marrëveshjen më të mirë. Eshtë bërë e natyrshme që partnerin në biznes ta takosh në një Panair. 

kanawha scales and sysTems
kanawha Scales and Systems, një lider 
global në prodhimin e peshoreve dhe 
sistemeve të ngarkimit automatik të 
kamionëve, kërkon të hyjë në tregun 
shqiptar. kompania ka qenë në krye të 
përmirësimeve të sistemeve të ngarkesës 
që prej fundit të viteve ‘70-të dhe vazh-
don të jetë në pararojë të zhvillimeve 
teknologjike në industrinë e grumbul-
lim-ngarkesave.

kompania ka përvojën dhe teknologji-
në për të dizenjuar, ndërtuar, instaluar 
dhe mbështetur sistemet e ngarkimit të 
bëra me porosi në mbarë botën për çdo 
material të rëndë. kompania ka projek-
tuar dhe mbështetur mbi 240 sisteme 
grumbullim-ngarkimi në 10 vende në 
pesë kontinente -- sisteme të përdorura 
në një gamë të gjerë industrish. Për më 
shumë informacion, ju lutemi vizitoni 
faqen e internetit të kompanisë: http://
www.kanawhascales.com/

wheeling Truck cenTer
wheeling Truck Center është një kom-
pani që ofron shitje dhe shërbim të 
plotë për kamionët Volvo. Me qendër 
në wheeling, west Virginia, kompania 
specializohet në kamionë të rinj dhe të 
përdorur si dhe shërbime e pjesë këm-
bimi për të gjithë kamionët e klasës së 
rëndë tetë.

wheeling Truck Center kërkon të 
bashkëpunojë me një kompani të pa-
varur që shet pjesë këmbimi për kamio-
në ose të punojë drejtpërdrejt me kom-
pani që kanë nevojë për pjesë këmbimi 
rezervë për kamionët Volvo. Për më 
shumë informacion, ju lutemi vizitoni 
faqen e internetit të kompanisë: www.
wheelingtruck.com 

areconT Vision, llc
arecont Vision® është prodhues krye-
sor i kamerave IP me megapiksela të 
performancës së lartë të prodhuara në 
ShBa.

MegaVideo® dhe SurroundVideo® 
kanë një arkitekturë të përpunimit të 
imazhit paralel dhe përfaqësojnë një 
evoluim të pestë -- larg dezanjit të kam-
erave  tradicionale analoge dhe në rrjet. 
Për më shumë informacion, ju lutemi 
vizitoni faqen e internetit të kompanisë: 
www.arecontvision.com

 
Nëse keni interes të mëtejshëm për 
produktet dhe ofertat e këtyre kom-
panive ose për bashkëpunim me to, 
ju lutemi dërgoni me e-mail Edi Ja-
cellari, jacellarie@state.gov.
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amnesty law 
anD its implementation 
in practice

OBLIGATIONS CANCELLEd wITH-
OUT ANY PAYMENT CONdITION
amnesty law will allow the 
cancellation of  the liabilities by 
reducing the debts of  the tax 
and customs administration 
with that part being actually 
uncollectible and will help 
taxpayers by cancelling the 
obligations that were difficult or 
impossible to be paid.

Specifically, the Amnesty Law 
provides for the full cancellation 
of  unpaid tax liabilities 
(principal, fine, interest) that 
belong to the tax periods up 
to 31 December 2010, and are 
still recorded in the taxpayer’s 
account. This includes also 
the unpaid local taxes. This 
cancellation certainly eases the 
burden of  the administration, 
while also provides relief  for 
taxpayers who carried the 
obligations through the years. 
The entire removal of  these 
obligations will, in particular, 
help those taxpayers who intend 
to formalize their activity by 
starting to properly apply the 
legislation in force.

Customs duties evidenced in the 
customs administration records 
by 31 December 2010 will be 
completely cancelled under the 
new legislation. This includes 
the deferred VaT liabilities up to 
31 December 2016. Taxpayers 
should be attentive because the 
period of  cancellation for unpaid 
VaT liabilities is different and 

longer, than the timeframe for 
other unpaid customs liabilities.

according to the law and the 
relevant supportive instruction, 
taxes/local taxes/customs duties 
must be completely and fully 
removed from the online system 
of  the administration. Taxpayers 
should be officially notified for 
this removal. hence, taxpayers 
do not have any obligation 
to take any preliminary steps 
regarding the implementation 
of  this part of  the law.

regarding the unpaid social and 
health insurance obligations 
that belong to the tax periods 
until 31 December 2010, the law 
provides only for the removal 
of  penalties and interest. This 
treatment is reasonable because 
this type of  obligation always 
remains payable as it’s related to 
future health and social security 
benefits. The instruction 
provides for automatic 
cancellation of  penalties and 
interest but does not provide any 
further clarification regarding 
the principal payment.

OBLIGATIONS CANCELLEd TO 
THE CONdITION OF PAYING THE 
PRINCIPAL 

unpaid tax liabilities, local 
taxes, customs duties, along 
with unpaid social and health 
insurance contributions, 
belonging to the tax periods 
of  January 2011-december 

2014, recorded in the taxpayer’s 
account on the date of  entry into 
force of  the amnesty law, will 
be removed if  certain conditions 
are met. Specifically, taxpayers 
must pay the principal within 
31 December 2017 in order to 
benefit from the cancellation of  
the penalties and interests.

Customs liabilities, which have 
resulted from the breach of  
the temporary regime during 
the period from January 2011 
to 31 December 2016, are also 
to be cancelled on condition 
that the obligation is paid by 31 
december 2017. It is obvious 
that the period for conditional 
cancellation of  the liabilities 
related to temporary regime is 
different from the rest of  the 
customs duties

Taxpayers can make principal 
payments until the end of  2017. 
from the provisions of  the 
legislation may be concluded 
that the taxpayer can make the 
payment in installments or in 
full, as long as the principal 
amount is fully paid by 31 
december 2017, in order to 
benefit from the conditional 
cancellation.

The law further clarifies that 
the removal of  penalties and 
interest, applies even if  the tax 
amount has been paid before 
the entry into force of  the 
amnesty law. on the other 
hand, the respective instruction 
extends this paragraph by 

adding the case when the tax 
is zero. Yet,  the law and the 
related instruction, are not clear 
whether the penalties imposed 
in the period subject to the law 
relating to the reduction of  the 
credit amount of  VaT, during 
the reimbursement process, are 
subject to removal or not. we 
think that these penalties should 
be cancelled because they are 
treated as cases with zero tax.

according to the law, the partial 
removal of  obligations first 
requires the taxpayer to pay the 
obligation by 31 December 2017, 
after which date tax authorities 
must take the necessary steps 
to delete penalties and interest 
from the online system.

while for tax liabilities for which 
the principal is paid before 
the entry into force of  the 
law, penalties and interest are 
automatically waived, and the 
taxpayer does not need to take 
any precautionary actions to 
benefit from the removal.

CANCELLATION OF OTHER 
OBLIGATION

The law provides for cancellation 
of  some other tax liabilities. 

what has created confusion 
among the taxpayers is the 
cancellation of  penalties for 
non-submitted tax declarations. 
These penalties will be cancelled 
to the condition that the taxpayer 
makes the online declaration by 

Approximately 9 months after the issuance of the draft law and after the discussions with the 
interested parties or disagreements by the opposition, the Albanian parliament adopted law no. 
33/2017 “On payment and cancellation of tax liabilities, customs duties, and  on procedure for 
removal from circulation of vehicles after the cancellation of tax liabilities” (Amnesty Law). This law 
entered into force on 6 May 2017.

TRS AT PwC AUDIT ALBANIA
MIRJETA EMINI
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amnesty law 
anD its implementation 
in practice

Pas afro 9 muaj nga dalja e draft ligjit si dhe pas diskutimeve nga palët e interesuara apo kundërshtimeve nga ana e opozitës, 
parlamenti shqiptar miratoi Ligjin Nr. 33/2017 “Për pagesën dhe fshirjen/shuarjen e detyrimeve tatimore, detyrimeve të pagueshme 
doganore, si dhe procedurën e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të transportit pas fshirjes/shuarjes së detyrimeve tatimore” (Ligji i 
faljes). Ky Ligj hyri në fuqi më 06 Maj 2017. 

dETYRIMET që FSHIHEN PA 
kUSHT PAGESE
ligji i faljes do të bëjë të mundur 
fshirjen e detyrimeve duke 
lehtësuar bilancin e administratës 
tatimore dhe asaj doganore 
nga ajo pjesë që praktikisht 
është e pambledhshme si dhe 
do të ndihmojë tatimpaguesit 
duke i lehtësuar nga detyrime 
që i shikonin të vështira për t’i 
paguar.

konkretisht, ligji i faljes 
parashikon fshirjen e plotë 
të detyrimeve tatimore të 
papaguara (detyrim kryesor/
principal, gjobë, kamatëvonesë) 
të cilat u përkasin periudhave 
tatimore deri në 31 Dhjetor 2010 
dhe që rezultojnë të regjistruara 
në llogarinë e tatimpaguesit. 
këtu përfshihen edhe detyrimet 
për taksat dhe tarifat vendore. 
Sigurisht, që kjo fshirje lehtëson 
administratën, por edhe 
tatimpaguesit që i mbajnë ato 
prej vitesh. fshirja e plotë e 
këtyre detyrimeve do të lehtësojë 
sidomos ata tatimpagues, të cilët 
kanë qëllimin të formalizojnë 
aktivitetin e tyre duke zbatuar 
legjislacionin në fuqi.

edhe detyrimet doganore të 
evidentuara në regjistrat e 
administratës tatimore deri më 
datë 31 Dhjetor 2010 fshihen 
plotësisht. këtu përfshihen edhe 
detyrimet për TVSh-në e shtyrë, 
që rezultojnë deri më 31 Dhjetor 
2016. Tatimpaguesit duhet të 
tregohen të vëmendshëm sepse 

periudha e fshirjes pa kusht 
pagese për TVSh-në e shtyrë 
është e ndryshme (më e gjatë) 
nga ajo për detyrimet e tjera 
doganore.  

Sipas ligjit dhe udhëzimit 
përkatës, administrata tatimore/
vendore/doganore duhet të bëjë 
fshirjen e plotë të detyrimeve nga 
sistemi on-line. Tatimpaguesit 
duhet të njoftohen zyrtarisht 
në lidhje me këtë fshirje. 
Pra tatimpaguesit nuk kanë 
detyrimin të ndërmarrin ndonjë 
hap paraprak në lidhje me 
zbatimin e kësaj pjese të ligjit. 

Në lidhje me detyrimet e 
papaguara të sigurimeve 
shoqërore dhe shëndetësore, 
të cilat u përkasin periudhave 
tatimore deri në 31 Dhjetor 
2010, ligji parashikon 
vetëm fshirjen e gjobave dhe 
kamatëvonesave. ky trajtim 
është i arsyeshëm pasi detyrimet 
për to, mbeten gjithnjë të 
pagueshme përderisa i përkasin 
përfitimeve të ardhshme 
shëndetësore dhe pensionale. 
udhëzimi parashikon fshirjen 
automatike të gjobave dhe 
kamatëvonesave, por nuk jep 
sqarime të mëtejshme në lidhje 
me pagesën e principalit.

dETYRIMET që FSHIHEN ME 
kUSHT PAGIMIN E PRINCIPALIT

Detyrimet tatimore, taksat/tarifat 
vendore, detyrimet doganore 
si dhe kontributet e sigurimeve 
shoqërore e shëndetësore të 

papaguara, të cilat u përkasin 
periudhave tatimore Janar 
2011-dhjetor 2014, që 
rezultojnë të regjistruara në 
llogarinë e tatimpaguesit në 
datën e hyrjes në fuqi të ligjit 
të faljes, fshihen me kusht. 
Specifikisht, tatimpaguesit duhet 
të paguajnë detyrimin (principal) 
brenda datës 31 Dhjetor 2017 
në mënyrë që të përfitojnë 
fshirjen/shuarjen e gjobave dhe 
kamatëvonesave. 

detyrimet doganore për shkelje 
të regjimit të përkohshëm për 
periudhën Janar 2011 – 31 
dhjetor 2016 fshihen gjithashtu 
me kushtin që detyrimi të 
paguhet brenda datës 31 Dhjetor 
2017. edhe në këtë rast periudha 
e fshirjes me kusht për regjimin 
e përkohshëm është e ndryshme 
nga pjesa tjetër e detyrimeve 
doganore. 

Tatimpaguesit mund të kryejnë 
pagesën e principalit deri në 
fund të vitit 2017. duket që 
tatimpaguesi mund ta bëjë 
pagesën me këste ose të plotë, 
por rëndësi ka që shuma e 
principalit të paguhet plotësisht 
brenda datës 31 Dhjetor 2017 
në mënyrë që të përfitojë nga 
fshirja me kusht e detyrimeve. 

ligji sqaron më tej se falja e 
gjobave dhe kamatëvonesave 
zbatohet edhe në rast se tatimi/
taksa/tarifa/kontributi është 
paguar përpara hyrjes në fuqi të 
tij. Nga ana tjetër, udhëzimi i 
nxjerrë në vijim të ligjit e zgjeron 

këtë paragraf  duke shtuar edhe 
rastin kur tatimi është zero. 
Nisur nga këto parashikime 
të ligjit dhe udhëzimit, nuk 
është e qartë nëse gjobat që janë 
vendosur në periudhën subjekt 
i ligjit, të cilat lidhen me ulje 
të gjendjes kreditore të TVSh-
së gjatë procesit të rimbursimit 
janë subjekt i faljes. Mendojmë 
që këto gjoba duhet të falen 
sepse ato trajtohen si rast me 
tatim zero. 

Sipas ligjit, fshirja pjesore e 
detyrimeve kërkon fillimisht që 
tatimpaguesit të kryejnë pagesën 
e detyrimit brenda datës 31 
dhjetor 2017, dhe pas kësaj date 
administrata shtetërore duhet 
të kryejë veprimet e nevojshme 
për të fshirë nga sistemi on-line 
gjobat dhe kamatëvonesat. 

Ndërsa për detyrime tatimore 
për të cilat principali është paguar 
përpara hyrjes në fuqi të ligjit, 
gjobat dhe kamatëvonesat falen 
automatikisht dhe tatimpaguesi 
nuk ka nevojë të ndërmarrë 
ndonjë veprim paraprak për të 
përfituar nga falja. 

FSHIRjA E dETYRIMEvE Të 
TjERA 
Ligji parashikon fshirjen 
e disa detyrimeve të tjera 
tatimore.

ajo që ka krijuar konfuzion 
tek tatimpaguesit është 
fshirja e gjobave që lidhen 

ligji i Faljes Dhe zbatimi i tij 
në praktikë
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the 30 June 2017. This time-
limit in some cases has been 
confused with the deadline for 
the payment of  tax liabilities 
which is 31 December 2017. 

It is clear that the deadline 
for the cancellation of  these 
penalties has already expired. 
Therefore, taxpayers can no 
longer benefit from it. The tax 
administration has published 
the respective notification in 
July, and has duly notified the 
taxpayers that have already 
benefited from this amnesty. 

The law provides for the 
cancellation of  all tax liabilities 
for the entities deregistered 
by the National Business 
Center until the date of  
its entry into force. This 
cancellation is necessary and 
should have been done before 
by the tax administration 
for those tax liabilities that 
were automatically generated 
from the on-line system, 
while the entity did not have 
the obligation to make tax 
declarations. Cancellation 
of  these liabilities will also 
improve the situation of  
uncollectible liabilities.

The law provides for the 
cancellation of  all tax liabilities, 
registered or not through a 
tax inspection, which result 
from the late or no issuance 
of  the authorization for VaT 
exemption by the National 
agency of  Natural resources 
(akBN), for applications 
submitted to the authority 
until 31 December 2014. We 
believe that this provision of  
law is very positive because 
it has allowed the oil sector 
to breathe, the companies 
of  which were in conflict 
with the tax administration 
for many years. The 
procedure for issuance of  the 
authorizations was unclear 
until the new VaT law was 
issued. Therefore, penalties 
imposed to companies for 
absence or delays with the 
authorizations were unfair. 
according to the instruction, 
the tax administration must 

follow the necessary procedure; 
while the taxpayer is required to 
cooperate in the case of  ongoing 
inspections, by providing the 
necessary information regarding 
the dates of  applications with 
akBN. 

SOME OTHER SPECIFICS OF THE 
LAw 

The current law like the 
previous fiscal amnesty 
laws stipulates the 
following:

- -entities will be entitled to 
the cancellation of  tax li-
abilities (excluding social and 
health contributions) only 
after the settlement of  the 
existing tax credit amounts 
with unpaid obligations. This 
condition seems unfair be-
cause it places taxpayers who 
have made tax prepayments in 
unequal terms with the other 
taxpayers. The taxpayers that 
have a credit balance, i.e. have 

made prepayments to the tax 
administration will partially 
benefit from the law, they will 
only benefit for the part that is 
not compensated with the tax 
credit amounts. Meanwhile, 
the taxpayer who has tax ob-
ligations and no prepayments 
will benefit, to a larger extent, 
from the law.

- entities in process of  appeal 
will benefit from the cancel-
lation of  taxes/local taxes/
customs duties, only if  they 
renounce the appeal process. 
Taxpayers have found this 
provision of  the law reason-
able and have already started 
to withdraw from the appeal 
processes. In the meantime, 
the tax administration has 
published at the beginning of  
July the list of  taxpayers that 
are in the process of  appeal 
and can benefit from the law.

It is to be noted that the tax 
administration has made 
continuous efforts to raise 
awareness among taxpayers 

and stakeholders on the 
implementation of  the amnesty 
Law. Official notifications for all 
the required steps of  the process 
have been constantly published 
in its web site. what the 
interested parties are expecting 
from the tax administration is 
to implement the law fully and 
appropriately. 

on the other hand, the taxpayers 
should pay attention to the 
terms of  the law, particularly 
the periods for benefiting from 
cancellation of  liabilities because 
they are different for different 
types of  obligations.

The law is already yielding its 
positive effects on the taxpayers 
and on the tax administration in 
providing relief  from previous 
unpaid obligations. Meanwhile, 
the albanian government should 
continue its efforts to avoid 
informality and strengthen the 
rule of  law, as a way to raise 
taxpayers’ awareness regarding 
the declaration and payment of  
taxes.
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me mosdeklarimin në afat 
për deklaratat tatimore të 
padorëzuara.  këto gjoba 
do të fshihen me kushtin që 
tatimpaguesi duhet të kryente 
deklarimin on-line brenda datës 
30 Qershor 2017.  Ky afat në 
disa raste është ngatërruar me 
afatin për pagimin e detyrimeve 
tatimore brenda datës 31 
dhjetor 2017.

Është e qartë që afati për fshirjen 
e këtyre gjobave tashmë ka 
përfunduar dhe tatimpaguesit 
nuk mund të përfitojnë më 
prej tij. administrata tatimore 
ka publikuar në korrik edhe 
njoftimin përkatës si dhe ka 
njoftuar tatimpaguesit që kanë 
përfituar nga kjo falje. 

ligji parashikon fshirjen e të 
gjitha detyrimeve tatimore për 
subjektet e çregjistruara nga 
Qendra kombëtare e Biznesit 
deri në datën e hyrjes në 
fuqi të tij. kjo fshirje është e 
nevojshme dhe duhet të ishte 
bërë edhe më parë nga ana e 
administratës tatimore për ato 

detyrime tatimore të cilat ishin 
gjeneruar nga sistemi on-line në 
mënyrë automatike, ndërkohë 
që subjekti nuk kishte detyrimin 
të kryente deklarime tatimore. 
fshirja e këtyre detyrimeve do të 
përmirësojë gjithashtu situatën 
e detyrimeve të pambledhshme 
në bilancin e administratës 
tatimore.  

ligji në fjalë përfshin edhe 
fshirjen e detyrimeve të 
papaguara, të regjistruara ose jo 
apo në proces kontrolli, të cilat 
rezultojnë nga moslëshimi apo 
lëshimi me vonesë i autorizimit 
për përjashtim nga TVSh-
ja nga agjencia kombëtare e 
Burimeve Natyrore (akBN), 
për aplikime të dorëzuara pranë 
saj deri më 31 Dhjetor 2014. 
Gjykojmë se ky parashikim i 
ligjit është mjaft pozitiv sepse u 
ka dhënë frymëmarrje shoqërive 
të sektorit të hidrokarbureve, 
të cilat prej disa vitesh ishin 
në konflikt me administratën 
tatimore për mungesën e 
autorizimeve, apo lëshimin 

me vonesë të tyre.  Përderisa 
procedura për lëshimin e 
autorizimeve nuk ishte e qartë 
deri në daljen e ligjit të ri të 
TVSh-së, edhe penalizimi 
i shoqërive për mungesën/
vonesën e autorizimeve dukej i 
padrejtë. Në bazë të udhëzimit, 
administrata tatimore duhet të 
ndjekë procedurën e nevojshme, 
ndërsa tatimpaguesit i kërkohet 
të bashkëpunojë në rastet e 
kontrolleve në proces për 
të dhënë informacionin e 
nevojshëm në lidhje me datat e 
aplikimeve pranë akBN-së. 

dISA SPECIFIkA Të TjERA Të 
LIGjIT 
Ligji aktual ashtu si edhe 
ligjet e mëparshme të 
faljeve fiskale përcakton 
si vijon:

- do të përfitojë pjesërisht nga 
Ligji, ai përfiton vetëm për 
pjesën që nuk mbulohet/

kompensohet me gjendjen 
kreditore. Ndërkohë, një tat-
impagues që ka detyrime të 
mirëfillta tatimore dhe asnjë 
parapagim do të përfitojë më 
tepër nga ligji. 

- Subjektet që janë në proces 
ankimi do të përfitojnë nga 
fshirja e detyrimeve tatimore/
vendore/doganore vetëm 
nëse heqin dorë nga procesi. 
Tatimpaguesit e kanë konsid-
eruar të arsyeshme të zbatojnë 
këtë nen të ligjit dhe kanë 
filluar tashmë me tërheqjet 
nga procesi i ankimit. admin-
istrata tatimore nga ana e saj 
ka publikuar në fillim të muajit 
korrik, listën e subjekteve që 
janë në proces ankimi dhe që 
mund të përfitojnë nga Ligji. 

- Theksojmë se administrata 
tatimore ka bërë përpjekje 
të vazhdueshme për të sen-
sibilizuar tatimpaguesit dhe 
palët e interesuara në lidhje 
me zbatimin e ligjit të faljes. 
Në faqen e saj të internetit 
janë publikuar në mënyrë të 
vazhdueshme njoftimet për-
katëse për çdo hap që lidhet 
me ligjin. ajo që pritet tash-
më nga administrata tatimore 
është zbatimi në mënyrë të 
saktë dhe të plotë i tij në 
mënyrë që çdo tatimpagues të 
përfitojë atë që i takon nga ky 
ligj.

Nga ana tjetër, tatimpaguesit 
duhet t’i kushtojnë vëmendje të 
vecantë afateve të ligjit, sidomos 
periudhave të faljes meqënëse 
ato janë të ndryshme për lloje të 
ndryshme të detyrimeve.

ligji po jep tashmë efektet e tij 
pozitive për tatimpaguesit dhe 
administratën në lehtësimin 
nga borxhet e prapambetura. 
Ndërkohë, qeveria shqiptare 
duhet të vazhdojë përpjekjet e 
saj në shmangien e informalitetit 
dhe forcimin e ligjit, për të 
ndërgjegjësuar tatimpaguesit 
në lidhje me deklarimin dhe 
pagesën e detyrimeve tatimore. 
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On 27 October 2017, the Council of Ministers approved six draft laws, comprising the fiscal 
package for year 2018. 
Below you will find a general overview of the main provisions and novelties introduced by this set 
of draft laws, the majority of which are expected to enter into force on 1 January 2018. 

2018 fISCAL PACKAgE  

vAT
incentive in the 
tourism sector 
The draft law proposes the 
application of  a reduced rate 
of  VaT in the amount of  
6% for all services offered 
within the accommodation 
structures “five-Star hotel, 
Special Status”, as defined in the 
legislation regulating tourism. 

By proposing such amendment, 
the government seeks to foster 
the development of  tourism 
sector as well as support the 
entrance of  international well-
known hotel brands in the 
albanian market.

other accommodation 
structures will continue to 
apply the reduced rate of  
6% only for accommodation 
services.   The conditions, 
criteria and procedures for 
the implementation of  this 
proposal are to be determined 
by a decision of  the Council of  
Ministers.  

lessening 
compliance costs 
The draft law authorizes the 
Council of  Ministers to set 
different tax periods for a 
specific category of  taxable 
persons, which can be longer 
than one calendar month but 
not exceeding one calendar year. 

after entry into force of  
this provision, it is expected 
that small businesses shall be 

required to file VAT returns on 
quarterly basis, purporting the 
lessening of  compliance costs 
for this category of  taxpayers. 

Vat threshold 
Besides from determining the 
minimum VaT registration 
threshold, the Council of  
Ministers shall also have the 
right to establish a different VaT 
threshold for specific categories 
of  taxpayers.

Currently certain professions 
such as notaries, accountants, 
engineers etc. are obliged to 
register for VaT irrespective of  
their annual turnover. 

when the above changes will 
be approved, it is expected 
that small businesses having an 
annual turnover exceeding leke 
2 million will also be required 
to register for VaT (the annual 
threshold for VaT registration 
shall be determined by a 
forthcoming decision of  the 
Council of  Ministers).

Local Taxes
general Directorate 
of tax on immovable 
properties
The draft law introduces 
a new public body i.e. the 
General directorate of  Tax on 
Immovable Properties (public 
legal entity under the supervision 
of  the Ministry of  finance and 
economy). The structure of  
this body shall be approved by 
an order of  the Prime Minister, 
while the Council of  Ministers 

shall adopt the rules for its 
organization and functioning.

The main competences of  
this directorate will consist 
in (i) managing the central 
registry of  the fiscal cadaster 
(established with the purpose 
of  administering the immovable 
properties tax); (ii) managing 
the implementation of  the 
immovable properties tax; and 
(iii) determining the level of  tax 
on buildings using alternative 
assessment methods (based on 
criteria and rules to be adopted 
by a forthcoming decision of  
the Council of  Ministers).

changes of the tax 
base of the tax on 
buildings
The draft law proposes a 
change in the tax base of  the 
tax on buildings, from a fixed 
amount per each square meter 
of  the buildings’ surface to a 
percentage over the market 
value of  the building. 

The methodology and 
procedures for determining the 
market value of  buildings shall 
be determined by the Council of  
Ministers. The tax on buildings 
rate, applied as a percentage of  
the tax base per each year, shall 
be:

i. 0.05% for buildings used for 
dwelling;

ii. 0.15% for buildings used for 
economic activity;

iii. 30% of  the respective 
tax amount for the entire 
building, for which the 
developer has failed to 

complete the construction 
within the deadline set forth 
in the construction permit.

The tax on buildings is paid 
every month. For specific 
categories of  taxpayers, the 
Council of  Ministers may decide 
for other payment terms.

changes to billboard 
tax amount
The Council of  Ministers 
proposed changes to the 
billboard tax. The tax amount 
depends on the type of  billboard 
(i.e. simple, illuminated, 
electronic). No tax shall be 
paid for billboards located at 
the place of  activity of  the 
taxpayer (used for identification 
purposes) when the billboard 
does not exceed a surface of  2 
square meters. 

exemption from 
the tax on new 
constructions  
as an additional incentive for 
accommodation structures 
“five-star hotel, Special Status”, 
no tax on new constructions 
shall apply to these new 
buildings (currently the tax is 
at a rate between 2% and 4% in 
Tirana and between 1% and 3% 
in other municipalities).

Partner at Boga & Associates
ALKETA URUçI
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Më 27 tetor 2017, Këshilli i Ministrave miratoi gjashtë projektligje, të cilët përbëjnë Paketën Fiskale për vitin 2018.
Më poshtë, do të gjeni një informacion të përgjithshëm të dispozitave dhe risive kryesore të prezantuara nga ky grup projektligjesh, 
pjesa më e madhe e të cilave priten të hyjnë në fuqi më 1 janar 2018.

TvSH
nxitja për sektorin e 
turizmit
Projektligji propozon zbatimin e 
një shkalle të reduktuar TVSh-
je në masën 6%, për të gjitha 
shërbimet e ofruara brenda 
strukturave akomoduese “hotel 
me Pesë Yje, Status Special”, siç 
është përcaktuar në legjislacionin 
në fushën e turizmit.

duke propozuar një ndryshim 
të tillë, qeveria synon të nxisë 
zhvillimin e sektorit të turizmit, 
si dhe të mbështesë hyrjen 
e markave të mirënjohura të 
hoteleve në tregun shqiptar. 

Strukturat e tjera akomoduese 
do të vazhdojnë të zbatojnë 
shkallën e reduktuar prej 
6% vetëm për shërbimet 
akomoduese. kushtet, kriteret, 
dhe procedurat për zbatimin e 
këtij propozimi do të vendosen 
me vendim të këshillit të 
Ministrave.

lehtësimi i kostove 
të deklarimit
Projektligji autorizon këshillin 
e Ministrave që të vendosë 
periudha të ndryshme tatimore 
për kategori të caktuara 
tatimpaguesish, të cilat mund 
të jenë më të gjata se një muaj 
kalendarik, por jo më shumë 
sesa një vit kalendarik.

Pas hyrjes në fuqi të kësaj 
dispozite, pritet që bizneseve te 
vogla t’iu kërkohet të dorëzojnë 
deklaratat e TVSh-së në 
baza tremujore, duke synuar 
kështu lehtësimin e kostove 
të deklarimit për këtë kategori 
tatimpaguesish.

kufiri i tVsh-së
Përveç përcaktimit të kufirit 
minimal të regjistrimit për 
TVSh-në, këshilli i Ministrave 
do të ketë të drejtë të zbatojë 
një kufi TVSH-je të ndryshëm 
për kategori të caktuara 
tatimpaguesish.

aktualisht, disa profesione si 
noter, kontabilist, inxhinier etj. 
janë të detyruar të regjistrohen 
për TVSh-në pavarësisht 
qarkullimit të tyre vjetor.

Me miratimin e ndryshimeve të 
mësipërme, pritet që bizneseve 
të vogla me një qarkullim 
vjetor i cili kalon vlerën e 2 
milion lekëve, t’iu kërkohet 
të regjistrohen për TVSh-në 
(kufiri vjetor për regjistrimin e 
TVSh-së do të përcaktohet nga 
një vendim që do të miratohet 
nga këshilli i Ministrave).

Taksat 
vendore
Drejtoria e 
përgjithshme e 
taksës së pasurisë
Projektligji prezanton një organ 
të ri publik, i quajtur drejtoria 
e Përgjithshme e Taksës së 
Pasurisë (person juridik publik 
nën mbikëqyrjen e Ministrisë 
së financave dhe ekonomisë). 
Struktura e këtij organi do të 
miratohet me një urdhër të 
kryeministrit, ndërsa këshilli 
i Ministrave do të miratojë 
rregulla për organizimin dhe 
funksionimin e tij.

kompetencat kryesore të kësaj 
drejtorie do të konsistojnë në (i) 
menaxhimin e regjistrit qendror 
të kadastrës fiskale (krijuar me 

qëllim administrimin e taksës 
mbi pasurinë e paluajtshme), (ii) 
menaxhimin e zbatimit të taksës 
mbi pasurinë e paluajtshme; 
dhe (iii) përcaktimin e nivelit 
të taksës mbi ndërtesat, duke 
përdorur metodat alternative të 
vlerësimit (bazuar në kritere dhe 
rregulla për t’u miratuar nga një 
vendim që do të miratohet nga 
këshilli i Ministrave).

ndryshimet e 
bazës së tatueshme 
për taksën mbi 
ndërtesat
Projektligji propozon një 
ndryshim në bazën e tatueshme 
të taksës mbi ndërtesat, nga një 
vlerë fikse për çdo metër katror 
të sipërfaqes së ndërtesës, në një 
përqindje mbi vlerën e tregut të 
ndërtesës.

Metodologjia dhe procedurat 
për përcaktimin e vlerës së tregut 
të ndërtesave do të përcaktohen 
nga këshilli i Ministrave. Niveli i 
taksës mbi ndërtesat, zbatuar si 
një përqindje e bazës së taksës 
për çdo vit, do të jetë:

i. 0.05% për ndërtesat që 
përdoren për banim;

ii. 0.15% për ndërtesat që 
përdoren për veprimtari 
ekonomike;

iii. 30% e shkallës së taksës 
përkatëse për të gjithë 
sipërfaqen ndërtimore, për të 
cilën zhvilluesi nuk ka arritur 
të përfundojë ndërtimin 
brenda afatit të përcaktuar në 
lejen e ndërtimit.

Taksa mbi ndërtesat paguhet 
çdo muaj. Për kategori të 
caktuara taksapaguesish, këshilli 

i Ministrave mund të vendosë 
afate të tjera pagese.

ndryshime në 
nivelin e taksës së 
tabelës
këshilli i Ministrave propozoi 
ndryshime në nivelin e taksës së 
tabelës. Niveli i taksës varet nga 
lloji i tabelës (p.sh. e thjeshtë, 
e ndriçuar, elektronike). asnjë 
taksë nuk do të paguhet për 
tabelat e përdorura për qëllime 
identifikimi të vendosura në 
vendin ku tatimpaguesi kryen 
veprimtarinë e tij, kur tabela 
nuk tejkalon një sipërfaqe prej 2 
metra katrorë.

përjashtimi nga 
taksa e ndikimit në 
infrastrukturë 
Si një lehtësi shtesë për 
strukturat akomoduese “hotel 
me Pesë yje, Status Special”, nuk 
do të zbatohet taksa e ndikimit 
në infrastrukturë për këto 
investime (aktualisht, taksa është 
në shkallën ndërmjet 2% dhe 
4% në Tiranë dhe ndërmjet 1% 
dhe 3% në bashkitë e tjera).

procedurat e 
ankimit kundër 
taksave vendore
Tatimpaguesit do të kryejnë 
ankimin kundër vendimeve 
ose veprimeve të bashkive në 
strukturën vendore të apelimit 
tatimor (aktualisht, ankimi 
kryhet pranë kryetarit të 
Bashkisë), sipas kritereve dhe 
rregullave të vendosura nga 
këshilli Bashkiak. Niveli tjetër 
i ankimit do të jenë gjykatat 
administrative.

PAKETA fISKALE 2018
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appealing 
procedures against 
local taxes
Taxpayers will be required to 
submit their appeal against 
decisions or actions of  local 
municipalities to the local tax 
appeal structure (currently 
the appeal is filed with the 
Mayor), according to the criteria 
and rules to be established 
by the municipal council. 
The next appeal level shall 
be the administrative courts.

Income Tax  
incentive for the 
tourism sector 
The tourism sector shall be 
further incentivized with 
a decrease of  the tax on 
profit to 0% for a 10-year 
period for accommodation 

structures “four-Star and five-
Star hotels, Special Status”, 
benefiting the special status until 
december 2024. The effects 
of  the exemption shall begin 
at the commencement of  the 
economic activity, but not later 
than 3 years after obtaining the 
special status, in accordance 
with the applicable law. 

incentive for the it 
sector 
for entities operating as 
software developers, the profit 
tax shall be reduced from 15% 
to 5%. The Council of  Ministers 
will define the activities involved 
in software production /
development and the procedures 
for the implementation of  this 
provision.  

Excise Tax  
increasing of the 
excise tax for 
tobacco products  
from 1 January 2018, the excise 
tax for cigarettes containing 
tobacco will become leke 
5,850/1000 pieces. 

National Taxes 
The draft law provides for the 
increase of  capacity of  cars 
qualified as luxury cars from 
4+1 to 6+1. 

In addition, the judiciary fees 
and tariffs set forth in the law 
no. 9975/2008 “On National 
Taxes” are abrogated. The 
judiciary fees and tariffs will be 
determined through a specific 
law. 

Customs 
Tariff 
an additional incentive is 
foreseen for the IT sector. More 
specifically, the government 
proposed to reduce certain 
custom tariffs, applied on 
import, related to products 
used in the IT sector.

Entry into 
force 
The 2018 fiscal Package shall 
enter into force on 1 January 
2018, apart from certain 
provisions affecting local taxes 
(such as provisions regulating 
the tax on immovable 
properties) that shall become 
effective on 1 april 2018.
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Taksat 
kombëtare
Projektligji ofron rritjen e 
kapacitetit të autoveturave të 
cilësuara si autovetura luksi nga 
4+1 në 6+1.

Gjithashtu, tarifat gjyqësore të 
vendosura në ligjin nr. 9975/2008 
“Për Taksat kombëtare” janë 
shfuqizuar. Pagesat dhe tarifat e 
sistemit gjyqësor do të vendosen 
nëpërmjet një ligji të veçantë.

Tarifa 
doganore
Për sektorin e teknologjisë së 
informacionit është parashikuar 
një iniciativë shtesë. Më 
konkretisht, qeveria propozoi 
të reduktojë tarifa të caktuara 

Tatimi mbi të 
ardhurat
nxitja për sektorin 
e turizmit
Sektori i turizmit do të nxitet 
më tej me një reduktim të 
tatimit mbi fitimin në 0% 
për një periudhë 10 – vjeçare 
për strukturat akomoduese 
“hotele me katër Yje dhe Pesë 
Yje, Status Special”, të cilët 
përfitojnë këtë status special 
deri në dhjetor 2024. efektet e 
përjashtimit fillojnë në fillim të 
veprimtarisë ekonomike, por jo 
më vonë se 3 vjet pas marrjes së 
statusit special, në përputhje me 
ligjin e aplikueshëm.

nxitja për sektorin 
e teknologjisë së 
informacionit
Për personat juridikë që veprojnë 
si zhvillues të programeve 
(software), tatimi mbi fitimin do 
të ulet nga 15% në 5%. këshilli 
i Ministrave do të përcaktojë 
veprimtaritë e përfshira në 
prodhimin/ zhvillimin e 
programeve dhe të procedurave 
për zbatimin e kësaj dispozite.

Akciza
rritja e akcizës për 
produktet e duhanit
Nga 1 janari 2018, akciza për 
cigaret të cilat përmbajnë duhan 
do të bëhet 5.850 lekë për 1000 
copë.

doganore, të zbatueshme 
për importin e produkteve 
të përdorura në sektorin e 
teknologjisë së informacionit.

Hyrja në fuqi
Paketa fiskale 2018 do të hyjë 
në fuqi më 1 janar 2018, përveç 
disa dispozitave që prekin taksat 
vendore (të tilla si dispozitat që 
rregullojnë taksat mbi pasuritë e 
paluajtshme), të cilat do të kenë 
efekt nga data 1 prill 2018.






