Sekuestrimi i pasurisë dhe urdhëri i sekuestrimit
Administrata Tatimore në zbatim të dispozitave të ligjit Nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për
procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në lajmërimin për pagimin e
detyrimeve tatimore njofton tatimpaguesin për afatin kohor që ai ka në dispozicion për t’i
paguar vullnetarisht. Kur konstatohet se nga ana e tatimpaguesit nuk është paguar detyrimi
brenda këtij afati kohor, Administrata tatimore përveç bllokimit të llogarive bankare të
tatimpaguesit, nxjerr njoftimin për fillimin e procedurave të mbledhjes me forcë të detyrimit
tatimor, si dhe merr masat për sigurimin e pasurisë së tij, duke vendosur mbi sendet në
pronësi të tatimpaguesit, barrë siguruese apo hipotekë.
Nëse shumat që kalojnë në llogari të Administratës Tatimore pas urdhërbllokimit të
llogarive, nuk plotësojnë detyrimin tatimor të papaguar të tatimpaguesit, AT sekuestron dhe
më pas konfiskon, në favor të saj, të gjitha sendet e luajtshme dhe të paluajtshme në pronësi
të tatimpaguesit, ndaj të cilave ajo ka vendosur më parë barrën siguruese apo hipotekën.
Urdhri për sekuestrim nxirret nga Drejtori i Drejtorisë Rajonale, ose titullari i Zyrës Tatimore
të qeverisjes vendore. Sekuestrimi mbi të gjitha pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme të
tatimpaguesit debitor, ekzekutohet duke filluar mbas 37 ditëve nga data e nxjerrjes së
njoftimit të detyrimit tatimor të papaguar, me anë të të cilit tatimpaguesi është njoftuar për
fillimin e procedurave për mbledhjen me forcë të detyrimeve tatimore.

Kujdes!
Çdo veprim i kryer për tjetërsim të pasurive të luajtshme apo të paluajtshme të të tretëve nga
data e nxjerrjes së njoftim vlerësimit tatimor prej tatimpaguesit do të konsiderohet nga
Administrata Tatimore si i pavlefshëm dhe detyrimi për arkëtimin e këtij detyrimi tatimor do
të shtrihet edhe tek personat në emër dhe për llogari të të cilëve ka kaluar kjo pasuri.

Administrata Tatimore kur ka njoftime apo prova me anë të cilave provon se pagimi i
detyrimit tatimor, me gjithë marrjen e masave të sigurisë është në rrezik, nuk respekton
afatet për sekuestrimin e pasurisë nëpërmjet nxjerrjes së urdhrit për sekuestrim, por bën
sekuestrimin e menjëhershëm të pasurive të tatimpaguesit në favor të Administratës
Tatimore.
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Urdhri i sekuestrimit
Procedurat e shitjes për pasuritë kundrejt të cilave më pare ishte vendosur masa e sigurisë
fillojnë vetëm me anë të urdhrit të sekuestrimit. Ky urdhër përmban të dhëna për emrin e
tatimpaguesit, NIPT-in, numri dhe data e njoftimit të vlerësimit tatimor dhe pasuria, objekt i
sekuestrimit.

Shitja e pasurisë së sekuestruar
Me kalimin e afatit 15 ditor nga dita e marrjes së njoftimit të sekuestrimit nga ana e
tatimpaguesit, i cili ende nuk ka shlyer detyrimin tatimor, sendet e paluajtshme ose të
luajtshme të sekuestruara nga administrata tatimore, prej tatimpaguesit, konfiskohen dhe i
nënshtrohen procesit të shitjes së tyre, me qëllim arkëtimin e detyrimit tatimor. Me
përfundimin e procesit të shitjes së mallrave të konfiskuara, të ardhurat nga shitja përdoren
fillimisht për të paguar shpenzimet e shitjes për zhvillimin e ankandit publik dhe më pas
zbatohet radha e pagesës sipas përcaktimit ligjor. Në ato raste kur nga shitja realizohen më
shumë të ardhura se sa ka qenë detyrimi tatimor i papaguar prej tatimpaguesit, këto shuma
AT ia kalon tatimpaguesit brenda 5 ditëve pune nga data e përfundimit të arkëtimit të parave
të realizuara nga shitja në favor të saj.
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