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UDHËZIM Nr. 9, datë 11.3.2019
MBI MODALITETET E TRANSFERIMITPRANË ADMINISTRATËS DOGANORE TË TË
DHËNAVE PËR SUBJEKTET E AKCIZËS TË CILËT REZULTOJNË ME DETYRIME TË
PAPAGUARA

Në mbështetje të pikës 4, të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në zbatim të pikave 7 dhe 9, të
nenit 157, të vendimit nr. 612, datë 5.9.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për dispozitat zbatuese të ligjit për
akcizat në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ministri i Financave dhe Ekonomisë
UDHËZON:
1.
Qëllimi i këtij udhëzimi është përcaktimi i rregullave të detyrueshme mbi transferimin nga administrata
tatimore për ndjekje nga administrata doganore të të gjitha detyrimeve të papaguara të akcizës, të periudhës pas
vitit 2010, që janë kontabilizuar në administratën tatimore para datës 1 tetor 2012, si dhe për borxhet pas datës 1
tetor 2012, për detyrimet e akcizës që i përkasin periudhës para datës 1 tetor 2012.
2.
Të gjitha detyrimet e papaguara të akcizës, të periudhës pas vitit 2010, që janë kontabilizuar në
administratën tatimore para datës 1 tetor 2012, si dhe për borxhet e lindura pas datës 1 Tetor 2012, për detyrimet
e akcizës që i përkasin periudhës para datës 1 tetor 2012, kalojnë në ndjekje të administratës doganore.
Administrata tatimore përcjell menjëherë të gjithë informacionin në lidhje me detyrimet e prapambetura të
akcizës. Ky proces përfundon në datë 7.5.2019.

3.
Drejtoritë rajonale tatimore shqyrtojnë paraprakisht respektimin e hapave proceduriale për secilën
dosje të subjekteve debitorë të akcizës dhe afatet e parashkrimit të së drejtës për fillimin e procedurave për
zbatimin e masave shtrënguese në harmoni me kërkesat e legjislacionit tatimor dhe atij doganor në fuqi.
4.
Për subjektet të cilët plotësojnë kushtet ligjore për mbledhjen me forcë të borxhit, sipas pikës 3 të këtij
udhëzimi, bëhet paraprakisht edhe evidentimi nëse këto subjekte aktualisht janë me status aktiviteti “aktiv” apo
“pasiv”. Drejtoritë rajonale tatimore duhet të përgatisin informacionin e detajuar të të dhënave që përmban
dosja e detyrimeve të papaguara, bashkë me dokumentacionin mbështetës, si dhe hapat e ndjekura nga këta të
fundit sipas legjislacionit tatimor në fuqi.
5.
Transferimi sipas rregullave të arkivit për detyrimet e papaguara të akcizës kryhet nëpërmjet kalimit të
dosjeve respektivisht për secilin debitor (dokumentacioni mbështetës provues për çdo hap te ndjekur nga ana e
administratës tatimore, korrespondencën me institucione të tjera lidhur me ndjekjen e borxhit etj.), shoqëruar me
formularët e transferimit të detyrimeve të papaguara të akcizës, bashkëlidhur pjesë përbërëse e këtij udhëzimi).
Këto formularë përgatiten nga strukturat përgjegjëse për mbledhjen me forcë në drejtoritë rajonale tatimore. Në
formularët e transferimit përfshihet informacioni mbi të dhënat e subjektit, si dhe të dhëna të detajuara ku
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specifikohet: shuma e papaguar (ndarë në zëra dhe totale), nr./dt. e vendimit, nr./dt. e njoftim vlerësimit, data e
kontabilizimit, statusi i subjektit, si dhe informacioni në lidhje me proceset gjyqesore.
Në shumën e detyrimit të papaguar përfshihen edhe kamatëvonesat e llogaritura deri në datën e plotësimit të
formularit të transferimit. Llogaritja e kamatëvonesave bëhet nga Strukturat përgjegjëse për Analizën dhe
Kontabilitetin në drejtoritë rajonale tatimore.
6.
Të dhënat e detajuara në formularin e transferimit, për çdo rast do të rakordohen me të dhënat e
administruara nga drejtoritë e kontrollit, Drejtoria e Kontabilitetit dhe Drejtoria e Borxhit pranë drejtorive rajonale
tatimore, të cilat administrojnë tatimpaguesit e akcizës si subjekt të detyrimit të papaguar.
7.
Formularët e transferimit për subjektet e akcizës me detyrime të papaguara, do të dërgohen nga ana e
drejtorive rajonale tatimore përkatëse në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.

8.
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, do të dërgojë të gjithë dosjet dhe formularët e transferimit të
subjekteve të akcizës me detyrime të papaguara, sipas përcaktimeve të pikave 4, 5 dhe 6 të këtij udhëzimi, në
Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave në përputhje edhe me legjislacionin mbi arkivën.
9.
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave në varësi të adresës ku subjekti debitor ka selinë, urdhëron degët
doganore përkatëse për marrjen në evidencë dhe kontabilizimin e borxhit të akcizës, si dhe ndjekjen e të gjitha
procedurave deri në mbledhjen dhe shuarjen e këtij borxhi.
Ky udhëzim hyn në fuqi menjëhere pasi botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTRI I FINANCAVE DHE EKONOMISË
Anila Denaj
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Formulari i Transferimit të të Dhënave të Tatimpaguesve lidhur me detyrimet e papaguara te
akcizës sipas të Dhënave në DRT
Ky formular duhet të plotësohet dhe firmoset nga drejtoritë rajonale tatimore që kërkojnë të transferojnë të
dhëna për subjektet e akcizës të cilët rezultojnë me detyrime të papaguara.

1. DREJTORIA RAJONALE NGA BËHET TRANSFERIMI

2. INFORMACION MBITATIMPAGUESIT
1.
Emri i subjektit
2.
Adresa (rruga, numri, kodi postal, qyteti):
3.
NIPT:
4.
Aktiviteti:
5.
Formaorganizative:
6.
Administratori
7.
Telefoni/adresa e postës elektronike (e-mail):
8.
Statusi

3. INFORMACION PËR DETYRIMET E TATIMPAGUESIT

Emri i subjektit

Nr. NIPT
Detyrim te Papaguara

Nr.

Detyrim
Akcize

Penalitet

Kamate
Vonese

Vendimi
Shuma
Totale

Nr.

Dt.

Njoftim Vleresimi
Nr.

DT.

Dt e
kontabilizimit

Statusi I
subjektit

Proces gjyqesor
SHK I

SHK II

SHK III

Përsa më sipër, për llogari të kontrolluesit konfirmoj të dhënat të cilat
transferohen, deklaroj vërtetësine dhe garantoj se është përfshirë i gjithë
dokumentacioni përkatës.

Emri:

Data:
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4.

DOSJA E SUBJEKTIT

Proces verbal i inventarit të dosjes

Për sa më sipër, për llogari të kontrolluesit konfirmoj të dhënat të cilat
transferohen, deklaroj vërtetësinë dhe garantoj se është përfshirë i gjithë
dokumentacioni përkatës.
Emri:
Data:
Firma:
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