Dënimet administrative dhe mosdeklarimi në afat
Çdo veprim ose mosveprim i tatimpaguesit apo përfaqësuesit të tatimpaguesit, që bie në
kundërshtim me ligjin, përbën shkelje tatimore administrative dhe dënohet
administrativisht.
Në rastet kur shkeljet e konstatuara janë pasojë e njëra - tjetrës, të rrjedhura nga një
shkelje bazë, për një lloj tatimi, vendoset një dënim i vetëm që është dënimi me gjobën më
të lartë i njërës nga shkeljet.
Në rastet kur gjoba nuk është fikse, por me “diapazon” (me kufi minimal dhe maksimal),
madhësia e gjobës brenda “diapazonit” të përcaktuar nga ligji vendoset duke përdorur
gjykimin më të mirë bazuar në rëndësinë e shkeljes, arsyet e shkeljes, rrethanat konkrete të
tatimpaguesit në kohën e shkeljes, madhësia e biznesit dhe vendndodhja, a është e
përsëritur shkelja dhe nëse ka qenë i informuar tatimpaguesi.
Gjobat e vendosura për shkelje administrative, që lidhen me një detyrim tatimor, sipas
përcaktimit në ligjin Nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e
Shqipërisë”, i ndryshuar, nuk mund të kalojnë 100% të detyrimit tatimor.
Në rastin kur Administrata Tatimore identifikon persona të paregjistruar që ushtrojnë
veprimtari tregtare, aplikon dënimin prej përkatësisht prej 10,000 lekë dhe 15,000 lekë
sipas kategorive.
Kur konstatohet se Organizatat Jofitimprurëse nuk regjistrohen në organet tatimore i
dënon ato me gjobë 10,000 (dhjetë mijë) lekë.
Mosdeklarimi në afat
Tatimpaguesi, i cili nuk dorëzon në afatet e përcaktuara, deklaratën tatimore, dënohet me
10,000 (dhjetë mijë) lekë gjobë nëse është tatimpagues i Tatimit mbi Fitimin dhe me
5,000 (pesë mijë) lekë gjobë për çdo tatimpagues tjetër, për çdo deklaratë tatimore të
padorëzuar në afat.
Kjo gjobë vendoset vetëm një herë, për çdo deklaratë tatimore, pavarësisht nga zgjatja e
vonesës.
Tatimpaguesi i cili nuk paguan në afat këstet paraprake të tatimit mbi fitimin ose këstet
paraprake të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin, sipas përcaktimit të ligjit nr. 8438, datë
28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, dënohet me gjobë, në masën 10% të
shumës së këstit për t’u paguar.”
Tatimpaguesi, i cili nuk paguan brenda afatit të parashikuar shumën e detyrimit tatimor,
ose të kontributit të sigurimeve shoqërore e shëndetësore, detyrohet të paguajë një gjobë
të barabartë me 0.06% të shumës së detyrimit të papaguar për çdo ditë, gjatë së cilës
pagesa nuk është kryer.
Në asnjë rast, gjoba nuk llogaritet për një periudhë më të gjatë se 365 ditë kalendarike.
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Nëse tatimpaguesi bën një marrëveshje për pagimin me këste të detyrimit, gjoba për
mospagimin në afat të detyrimit tatimor nuk vendoset deri në afatin që përcakton ligji për
procedurat tatimore.
Shuma e papaguar e detyrimit tatimor është gjithashtu diferenca ndërmjet shumës së saktë
të rimbursueshme dhe shumës së rimbursimit të marrë në datën e caktuar.
Në zbatim të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e
Shqipërisë”, i ndryshuar, për efekt të llogaritjes së penaliteteve përkatëse, konsiderohen
detyrime tatimore apo kontribute të sigurimeve të papaguara në afat, diferenca ndërmjet
detyrimit tatimor apo detyrimit për kontributet e sigurimeve që duhet paguar dhe shumës
së paguar të tyre.

2

