From: rezana celmeta
Sent: Thursday, October 24, 2019 11:19 AM
To: zyraeshtypit dpt
Subject: Re: Pershendetje!

pershendetje,
Në lidhje me kerkesen e derguar nga znj.Elisabeta Dosku, Tv Klan, me email ne adresen e Zyres
se Shtypit, date 21.10.2019, bazuar në ligjin nr. 119/2014, datë 18.09.2014 "Për të drejtën e
Informimit", regjistruar në regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve me numër rendor 143, pas
shqyrtimit të kërkesës, ju dërgojmë informacionin, sa më poshtë vijon:
1.
Lista e 50 tatimpaguesve me qarkullimin me te madh per vitin 2018, sipas sektoreve te
ekonomise, sipas deklaratave të dorëzuara të Tatimit mbi Fitimin (bashkëngjitur)
2.
Lista e 50 tatimpaguesve me numrin më të madh të të punësuarve për periudhat Dhjetor
2018 sipas sektoreve te ekonomise (bashkëngjitur).
Për sa i takon qarkullimit dhe fitimit të realizuar, këto konsiderohen të dhëna tatimore të
subjektit. Bazuar në Ligjin nr.9920, datë 19.05.2018 “Për procedurat tatimore në Republikën e
Shqipërisë”, i ndryshuar nenet 24 dhe 25, si dhe pikat referuese të Udhëzimit 24, datë
02.09.2008, të Ministrit te Financave dalë në zbatim të tij, përcaktojnë saktësisht autoritetet dhe
rrethanat në të cilat Administrata Tatimore, mund dhe duhet të ofrojë pas kërkesës me shkrim,
informacion tatimor të administruar prej saj, në lidhje me tatimpaguesit.
Detyrimi ligjor për të ruajtur kofidencialitetin e të dhënave të administruara është parashikuar
saktësisht edhe nga neni 31, i ligjit të sipërcituar, i cili thekson se: “çdo tatimpagues ka të drejtën
e konfidencialitetit për të dhënat e veta tatimore e financiare, të administruara nga Administrata
Tatimore”.
3.

Regjistrime te reja per periudhen janar-shtator 2019:

BV
12,099

BM
594

OJF etj
123

TOTAL
12,816

Numri i te cregjistruarve te cilet kane permbushur kushtet ne perputhje me ligjin per "Procedurat
tatimore" eshte : 3.053 Tatimpagues
Pune te mbare

Rozana ÇELMETA
Përgjegjese Sektori Drejtoria e Sherbimit per tatimpaguesit
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
(A): Rruga “Gjin Bue Shpata”, Tiranë 1000, Shqipëri
(E): rezana.celmeta@tatime.gov.al
(T): +355 42 276 858

