UDHËZIM
Nr. 44, datë 9.11.2020
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 24, DATË 2.9.2008, “PËR
PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR
Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 10, pika 1,
të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,
ministri i Financave dhe Ekonomisë
UDHËZON
Në udhëzimin nr. 24, datë 2.9.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të
ndryshuar, bëhen këto ndryshime:
1. Pika 90.1 ndryshon me këtë përmbajtje:
“90.1 Në kuptim të paragrafit 1, të nenit 90, si datë e mospagimit në mënyrë vullnetare të
detyrimeve tatimore do të merret dita e parë e punës mbas datës së vendosur në njoftimin e bërë nga
ana e administratës tatimore, sipas paragrafit 1, të nenit 89, të ligjit dhe procedurave dhe afateve të
parashikuara në paragrafin 3, të nenit 23.
Në rast se në këtë datë nga ana e tatimpaguesit nuk është paguar detyrimi tatimor, drejtori i
drejtorisë përgjegjëse për mbledhjen e detyrimeve të papaguara apo drejtuesi i njësisë së ngjashme
me të, apo titullari i zyrës tatimore të qeverisjes vendore, nxjerr urdhërbllokimin e llogarive bankare
dhe të llogarive depozitë të tatimpaguesit, si masë për garantimin e mbledhjes me forcë të detyrimit
tatimor. Ky urdhër bllokimi u dërgohet bankave te të cilat administrata tatimore ka dijeni se
tatimpaguesi ka llogarinë e tij.
Urdhri i bllokimit mund të dërgohet me postë ose në rrugë elektronike (në adresat e postës
elektronike që administrata tatimore dhe banka i kanë komunikuar njëra-tjetrës zyrtarisht).
Në rast se administrata tatimore lëshon urdhra bllokimi për më shumë se 20 tatimpagues, në të
njëjtën ditë, ata duhet të dërgohen në format elektronik. Në të dyja rastet, çdo urdhër bllokimi duhet
të përmbajë të gjitha elementet e përshkruara si më poshtë.
Në urdhër përshkruhet identiteti i plotë i tatimpaguesit (personit juridik, personit fizik tregtar apo
individit), llogaritë e të cilit preken nga dalja e këtij urdhri, që duhet të përmbajë detyrimisht emrin e
plotë dhe NIPT-in përkatës të subjekteve tregtare. Urdhri i bllokimit duhet të përmbajë shkakun e
nxjerrjes së tij, llojin e detyrimit që po ekzekutohet, datën kur tatimpaguesi duhej ta kishte paguar
vetë detyrimin tatimor, si dhe shumën që bankat duhet të bllokojnë (në çdo rast, shuma që kërkohet
të bllokohet nga bankat, është shuma më e vogël ndërmjet shumës që administrata tatimore kërkon
të marrë me shumën që rezulton në llogarinë bankare të tatimpaguesit në momentin e nxjerrjes së
urdhërbllokimit.
Nëse urdhri i bllokimit nuk përmban elementet e përcaktuara si më sipër dhe banka e ka të
pamundur të identifikojë saktë subjektin, ajo nuk vendos masën e bllokimit të llogarive /depozitave,
por njofton administratën tatimore në lidhje me mangësitë e konstatuara.
Kur urdhri i bllokimit përmban elementet e përcaktuara si më sipër, Banka, brenda ditës së
nesërme të punës nga dita e marrjes së urdhrit, bën bllokimin e llogarive/depozitave të
tatimpaguesit, deri në shumën e detyrimit tatimor të papaguar dhe brenda 5 ditëve pune nga marrja e
urdhrit njofton administratën tatimore për gjendjet e llogarive/depozitave të tatimpaguesit. Në qoftë
se tatimpaguesi ka më shumë se një llogari në të njëjtën bankë, banka, mbi bazën e urdhrit të organit
tatimor, bllokon vetëm llogarinë/llogaritë që kanë shumën e mjaftueshme të detyrimit të papaguar.

Informacioni në lidhje me gjendjet e llogarive/depozitave të bllokuara mund të dërgohet nga
banka me shkresë zyrtare ose në rrugë elektronike. Gjithashtu, brenda këtij afati banka bën njoftimin
e debitorit me shkrim ose në mënyrë elektronike për marrjen e urdhrit të bllokimit.
Brenda 2 ditëve pune nga marrja dijeni për bllokimin e shumave të caktuara në llogaritë/depozitat
bankare, administrata tatimore i dërgon bankës apo bankave të cilat kanë konfirmuar gjendjet në
llogari, një urdhër ekzekutimi, i cili duhet të përmbajë shumën që kërkohet të transferohet, si dhe
numrat e llogarive. Urdhri i ekzekutimit duhet të jetë i shoqëruar edhe me urdhër pagese ose faturë
për arkëtim, ku përcaktohen kodet e llogarive apo barcode-t.
Transferimi i shumës mbi bazën e urdhrit të ekzekutimit bëhet nga banka jo më vonë se 3 ditë
pune nga dita e marrjes së urdhrit. Për kryerjen e këtij veprimi dhe brenda të njëjtit afat, banka
njofton administratën tatimore dhe subjektin me shkrim ose në rrugë elektronike.
Në rast se detyrimi i tatimpaguesit ekzekutohet plotësisht, administrata tatimore dërgon
menjëherë një urdhër zhbllokimi në adresë të bankave ku tatimpaguesi është klient.
Në rast se detyrimi i tatimpaguesit ekzekutohet pjesërisht, administrata tatimore dërgon një
urdhër të ri bllokimi drejtuar bankave, ku tatimpaguesi ka llogari bankare për shumën e detyrimit
tatimor të papaguar që rezulton mbas kryerjes së ekzekutimit të pjesshëm.
Në rast se tatimpaguesi nuk ka gjendje në llogaritë bankare në asnjë nga bankat, llogaritë do të
vazhdojnë të mbahen të bllokuara në bazë të urdhërbllokimit, që është lëshuar nga administrata
tatimore.
Në zbatim të nenit 99, të ligjit nr. 9920/2008, nëse pas zbatimit ndaj subjektit të të gjitha masave
shtrënguese për mbledhjen me forcë të detyrimit (duke përfshirë edhe shitjen e pasurisë së
sekuestruar), detyrimet tatimore të personit juridik nuk shlyhen plotësisht, administrata tatimore e
transferon detyrimin tatimor të mbetur të subjektit tek ortaku, aksionari dhe administratori. Për këtë
qëllim, fillimisht administrata tatimore garanton mbledhjen e detyrimit nëpërmjet vendosjes së
urdhërbllokimit mbi llogaritë dhe depozitat e ortakëve, aksionarëve dhe administratorëve të subjektit
dhe më pas zbaton ndaj tyre masat shtrënguese të mbledhjes me forcë të parashikuara në Ligjin nr.
9920/2008. Edhe në këtë rast, urdhërbllokimi si masë preventivuese vendoset sipas procedurave të
paragrafit të dytë të kësaj pike.
Një urdhër bllokimi do të jetë i vlefshëm për një periudhe 12-mujore nga dita e vendosjes së
masës së bllokimit të llogarive /depozitave. Me kalimin e këtij afati, llogaritë /depozitat zhbllokohen
automatikisht nga banka pa nevojën e ndonjë njoftimi shtesë.
Ky udhëzim hyn në fuqi me botimin në Fletoren Zyrtare.
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