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Law on fiscalization

Ligji për fiskalizimin

The Decision "On the determination of the taxpayer category and the criteria
for the use of the simplified fiscal procedure" is approved.

Miratohet Vendimi “Për përcaktimin e kategorisë së tatimpaguesve dhe të
kritereve të përdorimit të procedurës së thjeshtëzuar të fiskalizimit”.

Based on this decision, taxpayers that issue invoices for cash and non-cash
transactions, may issue invoices and perform the fiscalization procedure
through the use of the central invoicing platform if they meet the following
criteria:

Sipas këtij vendimi, tatimpaguesit që lëshojnë fatura për transaksione me
para në dorë si dhe pa para në dorë, mund të lëshojnë fatura dhe të kryejnë
procedurën e fiskalizimit përmes përdorimit të platformës qendrore të
faturave nëse përmbushin kriteret e mëposhtme:

1.
2.

1.
2.

3.

They are not subject to value added tax;
They have no violations in relation to the non-issuance of the invoice in
the last 3 years;
They have no more than one location for performing their business
activity.

3.

Nuk janë subjekt i tatimit mbi vlerën e shtuar;
Nuk kanë asnjë shkelje të konstatuar në lidhje me moslëshimin e faturës
në 3 vitet e fundit;
Nuk kanë më shumë se një vendndodhje të ushtrimit të veprimtarisë së
biznesit.

If one of the above criteria is not met by the taxpayer, the latter can no
longer use the central invoicing platform for issuing and fiscalizing invoices,
but should implement the fiscalization procedure via the software solutions
certified according to the provisions defined in the law No. 87/2019.

Në momentin kur një nga kriteret nuk përmbushet më prej tatimpaguesit, ky i
fundit nuk mund të përdorë më tej platformën qendrore të faturave për
lëshimin dhe fiskalizimin e faturave, por duhet të zbatojë procedurën e
fiskalizimit me anë të zgjidhjeve software-ike të certifikuara, sipas rregullave
të përgjithshme të përcaktuara në ligjin nr. 87/2019.

This Decision entered into force on 19 March 2020, and shall take
effect at the dates determined in the law on the invoice and the
turnover monitoring system.

Ky vendim hyri në fuqi më 19 mars 2020, dhe i fillon efektet në të
njëjtën kohë me afatet e përcaktuara në legjislacionin për faturën dhe
sistemin e monitorimit të qarkullimit.

[Source: Decision of the Council of Ministers no. 220, dated 12.03.2020]

[Burimi: Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 220, datë 12.3.2020]

The Decision on "Technical and functional requirements of the software
solution for the billing and fiscalization procedure, as well as the procedure
and criteria for the registration of the producers and maintainers of software
solutions" is approved.

Miratohet Vendimin për "Kërkesat teknike dhe funksionale të zgjidhjes
software-ike për procedurën e faturimit dhe të fiskalizimit si dhe procedurën
e kriteret për regjistrimin e prodhuesve e të mirëmbajtësve të zgjidhjeve
software-ike”.

This Decision determines the technical and functional requirements of the
software solution for the billing and fiscalization procedure, as well as the
procedure and criteria for the registration of the producers and maintainers
of software solutions as per Law no. 87/2019, “On the invoice and the
turnover monitoring system”. More specifically, this Decision covers:

Ky Vendim parashikon kërkesat teknike dhe funksionale të zgjidhjes
software-ike për procedurën e faturimit e të fiskalizimit si dhe procedurën e
kriteret për regjistrimin e prodhuesve e të mirëmbajtësve të programeve,
sipas ligjit nr.87/2019, “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”.
Më specifikisht ky vendim mbulon:

A.

B.
C.

The registration of producers and maintainers of software solutions for
the fiscalization procedure of cash and non-cash transactions, as well as
the fiscalization of the supporting invoice used for the transportation of
goods.
The registration of producers and maintainers of software solutions for
the registration of non-cash payments of electronic invoices.
The Certification procedure for the selection of the software.

The decision clarifies that taxpayers who issue invoices for the supply of
their goods and services, including issuance of supporting invoices for the
transportation of their goods, shall use the approved software as an app,
integrated computer solution, or cloud solution. Also, banks, non-bank
financial institutions and other entities which offer payment services of
electronic invoices, should use hardware and approved software to enable
the electronic certification and automatic communication with the tax
administration for the payment details and the payment confirmation.

A.

B.

C.

Regjistrimin e prodhuesve dhe të mirëmbajtësve të zgjidhjes
software-ike për zbatimin e procedurës së fiskalizimit të transaksioneve
me para në dorë dhe pa para në dorë, dhe për faturën shoqëruese.
Regjistrimin e prodhuesve dhe të mirëmbajtësve të zgjidhjeve
software-ike për regjistrimin e pagesave pa para në dorë të faturave
elektronike.
Procedurën e certifikimit për zgjidhjen e software-it.

Vendimi sqaron se ratimpaguesit, të cilët lëshojnë faturë për furnizimin e
mallrave dhe të shërbimeve, përfshirë faturën shoqëruese për transportin e
mallrave, janë të detyruar të përdorin zgjidhjen e certifikuar të software-it në
formën e një aplikacioni individual, ose një sistemi kompjuterik të integruar,
ose një aplikacion Cloud. Gjithashtu, bankat, institucionet financiare
jobankare dhe subjektet e tjera, që ofrojnë shërbime pagese të faturave
elektronike, janë të detyruar të përdorin pajisje elektronike dhe zgjidhje të
certifikuar të software-it për të mundësuar certifikimin elektronik dhe
komunikimin automatik me administraten tatimore për të dhënat e pagesës
dhe konfimimin e saj.

In relation to the registration method, the Decision states that the application
should be made through the e-Albania portal by a software provider
registered in Albania, and before the start of any operations, the software
providers should register electronically with the National Agency for
Information Society (“NAIS”).

Në lidhje me mënyrën e regjistrimit, vendimi parashtron që aplikimi duhet të
bëhet nëpërmjet portalit të e-Albania nga një prodhues dhe mirëmbajtës i
sistemit softuerik i regjistruar në Shqipëri, dhe përpara fillimit të aktivitetit,
entiteti duhet të regjistoher elektronikisht në Agjencinë Kombëtare të
Shoqërisë së Informacionit (“AKSHI”).

The requirements listed for the certification include details on the experience
of the entity as a software provider and maintainer, annual turnover,
employee number, certifications, and similar. The Decision states that
taxpayers who want to develop the software for their internal use (not for
sale), and the providers who have developed the intermediate
infrastructure/server for the secure and real-time exchange of information,
can apply as well. The Decision lists out the documents that need to be
submitted including the respective guarantee payments. A committee made
of NAIS and General Tax Directorate (“GTD”) members will review the
applications and decide on the certification of the applicants.

Kriteret e listuara për certifikimin përfshinë detaje mbi eksperiencen e
entiteteve si prodhues dhe mirëmbajtës të zgjidhjeve softuerike, qarkullimin
vjetor, numrin e të punësuarve, certifikimet, dhe të ngjashme. Vendimi
përcakton që tatimpaguesit të cilët duan të zhvillojne programin softuerik për
përdorim të brendshëm (jo për shitje), si dhe zhvilluesit e
infrastrukturës/serverit ndërmjetës të cilët mundësojnë shkëmbinin e sigurtë
dhe në kohë reale të informacionit, mund të aplikojnë gjithashtu. Vendimi
liston dokumentet që duhet të dorëzohen përfshirë pagesat respektive të
garancisë. Një komision i përbërë nga AKSHI dhe Drejtoria e Përgjithshme e
Tatimeve (“DPT”) do të rishikojë aplikimet dhe do të vendos në lidhje me
certifikimet e aplikantëve.

This Decision entered into force on 20 March 2020.

Ky Vendim hyri në fuqi më 20 mars 2020.

[Source: Decision of the Council of Ministers No. 239, dated 20.3.2020]

[Burimi: Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 239, datë 20.3.2020]
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