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Tiranë, 2014 

 

Kur të vijnë 
inspektorët 

tatimorë… 
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Kjo Guidë mbi Kontrollin Tatimor, është produkt i 
Forumit Kombëtar të Biznesit, një rrjet i hapur jo-

formal i shoqatave të biznesit dhe Dhomave të 
Tregtisë, i cili ka si mision përfaqësimin e interesave 

të bizneseve që operojnë në Shqipëri, në dialog me 
qeverinë. Forumi është krijuar në kuadër të programit 

‘’Shqipëria: Ndërtimi i një dialogu efektiv publik-
privat’’. 

Kjo Guidë u realizua bazuar në studimin e zhvilluar 
nga Forumi Kombëtar i Biznesit mbi Kontrollit 

Tatimor në Shqipëri.   
 

 
Për më shumë informacion rreth programit 

‘’Shqipëria: Ndërtimi i një dialogu efektiv publik-
privat’’, mund të vizitoni faqen zyrtare të Qendrës 

Shqiptare për Kërkime Ekonomike www.acer.org.al  
i cli është anëtar i Forumit dhe partner në zbatimin e 

këtij programi.  
 
 

Figurat e përdorura në këtë guidë, janë marrë nga 
Manuali i Rusisë “Kur të vijnë Inspektorët, 2006’’.  

 
 

Qershor, 2014 
 

Tiranë 

http://www.acer.org.al/
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Për lexuesin... 
 
Ky botim është një guidë e cila është e punuar për 
t’iu vënë në dispozicion të gjitha bizneseve që 
operojnë në Shqipëri dhe që janë subjekt i një 
kontrolli tatimor.  
 
Qëllimi i kësaj guide është që t’i vijë në ndihmë 
bizneseve duke i dhënë atyre disa pika të 
rëndësishme për mënyrën sesi ata duhet të 
veprojnë kur i ndodh një kontroll tatimor, çfarë 
duhet t‘i tregojnë inspektorit tatimor dhe çfarë jo, 
si duhet të komunikojnë me inspektorët gjatë 
kontrollit tatimor etj.   
 
Përveç mënyrës së të vepruarit, kjo guidë 
përmban edhe një informacion të përgjithshëm 
mbi procesin e kontrollit tatimor në përgjithësi në 
Shqipëri, të parashikuar sipas legjislacionit 
primar dhe sekondar. 
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HYRJE 
 

Kontrolli nga Administrata Tatimore është 
një ekzaminim i deklaratave tatimore, 
llogarive, librave dhe regjistrimeve tatimore 
të tatimpaguesit, përfshirë të gjithë 
dokumentacionin, që ka të bëjë me të 
ardhurat, shpenzimet, aktivet dhe pasivet dhe 
marrëdhëniet financiare me palë të treta. 
 
Kontrolli i tatimpaguesit bazohet në 
deklaratat e dhëna nga tatimpaguesi, si dhe në 
librat, regjistrimet e informacionin e dhënë 
nga palët e treta ose në përputhje me mënyrat 
alternative të vlerësimit. 
 
Administrata tatimore kontrollon saktësinë e 
të gjitha dokumenteve, që kanë të bëjnë me 
statusin ligjor, rezidencën, veprimtarinë 
ekonomike, pagesat dhe detyrimet tatimore, si 
dhe çdo dokument tjetër me rëndësi për 
përcaktimin e detyrimit tatimor. 
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PER TU MBAJTUR MEND! 

 

 

Çështjet e kontrollit tatimor 
rregullohen nëpërmjet: 

 

     Ligjit për procedurat tatimore; 
 

 Udhëzuesi i  Ministrit të Financave 

për procedurat tatimore;  

 Manualit i Inspektimit të miratuar 

nga Drejtori i Përgjithshëm i 

Tatimeve; 

 Rregullores për procedurat e 

përzgjedhjes për kontroll, lëshuar 

nga Drejtori i Përgjithshëm i 

Tatimeve. 
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LLOJET E KONTROLLEVE TATIMORE  
 
 

a) Kontroll tatimor i plotë në vend. 
Këto kontrolle janë gjithëpërfshirëse dhe ndërmerren për te 
kontrolluar te gjitha aspektet e biznesit te personit te 
tatueshëm për te gjitha periudhat kohore qe nga kontrolli i 
plote i fundit dhe te gjithë llojet e tatimeve.  
 
b) Vizitat fiskale.  
Këto janë kontrolle te shkurtra te kryera gjate një periudhe te 
shkurtër kohore për te verifikuar saktësinë e deklaratave dhe 
pagesave, si rregull vetëm për një periudhe te caktuar 
tatimore dhe vetëm për një lloj tatimi.  
 
c) Verifikimet ne vend.  
Këto verifikime te shkurtra synojnë zbulimin ne kohe te 
shkeljeve qe kane lidhje me regjistrimin e personave te 
tatueshëm (identifikimin e personave te paregjistruar), me 
përdorimin e pajisjeve fiskale, me përdorimin e pullave fiskale 
ne mallrat e  akcizës, me dokumentimin e mallrave ne ruajtje, 
përdorim dhe transport, me dokumentimin e shitjeve dhe 
lëshimin faturave tatimore, etj. Këto verifikime kryhen pa 
njoftimin paraprak te personave te tatueshëm, por vetëm 
nëpërmjet prezantimit ne momentin e verifikimit, te 
dokumentit personal te verifikuesit dhe urdhrin e ditës, te 
lëshuar nga drejtuesi i drejtorisë se kontrollit për verifikime 
ne vend.  
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NJOFTIMI PARAPRAK 
 

 

 

Përpara se të behët një kontroll tatimor tek 
kompania juaj, Drejtoria Rajonale e 
Tatimeve është e detyruar t’u dërgoje 
paraprakisht njoftimin paraprak për 
kontroll me përjashtim rastin e verifikimit 
në vend. 
 

 

 

 
Lexoni me 

kujdes 
Njoftimin 
Paraprak 
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Çfarë duhet të përmbajë një njoftim 

paraprak? 

a) identifikimin e organit, që kryen kontrollin tatimor; 

b) emrin dhe mbiemrin e tatimpaguesit, person fizik, 

ose emrin e personit juridik, subjekt kontrolli; 

c) numrin e identifikimit të tatimpaguesit; 

ç) datën e lëshimit; 

d) bazën ligjore për kontrollin: 

dh) llojet e tatimit, objekt të kontrollit; 

e) periudhën ose periudhat tatimore, për të cilat kryhet 

kontrolli tatimor; 

ë) një përshkrim të të drejtave dhe të detyrave të 

tatimpaguesit gjatë kontrollit tatimor, përfshirë të 

drejtën e ankimit të vlerësimit, që bëhet në bazë të 

kontrollit tatimor; 

f) datën dhe orën kur fillon kontrolli tatimor; 

g) vendin e kontrollit tatimor; 

gj) nënshkrimin e titullarit të zyrës; 

h) një kërkesë për vënien në dispozicion të 

administratës tatimore të informacionit specifik për 

kontrollin tatimor. 
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GJATË KONTROLLIT TATIMOR 

  
 

Inspektori paraqitet në kompani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kur inspektoret ju vijnë ne kompani, ata duhet: 
 
- Të kenë një mjet e identifikimit që tregon se ata janë nga 
Drejtoria e Tatimeve; 
- Te kenë edhe njoftimin, qe jua kane dërguar paraprakisht, përveç 
rasteve kur bëhet verifikim në vend.  
 
Në qoftë se ata nuk jua tregojnë dokumentet e mësipërme, ju 
keni të drejtë që t’ia kërkoni atyre me mirësjellje, në të 
kundërt ju mund ti ndaloni ato që të bëjnë kontrollin tatimor 
pasi kjo është një e drejtë e juaja e cila garantohet me ligj.  
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Kini kujdes nga inspektorët jo të vërtetë! 
 

 

 

 

Ndodh që persona që nuk janë pjesë e Drejtorisë së 
Tatimeve të prezantohen në kompaninë tuaj si një 
Inspektor.  
 
Nëse edhe mbas shfaqjes së dokumentacionit përkatës, 
juve përsëri keni dyshime, atëherë duhet ti telefononi 
Drejtorisë së Tatimeve të qytetit tuaj për të bërë një 
verifikim.  
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Bëni Kujdes! 
 
 

Mos lejoni  
bisedat informale 
të punonjësve tuaj 
me grupin e 
inspektimit, gjatë 
kontrollit tatimor.  

 

 
 
Punonjësit tuaj duhet të 
përgjigjen vetëm pyetjeve të 
drejtuara nga grupi i 
inspektimit që lidhen me 
kontrollin tatimor. Çdo 
pyetje të bërë jashtë subjektit 
të kontrollit tatimor, ju 
mund t’i shmangeni me 
takt! 

 
 

Inspektorëve tatimore nuk i lejohet 
të nxjerrin dokumentacione të 
kompanisë tuaj, jashtë saj si edhe 
informacione që janë konfidenciale 
për kompaninë.  
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Si të silleni gjatë procesit të kontrollit 
tatimor! 

 
 

Tregoni se jeni të gatshëm për të 
bashkëpunuar në lidhje me çdo 
aspekt që lidhet me kontrollin 
tatimor. 
 

 
 

Reagoni qete ndaj çdo 
komunikimi të 

inspektorit edhe në 
rastet kur ai 

mundohet t’ju 
provokojë. 

 
 
 
 

Tregoni gatishmërinë tuaj për të 
mos fshehur gjë për veten tuaj dhe 
biznesin duke i folur ne mënyre te 
drejtpërdrejte. Mos nxitoni t’i 
jepni inspektorit informacion i cili 
ka nevojë të përpunohet.  
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MBAS KONTROLLIT TATIMOR 
 

Përgatitja e raportit të kontrollit tatimor dhe diskutimi 
i përmbajtjes së raportit me taksapaguesin 

 

1. Inspektori i grupit të kontrollit tatimor është përgjegjës 
për përgatitjen e raportit të kontrollit, brenda shtatë ditëve 
kalendarike pas datës së përfundimit të kontrollit tatimor. 
 
2. Raporti i kontrollit jep rezultatet e kontrollit, shumën e 
vlerësimit të propozuar dhe referencat ligjore, që 
justifikojnë propozimin e bërë, dhe nënshkruhet nga 
inspektori/inspektorët e kontrollit tatimor. 
 
3. Një kopje e raportit të kontrollit i jepet drejtorit të 
drejtorisë rajonale të tatimeve dhe një kopje i dërgohet me 
postë tatimpaguesit. 
 
4. Tatimpaguesi ka të drejtë t'i kundërshtojë rezultatet e 
kontrollit tatimor brenda 15 ditëve kalendarike pas datës, 
kur vlerësohet se raporti është marrë nga tatimpaguesi. 
 
5. Kundërshtimi i tatimpaguesit paraqitet me shkrim, ku 
jepen arsyet e marrjes së këtij kundërshtimi. 
 
6. Grupi i kontrollit e shqyrton kundërshtimin, brenda 5 
ditëve pune nga data e marrjes së kundërshtimit, ose që 
vlerësohet të jetë marrë dhe arsyetimi i dhënë nga grupi i 
kontrollit për kundërshtimin përfshihet në raportin 
përfundimtar të kontrollit. 
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Përgatitja e raportit final dhe vendimit për 
gjobat 
 
1. Raporti përfundimtar i kontrollit tatimor plotësohet dhe 
nënshkruhet nga të gjithë pjesëtarët e grupit të kontrollit 
dhe miratohet nga urdhëruesi i kontrollit, brenda 14 ditëve 
kalendarike nga data e marrjes së kundërshtimit të 
tatimpaguesit, ose që vlerësohet të jetë marrë nga grupi i 
kontrollit tatimor. 
 
2. Raporti përfundimtar i kontrollit tatimor përshkruan 
vendin e kontrollit, periudhën, për të cilën është kryer 
kontrolli, një përshkrim të dokumenteve të shqyrtuara, 
personat e intervistuar, arsyetimin e tatimpaguesit, të marrë 
parasysh dhe rezultatin e argumentuar të kontrollit. 
 
3. Një kopje e raportit përfundimtar të kontrollit tatimor dhe 
shuma e vlerësimit, nëse ka, i dërgohet tatimpaguesit me 
postë dhe një kopje dorëzohet në drejtorinë rajonale tatimore 
apo në njësinë e ngjashme me të. 
 
4. Nëse raporti përfundimtar i kontrollit tatimor propozon 
një vlerësim të ri, ky vlerësim hyn në fuqi 30 ditë kalendarike 
nga data që raporti i kontrollit është marrë ose vlerësohet të 
jetë marrë nga tatimpaguesi 
 
5. Tatimpaguesi, që kundërshton vlerësimin e propozuar, 
mund ta ankimojë këtë vlerësim. 
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Ku mund të bëni ankimimin tuaj? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apelimi në Administratën Tatimore! 
 
Tatimpaguesi duhet të paraqesë ankesën në Drejtorinë e 
Apelimit Tatimor brenda 30 ditëve kalendarike pas 
tatimpaguesi ka marrë ose konsiderohet se e ka pranuar 
njoftimin e vlerësimit ose vendimin e administratës 
tatimore. Për të parashtruar ankesën tatimpaguesi duhet 
të parapaguajë detyrimet tatimore sipas vlerësimit ose të 
paraqesë një garanci bankare. 
 
Ushtrimi i të drejtës për ankim në nivel administrativ të 
parë dhe më pas në gjykatë është i kushtëzuar me 
parapagimin e detyrimeve tatimore në sasinë e përcaktuar 
në vlerësimin e bërë, të hartuar nga inspektorët e 
tatimorë.   
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Guida mbi Kontrollin Tatimor, është produkt 

i Forumit Kombëtar të Biznesit, një rrjet i 

hapur jo-formal i Shoqatave të Biznesit dhe 

Dhomave të Tregtisë, i cili ka si mision 

përfaqësimin e interesave të bizneseve që 

operojnë në Shqipëri, në dialog me qeverinë. 


