September 2020

Ndryshimet Fiskale të cilat hyn në fuqi
nga 1 Janar 2021

Fiscal Changes effective from 1 January
2021

ZLA Consulting permbledh shkurtimisht
ndryshimet kryesore si me poshte:

Briefly enumerated changes are presented by
ZLA Consulting as follows:

Për kufirin e regjistrimit për TVSH-në

On the VAT registration threshold

Vendimi nr. 576 i cili amendon Vendimin nr. 953
"Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 92/2014 për TVSH-në”

Decision no. 576 which amends the Decision no.953 "On
the implementing provisions of law no 92/2014 on VAT”

Rritje e pragut të regjistrimit për TVSH në 10
milion Lekë

Increase of the VAT registration threshold to 10
million ALL

●

Nga 01 Janar 2021 kufiri minimal i regjistrimit për
TVSH, nga 2 milion që është aktualisht do të jetë
10 milion lekë

●

Tatimpaguesit me qarkullim vjetor nga 5 në 10 milionë
lekë mund të zgjedhin të aplikojnë regjimin normal
të TVSH-së.

●

Për tatimpaguesit të cilët ushtrojnë aktivitetitn
si profesionistë të lirë, të cilët aktualisht janë të regjistruar
për TVSH pavarësisht qarkullimit, nisur nga 1 janari 2021,
kufiri për TVSH-në do të jetë 10 milion lekë.

●

The minimum threshold for VAT registration
which actually is 2 million ALL, starting from
January 1, 2021, shall be 10 million ALL

●

Taxpayers reporting annual turnover from 5 to
10 million ALL may choose to apply the
normal VAT scheme.

●

For taxpayers providing professional services,
that are actually registered for VAT regardless of
the annual turnover, the VAT threshold starting
from January 1, 2021, shall be 10 million ALL.

●

Për prodhuesit bujqësorë, subjekt te regjimit special të
skemës së kompensimit, për të cilët akutalisht kufiri i
TVSH-së është 5 milion lekë, nisur nga 1 janari 2021, do të
bëhet 10 milion lekë.

●

For agricultural producers, currently subject of the special
regime of the compensation scheme, the VAT threshold
that is actually 5 million ALL starting from January 1,
2021, shall be 10 million ALL.

Për Tatimin mbi Fitimin

On the Income Tax law

Miratohet ligji nr.106/2020, që ndryshon si me poshte ligjin
nr. 8438 "Për Tatimin mbi të Ardhurat"

Law no.106/2020 is approved, which amends law no.8438
"On Income Tax"

Duke filluar nga 1 janari 2021, shkalla e tatimit mbi fitimin,
për tatimpaguesit që i nënshtrohen tatimit mbi fitimin do të jetë:

Starting from January 1, 2021, for taxpayers subject to income
tax, the income tax rate shall be:

●

0% për tatimpaguesit që raportojnë të ardhura deri
në 14 milion lekë;

●

0% income tax rate for taxpayers reporting turnover
up to 14 million ALL;

●

15% për tatimpaguesit që me të ardhura mbi 14
milion lekë.

●

15% income tax rate for taxpayers reporting turnover
above 14 million ALL.

Shkallët e mësipërme të tatimit mbi fitimin nuk aplikohen
në mënyrë progressive.

These income tax rates are not applied progressively.

Subjekt i shkallëve të sipërpërmendura per tatimin mbi
fitimin, janë atimpaguesit që raportojnë qarkullim vjetor
mbi 8 milion lekë

Subject to the above-mentioned income tax rates, are
all the taxpayers that report an annual turnover above
8 million ALL

Ky ligj nuk parashikon ndryshime per te gjitha njësitë e vogla,
subjekt te ligjit "Për Taksat Vendore" te cilat aplikojnë shkallën
e tatimit të thjeshtuar prej 0% dhe që raportojnë qarkullim deri në
8 milion lekë.

This law predicts no changes for small entities which are
subject to “On Local Tax” law, which apply the simplified
ncome tax rate at 0% and reporta a turnover up to 8 million ALL.

Për Tatimin mbi të Ardhurat Personale

On the Personal Income Tax law

Ligji nr.107/2020, për një shtesë në ligjin nr.8438
"Për Tatimin mbi të Ardhurat"

Law nr.107/2020, on an addition to Law nr.107/2020, amends
the law no.8438 “On Income Tax”

Ky ligj perjashton nga Tatimi mbi te Ardhurat Personale:

This law exempts from Personal Income Tax:

●

Pagat dhe shpërblimet e cdo lloji, te sportistëve me
kontrata të rregullta të cilat njihen nga federatat përkatëse,
të përfituara gjatë periudhës 1 janar 2021 deri më 31
dhjetor 2022.

●

Salaries and remunerations of any type, for athletes, that
have regular contracts, recognized by the respective
sports federations. realized from January 1, 2021 until
December 31, 2022

Për Faturën dhe Sistemin e Monitorimit të Qarkullimit

On the Invoice and Turnover Monitoring System

Publikohet Ligji nr..106/2020, për një ndryhsim në ligjin
no.8438 “Për Faturën dhe Sistemin e Monitorimit të
Qarkullimit”

Law no.108/2020 published, amends law no.87/2019
"On the invoice and the circulation monitoring system"
as follows:

●

Për transaksionet pa para në dorë ndërmjet
tatimpaguesve dhe organeve publike, efektet e këtij ligji
fillojnë më 1 janar 2021.

●

For non-cash transactions between the taxpayers and
public institutions, the effect of the law starts on January
1, 2021;

●

Për transaksionet pa para në dorë ndërmjet
tatimpaguesve, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 korrik
2021.

●

For non-cash transactions between taxpayers, the effect
of the law starts on July 1, 2021.

●

Për transaksionet me para në dorë nga tatimpaguesit,
pavarësisht përgjegjësisë tatimore apo qarkullimit vjetor
të realizuar, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 shtator 2021.

●

For cash transactions between taxpayers, regardless of
the annual turnover reported, the effect of the law starts
on September 1, 2021
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