Pullat fiskale
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Statusi i pullave fiskale, vlera e detyrimit, lëvizja
1. Pulla fiskale është dokument me vlerë dhe është monopol shtetëror. Në rastet kur Këshilli i
Ministrave vendos të ofrojë me koncesion pjesë apo të gjithë veprimtarinë që lidhet me pullat
fiskale, përfshirë edhe kontrollin e tyre, atëherë kontrata koncesionare miratohet nga Kuvendi.
Koncesion në kuptim të këtij ligji do të thotë dhënia e së drejtës një shoqërie koncesionare për
prodhimin, shpërndarjen, gjurmimin dhe kontrollin e pullave fiskale.
2. Pullat e akcizës vendosen në produktet e akcizës në momentin e hedhjes për konsum, në
përputhje me përcaktimet e nenit 4 të këtij ligji. Kodet e sigurisë printohen dhe pullat e akcizës
do të aplikohen direkt mbi produktet përkatëse, gjatë prodhimit në linjat plotësisht të
automatizuara të mbushjes nga prodhuesit në shkallë të madhe apo nga ata importues të birrës
apo pijeve të tjera alkoolike, që janë autorizuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave.
Prodhuesit apo importuesit e tjerë do të aplikojnë pullat e akcizës sipas udhëzimeve të Ministrisë
së Financave
3. Vlera e detyrimit të akcizës garantohet në momentin e blerjes së pullave dhe paguhet në
momentin e hedhjes për konsum, në përputhje me përcaktimet e nenit 4 të këtij ligji.
4. Vlera e detyrimit të akcizës mund të paguhet edhe në momentin e blerjes së pullave fiskale.
5. Lëvizja e pullave të akcizës kryhet sipas të njëjtave procedura si dhe mallrat e akcizës.
6. Niveli i akcizës për mallrat me pullë fiskale në import, si dhe për mallrat e prodhuara dhe të
hedhura për konsum pas hyrjes në fuqi të ndryshimeve ligjore aplikohet sipas nivelit të taksimit
të akcizës në fuqi, respektivisht në çastin e importimit apo hedhjes për konsum. Në rastet kur
akciza për mallrat me pullë fiskale është parapaguar sipas pikës 4 të këtij neni, subjekti detyrohet
të paguajë diferencën e detyrimit të papaguar, për efekt të rritjes së nivelit të detyrimit.
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Aplikimi i pullave fiskale
1. Pajisen me pullë akcize produktet e tregtuara në shtojcën 1 (Mallrat e tatueshme me akcizë në
Republikën e Shqipërisë), pjesa II (birrë, verë, alkool dhe pije alkoolike) dhe pjesa III (duhani
dhe nënproduktet e tij) të këtij ligji, duke përjashtuar birrën e prodhuar në vend, si dhe produkte
të tjera të pijeve alkoolike që prodhohen në Shqipëri nga prodhuesit në shkallë të madhe, apo
birra dhe produkte të tjera të pijeve alkoolike, të importuara nga importuesit e autorizuar për këtë
qëllim nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, kur kërkohet pajisja me kodin e sigurisë, sipas
pikës 2 të këtij neni.
2. Prodhuesit në shkallë të madhe, instalimi i pajisjeve për përgatitjen dhe vendosja e kodit të
sigurisë nga ana e tyre e kërkesa të tjera dhe procedurat e zbatueshme për aplikimin e kodit të
sigurisë përcaktohen me udhëzim të Ministrit të Financave.

3. Produktet e akcizës, që duhet të pajisen me pullë dhe që kanë destinacion eksportin, mund të
kenë pulla fiskale që kërkohen nga shteti importues. Në këtë rast, eksportuesi duhet t’u paraqesë
prova autoriteteve doganore që tregojnë se ka tërhequr pullat fiskale të shtetit importues.
4. Pulla fiskale duhet të ngjitet/të stampohet në shishe ose në ambalazh tjetër, në mënyrë të tillë
që të jetë e dukshme dhe të griset/bëhet e papërdorshme kur hapet tapa.
5. Pulla e akcizës duhet të ngjitet në paketat e cigareve poshtë ambalazhit plastik ose ambalazhit
letër që mbështjell paketën në mënyrë të tillë që të jetë e dukshme dhe të griset kur hapet paketa.
6. Pa anashkaluar pikën 4 të këtij neni, në rastet kur ambalazhi origjinal i purove ose cigarillos
nuk është prej plastike apo letre, pulla duhet të jetë e ngjitur direkt në paketim, në mënyrë të tillë
që të jetë e dukshme dhe të griset kur hapet paketimi.
7. Me përjashtim të lëvizjes në transit dhe mbajtjes nën pezullim në magazinë fiskale stokimi,
hedhja në konsum, blerja e mbajtja e produkteve të përmendura në pikën 1, të këtij neni,
konsiderohen të paligjshme6.
6 Pika 7 e Nenit 41 ndryshohet me ligjin Nr.140 140/2015 “Per disa ndryshime ne ligjin
61/2012/ “Per akcizat ne Republiken e Shqiperise”, te ndryshuar
7 Pika 8 e Nenit 41 ndryshohet me ligjin 140/2015 “Per disa ndryshime ne ligjin 61/2012/ “Per
akcizat ne Republiken e Shqiperise”, te ndryshuar
8. Pa cenuar dispozitat e këtij ligji dhe dispozitat e Kodit Doganor, të cilat u lejojnë importuesve
privatë për të importuar mallra akcize për konsum personal, mallrat e akcizës të importuara, që
duhet të pajisen me pullë akcize, sipas dispozitave të këtij ligji, duhet ta kenë pullën e akcizës të
vendosur në çastin që importohen.
a) Përjashtohen nga përcaktimet e paragrafit të mësipërm rastet kur:
i) këto mallra akcize futen në një magazinë fiskale stokimi;
ii) lëvizin nën një regjim transiti nga zyra doganore e hyrjes drejt një zyre doganore tjetër brenda
territorit, me destinacion futjen në një magazinë fiskale stokimi.
b) Për rastet e përcaktuara në pikën 1 të këtij neni, pulla fiskale duhet të jetë e vendosur
përkatësisht në momentin e hedhjes për konsum në dalje nga magazina fiskale e stokimit.
c) Pajisja apo vendosja e pullës fiskale nuk mund të kryhet në një magazinë fiskale stokimi për
produktet e importit, të parashikuara në shtojcën 1 të ligjit “Mallrat e tatueshme me akcizë në
Republikën e Shqipërisë“, pjesa III, “Duhani dhe nënproduktet e tij”, përveç duhanit të grirë.
ç) Operacionet e vendosjes së pullës fiskale në një magazinë fiskale stokimi kryhen nën
mbikëqyrjen e autoriteteve doganore. Depozituesi i miratuar duhet të depozitojë një kërkesë me
shkrim pranë Zyrës Doganore Mbikëqyrëse 48 orë përpara fillimit të vendosjes së pullave, për
sigurimin e pranisë së autoriteteve doganore gjatë procesit të vendosjes së pullave. Procesi i
vendosjes së pullave fiskale fillon pas sigurimit të prezencës së autoriteteve doganore. Në
përfundim të procesit hartohet procesverbali përkatës, në të cilin pasqyrohen të gjitha të dhënat,
në lidhje me pullat e vendosura, si dhe nënshkruhet nga përfaqësuesi i autoriteteve doganore dhe
depozituesi i miratuar.
d) Këshilli i Ministrave përcakton mekanizmat specifikë të kontrollit, elementët procedurialë të
menaxhimit të pullave me koncesionarin apo prezencës së pullave fiskale të shteteve të tjera, ku
do të bëhet eksporti apo distribucioni, procedurën e vendosjes së këtyre pullave të huaja me

prezencë të doganës gjatë vendosjes, rakordimin e pullave të huaja, të cilat do të hyjnë me
Regjimin e Lejimit të Përkohshëm në Shqipëri.”.7
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Pagesa dhe tërheqja e pullave fiskale
1. Çmimi (duke përjashtuar TVSH-në dhe çdo taksë tjetër apo detyrim për pullat e aplikueshme,
sipas ligjit në Shqipëri), për çdo pullë fiskale të prodhuar dhe të shpërndarë nga një koncesionar i
autorizuar nga Republika e Shqipërisë për të prodhuar, shpërndarë dhe monitoruar pullat fiskale,
përcaktohet në tabelën e treguar në shtojcën 2 të këtij ligji.
2. Të gjithë prodhuesit dhe importuesit, të cilëve, sipas ligjit, u kërkohet të aplikojnë pullën
fiskale, i paguajnë koncesionarit çmimin e përcaktuar në shtojcën 2 të këtij ligji, në një llogari të
specifikuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe
të akteve nënligjore në zbatim të tij.
3. Për produktet e akcizës që importohen, në rastin kur Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
udhëzon koncesionarin të dërgojë pullat e akcizës drejtpërdrejt te furnizuesi i huaj i produkteve,
subjekt i akcizës, në një adresë të treguar nga importuesi dhe të miratuar nga Drejtoria e
Përgjithshme e Doganave, importuesit paguajnë, në një llogari të përcaktuar nga Drejtoria e
Përgjithshme e Doganave, kostot e dërgesës dhe kostot e lidhura me të (duke përfshirë, por jo
vetëm, shpenzimet e lidhura me trajtimin, sigurinë dhe sigurimet etj).
4. Pagesa e pullave fiskale, si dhe shpenzimet përkatëse, siç përcaktohen në pikat 2 dhe 3 të këtij
neni, duhet të parapaguhen.
5. Përcaktimi i modaliteteve teknike për aplikimin e pullave fiskale, duke përfshirë, por jo vetëm,
prodhimin dhe shpërndarjen e pullave, shpenzimet për prodhimin e zbatimin e pullave fiskale, të
personave të autorizuar për të prodhuar dhe zbatuar dhe karakteristikat e të dhënave që
përmbajnë pullat fiskale, si dhe dispozita të tjera, që lidhen me mallrat e akcizës, që duhet t'i
aplikohen pullat fiskale, përcaktohen me udhëzim të Ministrit të Financave.
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Rregulla të përgjithshme për pullat fiskale
1. Pullat fiskale i jepen depozituesit të miratuar dhe importuesit të produkteve të akcizës, sipas
kërkesës së tyre për të pasur pulla fiskale.
2. Prodhimi dhe shitja e paautorizuar e pullave fiskale konsiderohet e paligjshme.
3. Dëmtimi i paramenduar i pullave fiskale konsiderohet i paligjshëm.
4. Autoritetet doganore mbikëqyrin prodhimin, porositjen, lëvizjen, përdorimin, regjistrimin,
kontabilizimin dhe mbajtjen e pullave fiskale.
5. Procedurat e mbikëqyrjes së prodhimit, porositjes, lëvizjes, përdorimit, regjistrimit,
kontabilizimit dhe mbajtjes së pullave fiskale përcaktohen përmes akteve nënligjore, në zbatim të
këtij ligji.

