UDHËZIM
Nr. 3, datë 21.2.2012
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 19, DATË 1.9.2011 "PËR
MODALITETET E APLIKIMIT TË PULLAVE TË AKCIZËS DHE PULLAVE FISKALE
NË PRODUKTET E DUHANIT, BIRRËS DHE ALKOOLIT"
Bazuar në nenin 55 paragrafi 1, germa "g" të ligjit nr. 8976, datë 12.12.2002 "Për akcizat në
Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, Ministri i Financave
UDHËZON:
Në udhëzimin nr. 19, datë 1.9.2011 "Për modalitetet e aplikimit të pullave të akcizës dhe
pullave fiskale në produktet e duhanit, birrës dhe alkoolit" bëhen këto ndryshime:
1. Pika 5.1 ndryshohet me këtë përmbajtje:
"5.1. Secili prodhues dhe/ose importues, jo më vonë se në ditën e shtatë të punës të çdo muaji
janar, prill, korrik dhe tetor të çdo viti, ose në atë ditë që furnitori dhe prodhuesit bien dakord,
duhet t'i japë autoritetit:
- me anë të sistemit qendror të monitorimit të gjurmëve dhe shenjave; ose
- duke plotësuar formularin dhe dorëzimin e tij tek autoriteti, në mënyrë elektronike ose me
shkrim,
një parashikim, ku të parashtrohet numri i pullave të akcizës dhe i pullave fiskale që kërkohen
të jenë të vlefshme në PCC për çdo importues/prodhues, së bashku me detaje të tjera siç
kërkohet për çdo porosi. Çdo parashikim duhet të përmbajë këtë informacion për çdo muaj
gjatë periudhës së tre muajve të njëpasnjëshëm, duke filluar me muajin e parë, menjëherë pas
muajit në të cilin është kërkuar të dorëzohet parashikimi (p.sh. një parashikim i dhënë në
janar duhet të mbulojë muajt shkurt deri në prill). Gjithashtu, çdo parashikim do të përfshijë
edhe parashikimin vjetor të vitit kalendarik aktual dhe duke filluar nga parashikimi i muajit
korrik, do të përfshijë edhe parashikimin vjetor të vitit pasardhës. Kjo procedurë kryhet sipas
formatit dhe të dhënave të shtojcës 6 bashkëlidhur këtij udhëzimi.".
2. Në pikën 5.2, shkronja "a" ndryshohet me këtë përmbajtje:
"5.2 Porositja dhe faturimi i pullave të akcizës
a) Për çdo porosi të pullave të akcizës, një prodhues ose importues, jo më vonë se 15 ditë
pune para datës në të cilën synon të tërheqë (vetë) ose të inspektojë (përpara eksportimit) një
porosi në PCC, duhet të kryejë porosinë:
i) me anë të sistemit qendror të monitorimit të gjurmëve dhe shenjave, të mundësuar nga
autoriteti; ose
ii) duke plotësuar formularin e lëshuar nga autoriteti për këtë qëllim dhe dorëzimit të këtij
formulari tek autoriteti, në mënyrë elektronike ose me shkrim. Çdo porosi duhet të

specifikojë llojin e produktit që kërkon pullë akcize, vëllimin e njësisë së produktit prodhim
vendi/importi dhe sasinë e pullave të akcizës të kërkuara, sikurse përshkruhet në shtojcën 2
pika 1, duke respektuar sasinë minimale të porosisë dhe shtesat mbi sasinë minimale (sipas
përcaktimeve të shtojcës 2 pika 2). Autoriteti duhet t'i miratojë porositë brenda 1 dite punë
nga marrja e secilës porosi me anë të sistemit qendror të monitorimit të gjurmëve dhe
shenjave. Brenda 2 ditëve pune nga marrja e porosisë nga prodhuesi/importuesi, autoriteti
duhet të njoftojë furnitorin me anë të sistemit qendror të monitorimit të gjurmëve dhe
shenjave, që kjo porosi është miratuar.".
3. Në pikën 5.2, shkronjat "e" dhe "f" ndryshohen me këtë përmbajtje:
"e) Dërgimi i pullave të akcizës tek importuesi: Për sa u përket porosive që furnitori i ka
konfirmuar një importuesi, ai do t'ia dorëzojë pullat e akcizës një agjenti dërgesash me
reputacion për dërgim te marrësi. Furnitori u shet pulla akcize importuesve, me kushtet e
dërgesës në destinacion DAP (sipas INCOTERMAVE 2010), duke përfshirë TVSH-në, por
duke përfshirë edhe tarifat për transportin, sigurinë dhe siguracionin. Fatura duhet të
përmbajë edhe adresën e palës marrëse. Furnitori ia dërgon pullat e akcizës agjentit të
dërgesës. Importuesi ka të drejtën të jetë i pranishëm kur pullat e akcizës të paketohen dhe
ngarkohen për t'u dërguar tek agjenti i dërgesës. Detyrimet lokale dhe taksat e importit
paguhen në destinacion nga marrësi, sipas legjislacionit lokal doganor. Secilit importues do t'i
kërkohet të japë te furnitori, me shkrim ose me anë të sistemit qendror të monitorimit të
gjurmëve dhe shenjave, emrin dhe numrin e telefonit të secilit person të autorizuar nga ky
importues për të verifikuar dhe pranuar cilësinë (vetëm për defekte/dëmtime të dukshme) dhe
sasinë e pullave të akcizës përpara dorëzimit të këtyre pullave tek agjenti i dërgesës.
f) Furnitori i konfirmon autoritetit, një ditë mbas miratimit të porosisë së pullave të akcizës
prej këtij të fundit për çdo importues, vlerën e kostos së dërgesës dhe kostot e lidhura me të
(pika 3 e nenit 24/2 të ligjit nr. 8976, datë 12.12.2002 "Për akcizat në Republikën e
Shqipërisë", të ndryshuar).
Kur:
1. prodhuesi t'i parapaguajë furnitorit çmimin e pullës së akcizës;
2. importuesi t'i parapaguajë furnitorit çmimin e pullës së akcizës, vlerën e kostos së dërgesës
dhe kostot e lidhura me të, në përputhje me pikat 3 dhe 4 të nenit 24/2 të ligjit nr. 8976, datë
12.12.2002 "Për akcizat në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar,
atëher ë furnitori përgatit faturën, ku është specifikuar:
i) për prodhuesin, shumën në euro (dhe shumën e konvertuar në lekë, me kursin e ditës së
lëshimit të faturës, publikuar nga Banka e Shqipërisë), sipas parapagimit të bërë;
ii) për importuesin, shumën në euro (dhe shumën e konvertuar në lekë, me kursin e ditës së
lëshimit të faturës, publikuar nga Banka e Shqipërisë), sipas parapagimit të bërë; iii) për
prodhuesin/importuesin, shumën e TVSH-së së llogaritur; dhe iv) Numrin e llogarisë në
Shqipëri, në të cilin do të bëhet pagesa.".
4. Në pikën 5.2, në shkronjën "h" në paragrafin e dytë, fjalia e parë ndryshohet me këtë
përmbajtje:

"Në rast të identifikimit të defekteve të produktit nga marrësi, në jo më shumë se 10 ditë të
punueshme nga dita që ka marrë pullat, ky i fundit duhet të informojë furnitorin me shkrim,
se janë identifikuar pulla akcize defektoze.".
Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë.
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