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  ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΙΡΑΝΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
ΘΕΜΑ: Σχέδιο νόμου περί φορολογικής αμνηστίας και εθελοντικής δήλωσης 

περιουσιακών στοιχείων 
  

  
Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το α/Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας σχέδιο 

νόμου περί φορολογικής αμνηστίας και εθελοντικής δήλωσης περιουσιακών στοιχείων, τα 

βασικά σημεία του οποίου έχουν ως εξής: 

1. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία θεσμικού πλαισίου και η διασφάλιση 

διαφανών διαδικασιών για μερική ή ολική νομιμοποίηση αδήλωτων εισοδημάτων, κινητών 

και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων για φορολογούμενους που είχαν παραλείψει να 

δηλώσουν εισοδήματα και να καταβάλουν τη σχετική φορολογία. Η δήλωση των εν λόγω 

περιουσιακών στοιχείων θα  συνοδεύεται από την πληρωμή σχετικών φόρων, με βάση 

έναν ειδικό φορολογικό συντελεστή.   

2. Επιλέξιμοι για το νομοσχέδιο είναι Αλβανοί πολίτες ανεξάρτητα εάν η φορολογική έδρα 

τους είναι στην Αλβανία, φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οντότητες που 

φορολογούνται στη χώρα ανεξαρτήτως υπηκοότητας.  

3. Από τις προβλέψεις του νομοσχεδίου εξαιρούνται πρόσωπα που κατέχουν θέσεις 

εξουσίας ή διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα, όπως πρωθυπουργοί, βουλευτές, υπουργοί, 

στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης, δικαστικοί λειτουργοί, στρατιωτικοί, συγκεκριμένες 

κατηγορίες δημόσιων λειτουργών, διοικητών δημόσιων οργανισμών, κ.ά., καθώς και οι 

στενοί συγγενείς τους. 

4. Στις περιπτώσεις οικειοθελούς γνωστοποίησης αδήλωτων εισοδημάτων, θα 

παρακρατείται ειδικός φόρος ως εξής: 

- Ποσοστό 5% επί του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος για τις δηλώσεις που θα 

υποβληθούν κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου από την έναρξη ισχύος του νόμου.  

- Ποσοστό 7% επί του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος για τις δηλώσεις που θα 

υποβληθούν κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου από την έναρξη ισχύος του νόμου.  

- Ποσοστό 10% επί του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος για τις δηλώσεις που θα 

υποβληθούν κατά τη διάρκεια του τρίτου τετραμήνου από την έναρξη ισχύος του νόμου. 

5. Με σκοπό την εφαρμογή του νόμου και την επίβλεψη της εθελοντικής γνωστοποίησης 

αδήλωτων εισοδημάτων, πρόκειται να ιδρυθεί Ειδική Υπηρεσία εντός της Γενικής 

Διεύθυνσης Φορολογίας, υπό τον Γενικό Διευθυντή Φορολογίας. Η Ειδική Υπηρεσία θα 

συνεργάζεται με τις εμπορικές τράπεζες και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα της χώρας, με 

τις εποπτικές αρχές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με τη Διεύθυνση Κτηματολογίου, 

με την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, 

με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και με όλες 

τις υπηρεσίες που εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία δήλωσης περιουσιακών στοιχείων. 

6. Η οικειοθελής γνωστοποίηση αδήλωτων εισοδημάτων θα πραγματοποιείται στην Ειδική 

Υπηρεσία, με τη συμπλήρωση ειδικής αίτησης. 
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7. Ο επαναπατρισμός περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων στην επικράτεια της 

Αλβανίας θα πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση της καταβολής ειδικού φόρου, με 

βάση τους ίδιους φορολογικούς συντελεστές. 

8. Στους φορολογούμενους που επωφελούνται της φορολογικής αμνηστίας θα χορηγείται 

ειδικό πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της εθελοντικής γνωστοποίησης αδήλωτων 

εισοδημάτων, με το οποίο θα απαλλάσσονται από ποινικές διώξεις σχετιζόμενες άμεσα ή 

έμμεσα με τα αδικήματα βάσει των οποίων αποκτήθηκαν τα συγκεκριμένα εισοδήματα ή 

περιουσιακά στοιχεία.  

9. Οι φορολογούμενοι που θα επωφεληθούν των διατάξεων του νομοσχεδίου θα 

απαλλάσσονται όλων των προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που 

τους έχουν επιβληθεί ως αποτέλεσμα της μη δήλωσης των συγκεκριμένων εισοδημάτων.  

Σοβαρές επιφυλάξεις ως προς το νομοσχέδιο εκφράστηκαν από πλευράς ΕΕ, ΔΝΤ και 

Moneyval. Τα βασικά σχόλια της Α/ΕΕ που υποβλήθηκαν προς το Υπουργείο 

Οικονομικών και Οικονομίας έχουν ως εξής: 

-  Δεν υπήρξε επαρκής διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς πριν από την 

κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή και δεν πραγματοποιήθηκε μια κατά προσέγγιση 

εκτίμηση των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν. 

- Η προτεινόμενη φορολογική και ποινική αμνηστία είναι ευρύτερη αντίστοιχων που έχουν 

εφαρμοσθεί σε άλλες χώρες. Προτείνεται ο περιορισμός των προβλέψεων του νόμου σε 

υποθέσεις που αφορούν μη υποβολή ή ατελή υποβολή φορολογικών δηλώσεων, για 

συγκεκριμένες φορολογικές περιόδους. 

- Το γεγονός ότι στις προβλέψεις του νομοσχεδίου περιλαμβάνεται η δήλωση 

περιουσιακών στοιχείων ακίνητης περιουσίας εντός ή εκτός της χώρας, αντικειμένων αξίας 

και πολύτιμων λίθων καθιστά δύσκολη τη διακρίβωση του πραγματικού ιδιοκτήτη τους, 

καθώς και ότι αυτά δεν προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες. 

-  Δεν καθίσταται σαφές το κατά πόσο το νομοσχέδιο είναι εναρμονισμένο με τις διεθνείς 

συμφωνίες καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 

τις συστάσεις του Moneyval. 

-  Προτείνεται όπως ο επαναπατρισμός κεφαλαίων από το εξωτερικό πραγματοποιείται 

μόνο μέσω διεθνών τραπεζικών μεταφορών και όχι με φυσική μεταφορά χρημάτων. 

-  Δεν διευκρινίζεται επαρκώς η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας, 

όπως και οι μηχανισμοί συνεργασίας της με άλλες αρχές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Τέλος, σύμφωνα με την κα Denaj, στόχος της αλβανικής κυβέρνησης είναι η ψήφιση του 

νομοσχεδίου από το α/κοινοβούλιο να ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουλίου.    

 

 
 
 
  


