
 
Πρεσβεία της Ελλάδας - Τίρανα 

Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ) 
  

Το φορολογικό καθεστώς της Αλβανίας 
 
Επισηµαίνεται κατ΄αρχήν ότι η φορολογική νοµοθεσία στην Αλβανία υπόκειται σε 
συνεχείς αναθεωρήσεις και τροπολογίες. 
 Η φορολογική λειτουργία ασκείται  από το “Τµήµα Γενικής Φορολογίας” του 
Υπουργείου Οικονοµικών. 
 Λεπτοµέρειες σχετικά µε την φορολογική νοµοθεσία της Αλβανίας, παρέχονται στο 
website www.tatime.gov.al 
Μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας υφίσταται διακρατική Συµφωνία Αποφυγής ∆ιπλής 
Φορολογίας. 
 
Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα υπόκεινται σε   
 

• Φορολογία κερδών: 10%  
• Φορολογία εισοδήµατος: 10% 
• Φορολογία στην πηγή: 10% 
• Φ.Π.Α.: 20%  
• Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας 
• Τέλη κατανάλωσης   

 
1) Φορολογία επιχειρήσεων (Corporate Income Tax) 
 
Όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Αλβανία συµπεριλαµβανοµένων 
των αλλοδαπών οι οποίες είναι εγγεγραµµένες στους φορολογικούς καταλόγους για 
απόδοση ΦΠΑ , υπόκεινται σε  φορολόγηση κερδών 10%, που αναλύεται ως εξής: 
 

• Φόρος υπεραξίας (Capital gains): 10% 
• Φόρος εσόδων θυγατρικών εταιρειών: 10%,  
• Παρακράτηση φόρου για µερίσµατα,: 10% 
• Τόκοι: 10% 
• Royalties, πνευµατικά δικαιώµατα: 10%. 

 
Θα πρέπει ωστόσο να διευκρινιστεί ότι σύµφωνα µε την αλβανική νοµοθεσία,  η 
φορολόγηση κερδών 10%, συµπεριλαµβάνεται στην γενικότερη φορολογική βάση που 
προσδιορίζεται ως “προσωπικό φορολογητέο εισόδηµα”, γεγονός που σηµαίνει ότι τα 
κέρδη δεν φορολογούνται ως ανεξάρτητη πηγή και ξεχωριστά από το υπόλοιπο 
προσωπικό φορολογητέο εισόδηµα. Το ίδιο ισχύει και για τα µερίσµατα, τους τόκους, 
την υπεραξία κερδών που περιλαµβάνονται στο “προσωπικό φορολογητέο εισόδηµα”.  
Η φορολογία κερδών, αφορά γενικότερα, πέραν των επιχειρήσεων, και τους µόνιµους  
κατοίκους της Αλβανίας,  οι οποίοι υπόκεινται σε φορολογία  κερδών επί του 
εισοδήµατος, ανεξαρτήτως σε ποια χώρα αυτό αποκτήθηκε, σε αντίθεση προς τους 
αλλοδαπούς, οι οποίοι υπόκεινται σε  φορολογία κερδών 10%,  µόνο για το  εισόδηµα 
τους που αποκτήθηκε στην Αλβανία. Τα νοµικά πρόσωπα θεωρούνται µονίµως 



εγκατεστηµένα (residence) στην Αλβανία, εφόσον έχουν µόνιµη έδρα στην Αλβανία ή 
διαθέτουν εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις ή ιδρύµατα  που ασκούν δραστηριότητες 
επιχειρηµατικού χαρακτήρα στην Αλβανία.  
Το φορολογητέο εισόδηµα προσδιορίζεται µε βάση τα στοιχεία του ισολογισµού και τα 
παραρτήµατα του, όπως προβλέπεται κυρίως από τον ν. 766 “περί λογιστικής”, και άλλες 
σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών. Τα κέρδη προ φόρων προκύπτουν από 
τα έσοδα µείον τα έξοδα.. Το λογιστικό έτος ταυτίζεται µε το ηµερολογιακό κατά το 
Ευρωπαϊκό σύστηµα.  
Οι φοροαπαλλαγές για δαπάνες προσδιορίζονται από το εάν πραγµατοποιούνται µε 
σκοπό την οικονοµική δραστηριότητα η οποία συµβάλλει στη δηµιουργία εσόδων, ή 
εφόσον σχετίζονται µε τα συνήθη διαχειριστικά έξοδα του φορολογούµενου στο πλαίσιο 
της επιχειρηµατικής του δραστηριότητας µε την προϋπόθεση ότι δικαιολογούνται από τα 
προβλεπόµενα παραστατικά, και εµφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις ως µείωση 
των στοιχείων του Ενεργητικού. 
Οι αποσβέσεις των στοιχείων ενεργητικού  υπολογίζονται από τον ιδιοκτήτη τους, ή από 
το φυσικό πρόσωπο που φέρει την ευθύνη για την ορθολογική χρήση των στοιχείων 
ενεργητικού (πχ ενοικίαση κτηρίου).Τα ποσοστά αποσβέσεων κυµαίνονται από 5% έως 
25 % και υπολογίζονται είτε µεµονωµένα για κάθε στοιχείο του Ενεργητικού σύµφωνα 
µε  το σύστηµα του “άµεσου υπολογισµού”,  είτε µε το συγκεντρωτικό ‘οµαδοποιηµένο 
σύστηµα”. Στην πρώτη περίπτωση, η απόσβεση υπολογίζεται στην αρχική αξία (ιστορικό 
κόστος) και στα κόστη συντήρησης, αποκατάστασης και επισκευής, εφόσον πρόκειται 
για κτήρια, µηχανολογικό εξοπλισµό και άλλο εξοπλισµό η χρήση του οποίου υπερβαίνει 
την εικοσαετία, σε ποσοστό  5% ετησίως, ενώ τα άυλα αγαθά και οι δαπάνες πρώτης 
εγκατάστασης επιχείρησης υπολογίζονται µε συντελεστή 15% ετησίως. Στην δεύτερη 
περίπτωση, η απόσβεση υπολογίζεται επί της εναποµένουσας αξίας των στοιχείων του 
ενεργητικού και του κόστους συντήρησης, αποκατάστασης και επισκευής µείον τα έσοδα 
από πωλήσεις ή άλλου είδους αποζηµιώσεις. Τα προϊόντα πληροφορικής, οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι βάσεις δεδοµένων, τα προϊόντα λογισµικού και τα συναφή, 
υπολογίζονται µε συντελεστή 25% ετησίως, ενώ όλα τα άλλα στοιχεία ενεργητικού 
υπολογίζονται µε συντελεστή 20% ετησίως. 
 
Ο φόρος προπληρώνεται την 15η ηµέρα εκάστου µηνός, για τους µήνες Ιανουάριο, 
Φεβρουάριο, Μάρτιο, και Απρίλιο, στη βάση του ποσού φορολογησης των κερδών των 
δύο προηγούµενων ετών, διαιρούµενου δια 2. Για τους υπόλοιπους µήνες του έτους η 
προπληρωµή του φόρου, υπολογίζεται στη βάση του τρέχοντος φορολογητέου ποσού 
µειουµένου από τις καταβολές των τεσσάρων πρώτων µηνών, διαιρούµενο δια του 8. Σε 
περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργεί για διάστηµα µικρότερο των δύο ετών, τα ποσά 
προπληρωµής φόρου, υπολογίζονται σύµφωνα µε την οδηγία Νο 5, του Υπουργού 
Οικονοµικών, “για τη φορολογία εισοδήµατος”, η οποία εκδόθηκε στις 30.0.2006  
 
Η “µεταφορά κερδών”  (price transferring or profit transferring) στο πλέον ευνοϊκό 
φορολογικό καθεστώς, από µία εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Αλβανία, προς µία 
εταιρεία του εξωτερικού, επιτρέπεται από την Αλβανική νοµοθεσία µε την προϋπόθεση 
ότι τόσο η εταιρεία από την οποία πραγµατοποιείται η µεταφορά κερδών όσο και η 
εταιρεία στην οποία µεταφέρονται τα κέρδη, ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη, και υπάρχει 
διαφορά στην φορολογική νοµοθεσία των δύο χωρών. Η “µεταφορά κερδών” µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί είτε µέσω “µεταφοράς τιµών” στο πλαίσιο και των σχετικών κανόνων 
του ΟΟΣΑ (Price transferring instruction of OECD), είτε µε απευθείας “µεταφορά των 
κερδών”. Για την πραγµατοποίηση της “µεταφοράς  κερδών” απαιτείται εκ των 
προτέρων συµφωνία µεταξύ της ενδιαφερόµενης επιχειρήσεως  και της αρµόδιας 



“Επιτροπής για την Μεταφορά Κερδών” η οποία υπάγεται στο “Τµήµα Γενικής 
Φορολογίας”. H συµφωνία αυτή, θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του Γενικού 
∆ιευθυντή Φορολογίας. 
 
2) Φορολογία εισοδήµατος (Personal Income Tax) 
 
Όλοι οι µόνιµοι κάτοικοι της Αλβανίας, υπόκεινται σε φορολόγηση του προσωπικού 
τους εισοδήµατος ανεξαρτήτως της χώρας από την οποία αυτό προέρχεται, ενώ οι µη 
µόνιµοι κάτοικοι υπόκεινται σε φορολόγηση , µόνο του εισοδήµατος τους το οποίο 
αποκτήθηκε στην Αλβανία. 
 Ως φορολογητέα εισοδήµατα, θεωρούνται: 

• Αυτά που αποκτήθηκαν από εργασία και άλλα έσοδα πέραν των µισθών. Τα 
εισοδήµατα αυτά φορολογούνται µε συντελεστή 10% εάν ξεπερνούν το ποσό των 
10.000 ALL  το µήνα. Εάν τα έσοδα πέραν των αποδοχών από την παροχή 
εργασίας, έχουν πραγµατοποιηθεί εκτός του χώρου εργασίας όπως για 
παράδειγµα η συµµετοχή σε συµβούλια, προµήθειες κτλ, τα ποσά αυτά δεν 
φορολογούνται. 

• Εισοδήµατα εκ µεταφοράς δικαιωµάτων ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας. Από 1-
1-2008, τα εισοδήµατα αυτά υπόκεινται σε φορολόγηση 10% επί του 
πραγµατοποιούµενου κέρδους επί του Κεφαλαίου, Ο προσδιορισµός ενός 
περιουσιακού αγαθού ως “ακίνητης περιουσίας”, προσδιορίζεται στις οδηγίες του 
Γραφείου Καταγραφής Ακίνητης Περιουσίας (Office of the Immovable Propertz 
Registration) 

• Εισοδήµατα τα οποία προέρχονται από µερίσµατα µετοχών, από τόκους, από 
προθεσµιακές καταθέσεις , από δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, από ενοίκια 
, από προσόδους και άλλες  σχετικές πηγές. Τα εισοδήµατα αυτά φορολογούνται 
µε 10%. Τα µερίσµατα και οι διανοµές κερδών εξαιρούνται από την φορολογία 
εισοδήµατος, σε περίπτωση που διατίθενται από επιχειρήσεις οι οποίες 
υπόκεινται σε “Φορολογία  Επιχειρήσεων”, καθώς και στην περίπτωση που ο 
λήπτης διαθέτει πακέτο µετοχών τουλάχιστον 25% της αξίας ή του αριθµού 
µετοχών του µετοχικού κεφαλαίου, ή σε περίπτωση που ο λήπτης διαθέτει 
δικαίωµα ψήφου ή είναι συνέταιρος ο οποίος διαθέτει τουλάχιστον το 25% του 
αρχικού κεφαλαίου.  

 
2.1) Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος (Withholding Tax) 
 
Σε παρακράτηση φόρου 10% , υπόκεινται, κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι 
µόνιµος κάτοικος της Αλβανίας, για τις κεντρικές και τοπικές Αρχές, για τους µη 
κερδοσκοπικούς οργανισµούς, και για κάθε άλλη οντότητα η οποία υπόκειται σε 
φορολογία εισοδήµατος, καθώς και για αλλοδαπούς των οποίων τα έσοδα 
πραγµατοποιούνται από µόνιµη επιχείρηση ή ίδρυµα στην Αλβανία ή από 
αντιπροσώπους τους που διαµένουν µόνιµα στην Αλβανία. Η παρακράτηση   αφορά  
έσοδα τα οποία πραγµατοποιούνται στην Αλβανία, και τα οποία προκύπτουν από 
µερίσµατα, από διανοµή κερδών, από τόκους, από έσοδα από πνευµατικά δικαιώµατα, 
από copy rights και royalties, από παροχή υπηρεσιών, από οργάνωση διοίκηση και 
συµµετοχή στη διοίκηση συµβουλίων, από κατασκευές και κάθε δραστηριότητα που 
σχετίζεται µε αυτές, από παραστάσεις καλλιτεχνών ή αθλητών, συµπεριλαµβανοµένων 
και των αµοιβών πρακτόρευσης   



Η παρακράτηση φόρου, δεν ισχύει για νοµικά πρόσωπα και συνεταιρισµούς και κάθε 
νοµική οντότητα που υποχρεούται να αποδίδει  ΦΠΑ , για φυσικά πρόσωπα τα οποία 
υπόκεινται σε φορολόγηση κερδών όταν τα έσοδα σχετίζονται µε την παροχή υπηρεσιών 
στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας όπως για παράδειγµα η συλλογή 
γάλακτος, καρπών, ελιών, σταφυλιών κτλ, για νοµικά πρόσωπα της Αλβανίας ή της 
αλλοδαπής όταν τα έσοδα που σχετίζονται µε τις διαδικασίες διεθνούς µεταφοράς 
αγαθών και επιβατών, για αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία έχουν 
πραγµατοποιήσει έσοδα από δραστηριότητες που υπάγονται στις προαναφερόµενες 
κατηγορίες,  έξω από την Αλβανία, µε την προϋπόθεση ότι αυτό αποδεικνύεται από τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά. 
 
2.2) Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος “στην Πηγή” (Source Tax) 
 
Όλοι οι κάτοικοι της Αλβανίας, οι κεντρικές και τοπικές Αρχές, οι µη κερδοσκοπικοί 
οργανισµοί, καθώς και κάθε άλλη νοµική προσωπικότητα που υπόκειται σε φορολογία 
εισοδήµατος, υποχρεούνται σε παρακράτηση φόρου στην ΅πηγή΅  σε ποσοστό 10%, για 
τις ακόλουθες πληρωµές που πραγµατοποιούνται εντός της Αλβανίας. Τόκοι, διανοµές 
κερδών, παροχή υπηρεσιών, ενοίκια, µερίσµατα , αµοιβές συγγραφέων,  και  πνευµατικά 
δικαιώµατα. 
 
3) ΦΠΑ 
 
Όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα των οποίων τα έσοδα ξεπερνούν ή αναµένεται να 
ξεπεράσουν τα 8.000.000 ετησίως,   καθώς και όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα τα 
οποία δραστηριοποιούνται σε εξαγωγές - εισαγωγές ανεξαρτήτως των ετησίων εσόδων 
τους, θα πρέπει να εγγραφούν στους καταλόγους “Yπόχρεων καταβολής ΦΠΑ”. Η 
καταγραφή στους καταλόγους, αφορά όλες τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του 
φυσικού προσώπου. Τα συνολικά έσοδα, υπολογίζονται στη βάση της αξίας των 
συνολικών πωλήσεων, συµπεριλαµβανοµένου του ποσού για φόρους.  
Το δικαίωµα απαίτησης επιστροφής του ΦΠΑ θεµελιώνεται στην καταβολή ΦΠΑ για 
3 συνεχόµενους µήνες, µε την προϋπόθεση ότι  το συνολικό επιστρεφόµενο ποσό  
ξεπερνά τα 400.000 Λεκ. Οι δραστηριότητες που αφορούν παροχή χρηµατοοικονοµικών 
υπηρεσιών, όπως και οι δραστηριότητες που αφορούν στην  προσφορά ιατρικού 
εξοπλισµού και φαρµάκων καθώς και των υλικών που χρησιµοποιούνται για την 
συσκευασία και την παραγωγή τους. Επίσης εξαιρούνται από την καταβολή ΦΠΑ, οι 
δραστηριότητες που αφορούν στην προσφορά υπηρεσιών επεξεργασίας αγαθών µε 
σκοπό την επανεξαγωγή, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές πραγµατοποιούνται  από 
εγκεκριµένα από τις φορολογικές Αρχές πρόσωπα όπως προβλέπεται στον Κώδικα 
Τελωνείων. 
 
4) Τέλη κατανάλωσης  
 
Στο φόρο αυτό υπόκεινται οι κατωτέρω κατηγορίες προϊόντων όταν εισάγονται ή 
παράγονται στην Αλβανία, µε την προϋπόθεση ότι δεν προορίζονται για εξαγωγή ή 
επανεξαγωγή ή δεν βρίσκονται υπό καθεστώς Τελωνειακού ή ∆ηµοσιονοµικού ελέγχου. 
Τα προϊόντα αυτά είναι: καφές, χυµοί φρούτων, εµφιαλωµένο ύδωρ και µη αλκοολούχα 
ποτά, µπύρα, κρασί, αλκοολούχα ποτά  και αλκοόλη, καπνός και τα παράγωγα του, έλαια 
και τα παράγωγα τους, καλλυντικά , αρώµατα  
 
 



5) Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 
 
Πρόκειται για φόρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αφορά κτήρια και αγροτική γη που 
ανήκουν σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως αν είναι µόνιµος κάτοικος 
εξωτερικού ή ζει µονιµα στην Αλβανία.  
Οι κατηγορίες “ελάχιστης φορολογικής βάσης”, παρατίθενται  κατωτέρω: 
 
Φορολογική βάση Κτηρίων (lek/m2  ετησίως) 
 Ζώνη 1 Ζώνη 2 Ζώνη 3 
Κατοικίες πρίν το 1993 15 10 5 
Κατοικίες κτα και µετά το 1993 30 12 6 
Κτήρια για εµπορικές δραστηριότητες και παροχή 
υπηρεσιών 

200 150 100 

Κτήρια για άλλες χρήσεις 50 30 20 
Ζώνη 1 = Τίρανα, ∆υρράχιο 
Ζώνη 2=Αυλώνας, Φιέρι, Αγ. Σαρράντα, Πόγραδετς, Κορυτσά, Ελµπασάν, Μπεράτι,          
Λούντζα, Αργυρόκαστρο, Σκόδρα, Καβάτζα, Λέζα  
Ζώνη 3 = Όλες οι άλλες περιοχές 
 
Για τα κτήρια επί αγροτικών ή υπαιθρίων περιοχών, η φορολογική βάση είναι το 50% 
των αναφεροµένων ανωτέρω. Τα Νοµαρχιακά ή ∆ηµοτικά Συµβούλια διατηρούν το 
δικαίωµα να µεταβάλλουν την φορολογική βάση κατά +/- 30%. 
 
Φορολογική βάση αγροτικής γης (lek/m2  ετησίως) 
Κατηγορία γης Ζώνη 1 Ζώνη 2 Ζώνη 3 Ζώνη 4 

Ι 5.600 4.200 2.800 1.400 
ΙΙ 4.900 3.500 2.100 1.200 
ΙΙΙ 4.200 2.800 1.400 1.100 
ΙV 3.600 2.300 1.350 1.000 
V 3.000 1.900 1.250 900 
VI 2.400 1.600 1.200 800 

VII-X 1.800 1.400 1.100 700 
Ζώνη 1= Τίρανα, ∆υρράχιο, Αυλώνας, Φιέρι, Αγ. Σαρράντα, Καβάγια, Κρούγια, Λέζα,  
                Λούσνια 
Ζώνη 2 = Μπεράτι, Ελµπασάν, Κορυτσά, ∆έλβινο, Σκόδρα, Κουρµπίνι, Πενκίνι,  
                Κούσοβα  
Ζώνη 3 = Αργυρόκαστρο, Πρεµετή, Πόγραδετς, Λιµπράζ, Ντίµπρα, Μάτι, Σπεραντάρι,  
                Μαλακάστρα, Ντεµπρίλι, Τεπελένι 
Ζώνη 4 = Μπουλκίζα, Χάς, Κούτκες, Τροπόι Πούκα, Μιργκάνα, Μαλσία ε Έλµαδε,  
                Γκράµς, Φισέκς 


