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ΘΕΜΑ:  Άποψη ΔΝΤ σχετικά με φορολογικές απαλλαγές για τις μικρές επιχειρήσεις στην 

Αλβανία. 

Στο πλαίσιο πρόσφατης επίσκεψης εργασίας  κλιμακίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 

(ΔΝΤ) στην Αλβανία υπό τον κ. Yan Sun  (25/6-1/7/2020), διατυπώθηκαν και από πλευράς του ανησυχίες 

σχετικά με την προωθούμενη νομοθετική πρωτοβουλία για την απαλλαγή, έως το έτος 2029, των μικρών 

επιχειρήσεων (με κύκλο εργασιών κάτω από 14 εκατ. λεκ ή 113.000 ευρώ ετησίως) από το φόρο επί των 

κερδών, καθώς και από το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).  

Η ανωτέρω φορολογική ρύθμιση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος της 

Αλβανίας 2030, έχει προωθηθεί προς το α/ Κοινοβούλιο για ψήφιση, ενώ το εν λόγω Πρόγραμμα 

περιλαμβάνει συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις και αναπτυξιακές δράσεις που θα συμβάλουν καθοριστικά 

στην οικονομική αναμόρφωση και την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας.   

            Συγκεκριμένα, ο κ. Sun, παρόλο που αναγνώρισε την ανάγκη να υποστηριχθούν ιδιαίτερα οι 

ανωτέρω επιχειρήσεις και μάλιστα εν μέσω της πανδημίας του ιού COVID-19, ωστόσο δεν παρέλειψε να 

σημειώσει ότι οι εν λόγω φορολογικές ελαφρύνσεις θα πρέπει να είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας, 

στοχευμένες, διαφανείς και εντεταγμένες εντός ενός αξιόπιστου και συνεκτικού μεσοπρόθεσμου 

φορολογικού προγράμματος. Το δε όριο για τη  φορολόγηση θα πρέπει να είναι ενιαίο και με 

συγκεκριμένο ύψος, έτσι ώστε να μην υπονομευθεί η φορολογική συμμόρφωση του κοινού. 

 Εξάλλου, σύμφωνα με το ΔΝΤ, οι επιδόσεις της αλβανικής οικονομίας βραχυπρόθεσμα 

εμφανίζονται πολύ ασταθείς, τόσο λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19, όσο και του καταστροφικού 

σεισμού του Νοεμβρίου 2019, καθώς αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό και τα 

μεταναστευτικά εμβάσματα. Ειδικότερα, προβλέπεται ανάκαμψη κατά το έτος 2021, η οποία, ωστόσο 

υπόκειται στην αβεβαιότητα της πανδημίας. Η μακροοικονομική σταθερότητα στην Αλβανία, η οποία, 

μέχρι σήμερα, επετεύχθη χάρις στους επιτυχείς και επιδέξιους χειρισμούς της δημοσιονομικής πολιτικής 

της χώρας αναμένεται να διασαλευθεί από την αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος του τρέχοντος 

έτους, λόγω των εξαιρετικών συνθηκών. 

 Υπό το φως των ανωτέρω αποκτά ιδιαίτερη σημασία η προσήλωση σε μια συνεκτική 

μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική πολιτική, αποτελεσματικότερη, δικαιότερη και διαφανή, η οποία θα 

συγκεντρώσει τους αναγκαίους πόρους για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και διαχείριση του 

εξωτερικού χρέους της χώρας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να καταβληθεί στην αντιμετώπιση των 

δημοσιονομικών κινδύνων από τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (PPP), καθώς και από τη 

διαχείριση των δημοσίων επενδύσεων.  

Τέλος το ΔΝΤ θεωρεί ότι η νομισματική πολιτική που ακολουθεί η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας 

έχει εξασφαλίσει πλήρως τη βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος της χώρας εν μέσω της πανδημίας. 

Ωστόσο η ανωτέρω διαπίστωση αναμένεται να δοκιμαστεί από τη αποτελεσματικότητα της διαχείρισης 

των «κόκκινων δανείων», το ύψος των οποίων είναι ιδιαίτερα υψηλό. 

 



 


