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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

ΘΕΜΑ: Δέσμη φορολογικών μέτρων στην Αλβανία για το έτος 2019. 
       

Κατατέθηκε προς διαβούλευση στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές από την 
α/Κυβέρνηση η νέα δέσμη δημοσιονομικών μέτρων για το 2019, η οποία περιλαμβάνει μείωση του 
φόρου επί των εταιρικών μερισμάτων, ελαφρά μείωση της φορολογίας στις υψηλές κατηγορίες 
εισοδημάτων και αύξηση των δικαιωμάτων εξόρυξης στις εξαγωγές χρωμίου. Η δέσμη μέτρων 
αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον προσεχή Ιανουάριο. Αναλυτικότερα, προβλέπεται:  

1. Μείωση του φόρου επί των εταιρικών μερισμάτων, από 15% που ισχύει σήμερα στο 8%. 
Το εν λόγω μέτρο σύμφωνα με τις ενώσεις ξένων επενδυτών θα βελτιώσει το επενδυτικό 
περιβάλλον και θα ενθαρρύνει περαιτέρω τις ξένες επενδύσεις. Παράλληλα αναμένεται να 
συμπεριληφθούν διατάξεις κατά της φοροδιαφυγής για μη κεφαλαιουχικά κέρδη  που 
αποκτώνται από τους μη έχοντες φορολογική κατοικία στην Αλβανία, οι λεπτομέρειες των 
οποίων θα ανακοινωθούν προσεχώς. 

2. Μείωση φορολογικής επιβάρυνσης για τις υψηλές εισοδηματικές τάξεις,  προκειμένου να 
αντιμετωπισθεί η αύξηση της φοροδιαφυγής από το 2014, όταν η α/Κυβέρνηση εισήγαγε 
προοδευτική φορολόγηση στη φορολογία εισοδημάτων και εταιρειών.  Η α/Κυβέρνηση 
αναφέρει ότι περίπου 15.400 εργαζόμενοι θα επωφεληθούν μετά από την αύξηση της 
κλίμακας μηνιαίου εισοδήματος, από 130.000 λεκ (€ 1.030) σε 150.000 λεκ (1.188 €), 
σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται φορολογικός συντελεστής 23%.  

3. Αύξηση των δικαιωμάτων εξόρυξης στις εξαγωγές χρωμίου, από 6% σε 9%. Το εν λόγω 
μέτρο αναμένεται να αποθαρρύνει τις εξαγωγές ακατέργαστου χρωμίου και να δώσει 
ώθηση στην τοπική μεταποιητική βιομηχανία όπου έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές 
επενδύσεις κατά τα τελευταία χρόνια. Σημειώνεται ότι το χρώμιο είναι κύριο ορυκτό που 
παράγει η Αλβανία, με τον μεγαλύτερο όγκο των εξαγωγών να κατευθύνεται στην Κίνα.  

Τέλος, στη δέσμη δημοσιονομικών μέτρων περιλαμβάνεται επίσης μείωση του ΦΠΑ στην 
εισαγωγή ηλεκτρικών λεωφορείων και απαλλαγή από καταβολή ΦΠΑ για την εισαγωγή μηχανημάτων 
και πρώτων υλών από την φαρμακευτική βιομηχανία. 

Ο α/Υπουργός Οικονομικών κ. Arben Ahmetaj σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η συγκεκριμένη 
δέσμη μέτρων αποτελεί συνέχεια των μεταρρυθμίσεων και της δημοσιονομικής προσαρμογής που 
υλοποιεί η κυβέρνηση του από το 2013, ωστόσο σε ανακοίνωση της η Αντιπολίτευση τονίζει ότι το 
επιχειρηματικό περιβάλλον έχει επιδεινωθεί, ενώ ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις απειλούνται 
με χρεωκοπία. 
 


