DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2014
Ligj Nr. 7928, date 27.4.1995. I NDRYSHUAR

L I GJ
Nr 7928 datë 27.4.1995
PER
TATIMIN MBI VLEREN E SHTUAR
I NDRYSHUAR
Në bazë të nenit 78, 83 pika 1 dhe 155 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të
Ministrave,
KUVENDI I
REPUBLIKES SE SHQIPERISE
VENDOSI:
KREU I
DISPOZITA TE PERGJITHSHME
Neni 1
Qëllimi i ligjit
1. Ky ligj vendos tatimin mbi vlerën e shtuar.
2. Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH) paguhet:
a. për të gjitha furnizimet e tatueshme të mallrave dhe shërbimeve të kryera kundrejt
pagesës prej një personi të tatueshëm, si pjesë e veprimtarisë së tij ekonomike në territorin
e Republikës së Shqipërisë
b. për të gjitha importet e mallrave në territorin e Republikës së Shqipërisë.
KREU II
PERSONAT E TATUESHEM
Neni 2
Personat e tatueshëm
1. Personi juridik a fizik, individ ose çdo person tjetër është person i tatueshëm nëse:
a. detyrohet të jetë i regjistruar në bazë të këtij ligji, apo;
b. është i regjistruar dhe ende nuk është çregjistruar.
2. Për qëllimet e paragrafit 1 termi “person” përfshin edhe institucionet ose organizmat
shtetërorë publikë kombëtarë, rajonalë a lokalë që kryejnë veprimtari ekonomike.
Neni 3*
Detyrimi për të kërkuar regjistrimin
1. Personi që nuk eshtë i regjistruar detyrohet të kërkojë të regjistrohet:
a. brenda 15 ditëve nga data e fillimit të veprimtarisë së tij ekonomike, kur qarkullimi i tij që
kryhet apo do të kryhet është me i madh se kufiri minimal i regjistrimit, i parashikuar në
pikën 4 të këtij neni;
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b. brenda 15 ditëve pas përfundimit të vitit kalendarik, nëqoftëse gjatë këtij viti qarkullimi
rritet mbi kufirin minimal të regjistrimit, të parashikuar në pikën 4 të këtij neni.
1/1.Shfuqizohet
2. Qarkullimi që merret parasysh përfshin të gjitha veprimtaritë ekonomike të kryera nga i
njëjti person dhe llogaritet në bazë të çmimit gjithsej që duhet të paguajë blerësi.
3. Në qoftë se personi fillon ose ndërpret veprimtaritë e tij ekonomike gjatë një viti
kalendarik, qarkullimi në lidhje me kufirin minimal të regjistrimit llogaritet në proporcion me
kohezgjatjen e veprimtarive.
4. Kufiri minimal i regjistrimit përcaktohet nga Këshilli i Ministrave, sipas pikës 5 të këtij
neni.
5.
Keshilli i Ministrave kur e konsideron të nevojshme rishikon kufirin minimal të
regjistrimit të përcaktuar në bazë të pikes 4 të këtij neni, duke marrë parasysh inflacionin
apo faktorë ekonomikë e administrative dhe zëvendeson këtë kufi minimal me një kufi të ri.
Neni 4
E drejta për të kërkuar regjistrimin
Një person që nuk është i detyruar të registrohet në bazë të nenit 3 dhe që si pjesë të
veprimtarisë së tij ekonomike kryen furnizime të tatueshme, ka të drejtë të kërkojë të
regjistrohet në bazë të këtij ligji.
Neni 5
Regjistrimi
1. Personi, që kërkon të regjistrohet, detyrohet të ndjekë rrugën e përcaktuar në
ligjet nr.9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, të
ndryshuar, dhe nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e
Shqipërisë”.
2. Administrata tatimore, sipas procedurave të përcaktuara në ligjin nr.9920, datë
19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” ka të drejtë të
regjistrojë një person të tatueshëm edhe nëse ai nuk ka kërkuar të regjistrohet.
Neni 6
Detyrimi për të njoftuar ndryshimet
Personi i tatueshëm detyrohet të njoftojë organet tatimore me shkrim brenda 15 ditëve për
çdo ndryshim në emrin, adresën, veprimtarinë e tij ekonomike, ose për çdo ndryshim në
informacionin e dhënë prej tij organeve tatimore, në kohën kur ka kërkuar të regjistrohet.
Neni 7**
Çregjistrimi
1. Personi i tatueshëm i regjistruar detyrohet të kërkojë çregjistrimin jo më vonë se 15
ditë nga dita e fundit, kur ai ka kryer furnizime të tatueshme, si pjesë të veprimtarisë
së tij ekonomike.
2. Personi i tatueshëm, që kërkon të çregjistrohet, u nënshtrohet procedurave të
parashikuara në nenin 45 të ligjit nr.9920, datë 19.5.2008 "Për procedurat tatimore
në Republikën e Shqipërisë".
3. Personi i tatueshëm detyrohet të çregjistrohet, sipas këtij ligji, vetëm nëse plotëson
kushtet sipas pikës 1 të këtij neni.
4. Organet tatimore refuzojnë të regjistrojnë dhe të çregjistrojnë çdo person, që nuk
është as i detyruar dhe as ka të drejtë për t'u regjistruar, me efekt nga data që ky
person nuk ka të drejtë të regjistrohet.
5. Në çastin e çregjistrimit, personi i tatueshëm është i detyruar të paraqesë një
formular deklarimi, i cili përmban informacionet, që kërkohen nga organi tatimor, si
dhe të bëjë pagesën përfundimtare.".
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata

www.tatime.gov.al

2

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2014
Ligj Nr. 7928, date 27.4.1995. I NDRYSHUAR
KREU III
FURNIZIMET E MALLRAVE DHE SHERBIMEVE
Neni 8**
Furnizimi i mallrave
1. **Me furnizim mallrash kuptohet transferimi i së drejtës për të zotëruar si pronar
pasurinë e luajtshme ose te paluajtshme, përveç rasteve që në këtë ligj përcaktohet
ndryshe.
2. Furnizimi me energji elektrike, ujë, gaz, ngrohje, ftohje ose ajër të kondicionuar është
furnizim mallrash.
Neni 9**
Furnizimi i shërbimeve
1. **Me furnizim shërbimesh kuptohet çdo furnizim që nuk është furnizim mallrash,
përveç rasteve që në këtë ligj përcaktohet ndryshe.
2. Furnizimi i shërbimeve të bëra prej një të punësuari për punëdhënësin e tij për arsye
të punësimit nuk ështe furnizim nga i punësuari.
Neni 10
Furnizimet e përziera
1. Furnizimi i shërbimeve i përfshirë në furnizimin e mallrave është pjesë e furnizimit të
mallrave.
2. Furnizimi i mallrave i përfshirë në furnizimin e shërbimeve është pjesë e furnizimit të
shërbimeve.
3. Furnizimi i shërbimeve i përfshirë në importin e mallrave është pjesë e importit të
mallrave.
4. Ministri i Financave cakton me udhëzim nëse një furnizim është furnizim mallrash a
furnizim shërbimesh.
5. Ministri i Financave ka të drejtë të caktojë me udhëzim nëse personi i tatueshëm, i cili
prodhon mallra si pjesë të veprimtarisë së tij ekonomike që përdoren nga ai për qëllimet e
kësaj veprimtarie, të trajtohen njëkohësisht edhe sikur ai i furnizon këto mallra si pjesë të
veprimtarisë së tij ekonomike edhe si marrje prej tij të furnizimit për qëllimet e kësaj
veprimtarie.
*** Pika 5 e këtij neni nuk zbatohet në rastin e shoqërive të ndërtimit, të cilat
ndërtojnë për të shitur, pavarësisht nga fakti se sipërmarrësi i punimeve dhe
investitori janë i njëjti person i tatueshëm. Në këtë rast furnizimi i procesit të
ndërtimit është i tatueshëm, sipas rregullave të përcaktuara në udhëzimin e Ministrit
të Financave.
Neni 11
Furnizimi nëpërmjet agjentit
1. Furnizimi i mallrave a shërbimeve, i kryer nëpërmjet një agjenti, i cili vepron në cilësinë e
agjentit për një person tjetër, është një furnizim prej kryesorit.
2. Paragrafi 1 nuk zbatohet për furnizimin e shërbimeve të agjentit që vepron si një agjent i
kryesorit të tij.
Neni 12
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Transferimi i veprimtarisë ekonomike
Transferimi nga një person i tatueshëm i një veprimtarie ekonomike apo një pjese të saj, në
lidhje me të cilën ai është i tatueshëm, të një person tjetër, nuk është një furnizim mallrash
a shërbimesh, në qoftë se marrësi është ose bëhet person i regjistruar në bazë të këtij ligji,
në lidhje me veprimtarinë ekonomike ose pjesën e saj që transferohet.
Neni 13***
Momenti i furnizimit
1. Furnizimi quhet i kryer në momentin kur është e detyrueshme të lëshohet fatura, përveç
rasteve që në këtë ligj përcaktohet ndryshe.
2. Personi që kryen një furnizim të tatueshëm, detyrohet të lëshojë një faturë per atë
furnizim në momentin kur mallrat janë livruar, ose kur ato bëhen të disponueshme, apo
shërbimet janë kryer prej tij në lidhje me atë furnizim.
3. Kur personi që kryen një furnizim të tatueshëm arkëton pagesën më përpara se mallrat
të livrohen a te bëhen të disponueshme, ose shërbimet të jenë kryer, ai është i detyruar të
lëshojë një faturë per furnizimin në momentin që pagesa është arkëtuar prej tij.
4. Kur personi që kryen furnizimin e tatueshëm nuk detyrohet të lëshojë faturë, momenti i
furnizimit është momenti kur mallrat dorëzohen ose bëhen të disponueshme apo shërbimet
janë kryer, ose në qoftë se pagesa është arkëtuar më përpara, momenti kur pagesa është
arketuar.
5. Për qëllimet e këtij neni, kur kryhen ose do të kryhen dy a më shumë pagesa për
furnizimet e marra, atëherë çdo pagesë konsiderohet për një furnizim të veçantë, për aq sa
është shuma e asaj pagese.
6. Kur shërbimet furnizohen në mënyrë të rregullt a të vazhdueshme, furnizimi i
shërbimeve quhet i kryer në çdo rast për të cilin lëshohet faturë në lidhje me çdo pjesë të
atij furnizimi. l**Në ndërtim fatura tatimore duhet lëshuar çdo muaj.
7. Kur mallrat transferohen në bazë të një kontrate, e cila parashikon marrjen me qera ose
shitjen me këste, pavarësisht nga momenti i kalimit të pronësisë, detyrimi për TVSH-në lind
mbi vlerën e plotë të mallit dhe llogaritet mbi pagesat e vlerës së plotë të kësteve për mallin
e vënë në dispozicion për përdoruesin.
Neni 14
Vendi i furnizimit të mallrave
1. Vendi i furnizimit të mallrave është vendi ku mallrat livrohen ose bëhen të disponueshme
nga furnizuesit. Në qoftë se livrimi a bërja të disponueshme përfshin edhe transportin e
mallrave, vendi i furnizimit është vendndodhja e mallrave ku fillon transportimi, përveç
rasteve që në këtë ligj përcaktohet ndryshe.
2. Furnizimi i energjisë elektrike, gazit, ujit, ngrohjes, ftohjes dhe ajrit të kondicionuar kryhet
atje ku merret furnizimi.
Neni 15
Vendi i furnizimit të shërbimeve
1. Furnizimi i shërbimeve kryhet atje ku shërbimet jepen, përveç rasteve që në këte ligj
përcaktohet ndryshe.
2. Furnizimi i shërbimeve në lidhje me pasurinë e paluajtshme kryhet atje ku gjendet
pasuria e paluajtshme.
3. Furnizimi i shërbimeve të transportit apo shërbimeve që përfshihen në transport kryhen
atje ku zhvillohet transporti.
4. Furnizimi i shërbimeve që nuk përfshihen në paragrafët 2 ose 3 nga personi i
tatueshëm, vendi i veprimtarisë ekonomike të të cilit është ne Shqipëri, ose në rastin e
individit, vendi i zakonshëm i rezidencës së të cilit është në Shqipëri, kryhet në vendin e
veprimtarisë ekonomike a në vendin e zakonshëm të rezidencës.
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5. Kur furnizimi i tatueshëm i shërbimeve që kryhen në Shqipëri furnizohet nga një person
që nuk ka vend të veprimtarisë ekonomike në Shqipëri, ose në rastin e individit, vendi i
zakonshëm i rezidencës së të cilit është jashtë Shqipërisë, personi, të cilit i janë furnizuar
shërbimet, konsiderohet sikur ta ketë bërë furnizimin në Shqipëri si pjesë të veprimtarisë së
tij ekonomike.
Neni 16
Furnizimet e tatueshme
Me furnizim të tatueshëm kuptohet furnizimi i mallrave a shërbimeve, përveç furnizimeve të
përjashtuara.
Neni 17
Veprimtaria ekonomike
1. Furnizimi është pjesë e veprimtarisë ekonomike të një personi, nëse furnizimi është
kryer prej tij si pjesë e, ose e lidhur me çdo veprimtari të tij ekonomike të pavarur, kushdo
qoftë qëllimi ose rezultati i saj.
2. Veprimtaritë ekonomike të një individi nuk përfshijnë veprimtaritë e kryera prej tij vetëm
si pjesë e veprimtarive të tij çlodhëse ose argetuese.
Neni 18**
Furnizimi kundrejt pagesës
1. Furnizimi konsiderohet i kryer kundrejt pagesës, tërësisht ose pjeserisht, në para a në
natyrë, nëse furnizuesi direkt a indirekt merr apo ka të drejtë të marrë pagesë për atë
furnizim, si prej personit të furnizuar apo ndonjë personi tjeter.
2. Përdorimi prej një personi të tatueshëm për qëllime private të mallrave të furnizuara atij
për qëllimet e veprimtarisë së tij ekonomike trajtohen si furnizim i atyre mallrave kundrejt
pagesës.
**Në rastet e çregjistrimit, të gjitha mallrat e furnizuara për personin e tatueshem dhe ende
në pronësi të personit të tatueshëm, për qellimet e veprimtarisë së vet ekonomike, dhe të
gjitha mallrat gjendje të personit të tatueshëm trajtohen si furnizim i atyre mallrave kundrejt
pagesës në datën e çregjistrimit.
3. Mallrat që i janë furnizuar një personi të tatueshëm për qëllimet e veprimtarisë së tij
ekonomike, kur furnizohen prej tij ose u jepen për përdorim personave të tjerë kundrejt
pagesës së reduktuar, trajtohen si furnizime kundrejt pagesës, përveç rasteve kur mallrat
janë furnizuar a përdorur vetëm si mostra.
4. Furnizimi bëhet kundrejt pagesës së reduktuar, në qoftë se furnizuesi nuk arkëton
pagesën, ose pagesa është dukshëm më e vogël se ç'duhej të ishte nëse qëllimi i
furnizuesit ka qenë fitimi për këtë dhe furnizime të ngjashme.
Neni 19
Furnizimet e përjashtuara

1.Furnizimi është një furnizim i përjashtuar, nëse ai përcaktohet në nenet 20 deri në 25 dhe
në nenet 25.1, 25.2, 25.3, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10, 25.11. e 26.1 të këtij ligji.
2.Ministri i Financave ka të drejtë të caktojë me udhëzim se cili prej furnizimeve të
përjashtuara, sipas përcaktimit të pikës 1 të këtij neni, nuk është një furnizim i përjashtuar
në kushte e rrethana të përcaktuara.
Ligji 111/2013, date 01.04.2013 SHFUQIZOHET. (Me ligj Nr. 142/2013, dt. 2.5.2013,
botuar ne Fl.Z. Nr. 83, date 20 maj 2013.).
(Ndryshuar me ligj nr. 182/2013, dt. 28.12.2013, botuar ne Flz. Nr. 203, date 30.12.2013.).
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Neni 20***
Toka dhe ndërtesat
1. *** Furnizimi i tokës dhe truallit ose dhënia me qera e tyre është një furnizim i
përjashtuar, përveç rasteve të shfrytëzimit për parking ose magazinim të mjeteve të
transportit dhe të mjeteve të tjera lëvizëse.
2. Furnizimi i ndërtesave, përveç procesit të ndërtimit, është një furnizim i
Përjashtuar.
3. Dhënia me qira e ndërtesave është furnizim i përjashtuar, përveç rasteve:
a) të dhënies me qira për një periudhë jo më shumë se dy muaj;
b) të strehimit në hotele ose vende pushimi.
Neni 21
Shërbimet financiare
1. Furnizimi i shërbimeve financiare është furnizim i përjashtuar.
2. Për qëllimet e këtij neni me shërbime financiare kuptohet:
a) dhënia, negocimi dhe marrja me huatë, kreditë, garantim kredish dhe çdo sigurim për
paratë, duke përfshirë edhe administrimin e huave, kredive a garantim kredish prej
dhënësit;
b) transaksionet në lidhje me llogaritë bankare, pagesat, transferimet, borxhet, çeqet dhe
instrumentet e negociueshme, përveç mbledhjes së borxhit;
c) transaksionet lidhur me monedhën, bankënotën dhe paranë që janë mjete të ligjshme
pagesë, përveç artikujve te përdorur vetëm për koleksione;
ç) transaksionet lidhur me aksionet, kapitalet financiare, obligacionet dhe letra të tjera me
vlerë, përveç shërbimeve për mbikqyrje;
d) administrimin e fondeve të investimeve;
dh) transaksionet në lidhje me kontratat për sigurimin e jetës, duke përfshirë risigurimin;
e) transaksionet në lidhje me administrimin e fondeve të pensioneve dhe sigurimet e
detyrueshme shëndetësore.
Neni 22
Bankat
Furnizimi i arit, nga Banka e Shqipërisë dhe bankat e nivelit të dytë, si dhe i
bankënotave dhe i monedhave nga Banka e Shqipërisë është furnizim I përjashtuar.
Neni 23
Shërbimet postare
Furnizimi i pullave te postës për përdorim për shërbime postare ose pulla të ngjashme
është furnizim i përjashtuar.
Neni 24
Organizatat jofitimprurëse
Furnizimi i bërë nga një organizatë jofitimprurëse kundrejt pagesës së reduktuar është një
furnizim i përjashtuar nëse është:
a) furnizim shërbimesh nga organizata fetare apo filozofike, me qëllim mirëqenien
shpirtërore;
b) furnizim mallrash e shërbimesh nga organizatat jofitimprurëse, të cilat kanë statusin e
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organizatave jofitimprurëse për përfitim publik dhe që çmimet e mallrave dhe
shërbimeve që ato furnizojnë janë dukshëm më të ulëta se çmimet e tregut.
Statusi i organizatave jofitimprurëse për përfitim publik jepet me autorizim nga
Ministri i Financave, sipas kritereve dhe procedurave të përcaktuara me vendim të
Këshillit të Ministrave.
Neni 24/1
Furnizimi i shërbimeve arsimore nga institucionet arsimore, publike dhe private, në
përputhje me ligjet nr.9741, datë 21.5.2007 "Për arsimin e lartë në Republikën e
Shqipërisë", të ndryshuar, nr.7952, datë 21.6.1995 "Për sistemin arsimor parauniversitar"
dhe nr.8461, datë 25.2.1999 "Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë", të
ndryshuar,duke filluar nga data 1 tetor 2010, është furnizim i përjashtuar.

Neni 25
Diplomatët etj.
Ministri i Financave cakton me udhëzim përjashtimin e furnizimeve për misione diplomatike
e konsullore, si dhe personelin e tyre mbi bazën e reciprocitetit dhe përjashtimin e
furnizimeve për organizata ndërkombëtare, mbi bazën e marrëveshjeve ndërkombëtare.
Neni 25/1***
Operacionet hidrokarbure
Janë të përjashtuara nga TVSH:
Furnizimi i shërbimeve që kryhen nga kontraktorët e nënkontraktorët e tyre, të vërtetuar si
të tillë nga Agjensia Kombëtare e Burimeve Natyrore, lidhur me realizimin e fazës së
kërkimit. (Ndryshuar me ligj nr. 182/2013, dt. 28.12.2013, botuar në Flz. Nr. 203, dt.
30.12.2013.).
Furnizimi i mallrave që bëjnë kontraktorët për njëri-tjetrin ose nënkontraktorët për
kontraktorët e tyre, të importuara sipas nenit 26/1 të këtij ligji.
“Operacionet hidrokarbure”, për efekt të këtij paragrafi, ka të njëjtin kuptim si në ligjin
nr.7746, datë 28.07.1993 “Për hidrokarburet”.
Ministri i Financave dhe ministri përgjegjës për energjetikën përcaktojnë me udhëzim të
përbashkët listën e mallrave dhe shërbimeve të lidhura me fazën e kërkimit, si dhe
procedurën e përjashtimit.
(Ndryshuar me ligj nr. 182/2013, dt. 28.12.2013, botuar ne Flz. Nr. 203, dt. 30.12.2013.).

Neni 25/2
Ambalazhet dhe materialet e barnave
Furnizimi i ambalazheve dhe i materialeve, që përdoren për prodhimin dhe konfeksionimin
e barnave, është furnizim i përjashtuar.
Neni 25/3****
Shitja e librave, e gazetave, e revistave dhe shërbimet e reklamave në to
Përjashtohen nga tatimi mbi vlerën e shtuar furnizimi i shërbimeve të shtypshkronjave për
gazetat, furnizimi i gazetave, i revistave dhe i librave të çdo lloji, si dhe furnizimi i shërbimit
të reklamave nga media e shkruar dhe nga media elektronike.
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Neni 25/5
1. Furnizimi falas, si ndihme për situatat e përcaktuara, sipas ligjit nr.8756 datë 26.03.2001
“Për emergjencat civile”, është furnizim i përjashtuar.
3. Ngarkohet Këshilli i Ministrave të përcaktojë rregullat për rastet e përjashtimit të
ndihmave që jepen nërastin e emergjencave civile.
Neni 25/6*
1. Kryerja nga nënkontraktorët e furnizimit të shërbimeve të përpunimit të mallrave
joshqiptare, të destinuara për t’u rieksportuar për personat e tatueshem të autorizuar mbi
bazën e dispozitave që parashikon Kodi Doganor, për operacione nën regjimin e
përpunimit aktiv, është furnizim i përjashtuar.
4. Ministri i Financave përcakton me udhëzim dokumentacionin e nevojshëm, për zbatimin
e përjashtimit.
Neni 25/7****
Furnizimet e shërbimeve të lojrave të fatit, kazinove dhe hipodromeve, janë furnizime të
përjashtuara nga tatimi mbi vlerën e shtuar.
Neni 25.8
Furnizimi i kartave të identitetit është furnizim i përjashtuar.
Neni 25/9
Sherbimet nderkombetare
Furnizimi i shërbimeve të bëra jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë nga një person i
tatueshëm, vendi i veprimtarisë ekonomike të të cilit është në Shqipëri, ose në rastin e një
individi, vendi i zakonshëm i rezidencës së të cilit është në Shqipëri, është furnizim i
përjashtuar.
Neni 25/10
Hekuri dhe çimentoja
Furnizimi i hekurit, i klasifikuar në krerët 7213 dhe 7214 të NKM-së dhe çimentos, i
klasifikuar në kodet 2523 29 00; 2523 30 00 dhe 2523 90 00 të NKM-së ndaj subjekteve
ndërtuese të hidrocentraleve, të cilat, në bazë të marrëveshjes respektive, i përdorin si
lëndë të parë për ndërtimin e hidrocentraleve, është furnizim i përjashtuar. Procedura e
përjashtimeve, kriteret dhe përcaktimi i llojit e sasisë përcaktohen me vendim të Këshillit të
Ministrave.
Neni 25/11
Barnat dhe shërbimi shëndetësor
Nga data 1 prill 2014, furnizimi i barnave dhe i shërbimeve shëndetësore nga institucionet
shëndetësore, publike dhe private, është furnizim i përjashtuar. Ministri i Financave
përcakton me udhëzim, para datës 1.4.2014, mënyrën se si veprohet lidhur me sasinë e
barnave që rezultojnë gjendje në datën 1.4.2014.
(Ndryshuar me ligj nr. 182/2013, dt. 28.12.2013, botuar ne Flz. Nr. 203, date 30.12.2013.).
Neni 25/11
Lëndët e para në bujqësi dhe kafshët e racës
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j) Ligji 111/2013, date 01.04.2013 SHFUQIZOHET. (Me ligj Nr. 142/2013, dt. 2.5.2013,
botuar ne Fl.Z. Nr. 83, date 20 maj 2013.).
Neni 26***
Importimi i mallrave
1.
Për qëllimet e këtij ligji “importimi i mallrave” ka të njëjtin kuptim si në ligjin nr. 7609,
datë 22.9.1992 “Per tarifat doganore” dhe importimi i tyre quhet i kryer në momentin e
parashikuar në atë ligj, edhe nëqoftëse mallrat e importuara janë apo jo të përjashtuara
nga taksat doganore nga ai ligj.
2.
TVSH llogaritet, zbatohet dhe paguhet në importimin e mallrave sikur TVSH i
pagueshëm është taksë doganore e përcaktuar nga ligji nr. 7609, datë 22.9.1992 “Për
tarifat doganore”.
2.1. Për makineritë dhe pajisjet e importuara nga personat e tatueshëm, në kuptim të
këtij ligji, në funksion të veprimtarisë së tyre ekonomike, pavarësisht nga lloji i saj, me
përjashtim të makinerive dhe pajisjeve të përcaktuara në shkronjat “g” dhe “gj” të nenit 26/1
të këtij ligji, zbatohet skema e shtyrjes së pagesës së TVSH-së deri në 12 muaj. Për rastet
kur cikli i zhvillimit të investimeve dhe fillimit të ofrimit të prodhimit ose të shërbimit është më i
gjatë se 12 muaj, Ministri i Financave ka autoritetin ta zgjasë afatin e shtyrjes së pagesës së
TVSH-së, në varësi të ciklit të zhvillimit të investimit të parashikuar në marrëveshje apo
kontratë. Sipas kësaj skeme, TVSH-ja nuk paguhet në doganë, në çastin e importit.
Skema e re e shtyrjes së pagesës së TVSH-së përcaktohet me vendim të Këshillit
të Ministrave.
Kriteret dhe procedurat, që do të ndiqen për shtyrjen e TVSH-së, në rastin kur zgjatja e ciklit
të investimit dhe fillimit të ofrimit të prodhimit ose të shërbimit është më e gjatë se 12 muaj,
përcaktohen me udhëzim të Ministrit të Financave.
2.2 Për importimin e energjisë elektrike nga KESH sh.a. të zbatohet sistemi i shtyrjes së
pagesës të TVSH-së, sipas skemës së përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave.
3. Vlera e tatueshme e mallrave të importuara përcaktohet mbi bazën e ligjit nr. 7609, datë
22.9.1992 “Për tarifat doganore”, edhe nëqoftëse mallrat e importuara janë apo jo të
taksueshme me taksa doganore në bazë të atij ligji.
4. Vlera e tatueshme e mallrave të importuara përfshin, gjithashtu, nëse nuk janë përfshirë
sipas paragrafit 3:
a. shpenzimet e transportit e te sigurimit dhe shpenzimet e tjera, te perfshira ne importimin
e mallrave dhe levrimin e tyre, deri ne momentin e çastin e hyrjes ne territorin e Republikes
se Shqiperise;
b) tarifat, taksat dhe detyrime të pagueshme, si pasojë e eksportimit të këtyre mallrave nga
shtete prej të cilave ato eksportohen apo të pagueshme si rezultat i importimit të tyre,
përveç TVSH të pagueshëm që nuk përfshihet në bazë të këtij ligji.
5. Vlera e tatueshme për arin e përpunuar, të importuar, përcaktohet sipas
pikave 3 e 4 më lart, pa përfshirë vlerën e arit të përdorur si lëndë e parë. Mënyra e
llogaritjes së vlerës së arit të përdorur si lëndë e parë përcaktohet me udhëzim të
Ministrit të Financave, në zbatim të këtij ligji.
6. Operatorët e telefonisë celulare do të vazhdojnë të ofrojnë shërbimet e tyre
për të gjitha kartat SIM dhe numrat IMEI të aparateve celulare, që janë në përdorim në
datën 1 tetor 2007. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, duke filluar nga data 1 tetor 2007,
operatorët e telefonisë celulare do të ofrojnë shërbimet e tyre vetëm për numrat IMEI
të aparateve celulare, për të cilat importuesit apo zotëruesit e tyre kanë ndjekur
procedurën e mëposhtme:
a) importuesit e aparateve telefonike celulare, në çastin e deklarimit dhe të
pagesës së detyrimeve fiskale pranë shërbimit doganor, duhet të deklarojnë edhe
listën e numrave IMEI të aparateve të importuara;
b) individët, të cilët, në çastin e hyrjes në doganë, zotërojnë aparate celulare,
që futen për herë të parë në Shqipëri, vlera e të cilave është mbi minimumin e
patatueshëm, të vendosur në ligj, ndjekin të njëjtën proçedurë si në shkrinjën “a” të
kësaj pike;
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata
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c) individët, të cilët, në çastin e hyrjes në doganë, zotërojnë aparate celulare,
që futen për herë të parë në Shqipëri, vlera e të cilave është nën minimumin e
patatueshëm, të vendosur me ligj, duhet të plotësojnë dhe të dorëzojnë pranë
shërbimit doganor një deklaratë individuale për numrin IMEI të aparatit telefonik
celular.
Shërbimi doganor njofton zyrtarisht operatorët e telefonisë celulare për
numrat IMEI, të deklaruar nga importuesit dhe individët, në përputhje me shkronjat
“a”, “b” dhe “c” të kësaj pike. Forma e deklarimit të numrave IMEI nga importuesit
dhe individët përcaktohet me udhëzim të Ministrit të Financave.

Neni 26/1
Furnizimet e përjashtuara në import
Është furnizim i përjashtuar nga TVSH-ja:
a) importimi përfundimtar i të gjitha mallrave prej një personi të tatueshëm, kur furnizimi i
tyre në të gjitha rrethanat, brenda vendit, është furnizim i përjashtuar nga tatimi mbi vlerën e
shtuar.
b)importimi i mallrave të vendosura në regjimin e tranzitit;
c) importimi i mallrave të deklaruara për të qenë nën regjimin e lejimit të përkohshëm dhe atë
të përpunimit aktiv;
ç) importimi i mallrave dhe i shërbimeve, që lidhen me realizimin e fazës së kërkimit të
operacioneve hidrokarbure të kryera nga kontraktorët ose nënkontraktorët që punojnë për
këto operacione. Kontraktorët dhe nënkontraktorët vërtetohen si të tillë nga Agjencia
Kombëtare e Burimeve Natyrore.
(Ndryshuar me ligj nr. 182/2013, dt. 28.12.2013, botuar në Flz. Nr. 203, dt. 30.12.2013.).
Ministri i Financave dhe ministri përgjegjës për energjetikën përcaktojnë me udhëzim të
përbashkët listën e mallrave dhe shërbimeve të lidhura me fazën e kërkimit, si dhe
procedurën e përjashtimit.
(Ndryshuar me ligj nr. 182/2013, dt. 28.12.2013, botuar në Flz. Nr. 203, dt. 30.12.2013.).
"Operacione hidrokarbure", për efekt të këtij paragrafi, ka të njëjtin kuptim si në ligjin nr.
7746, datë 28.7.1993 "Për hidrokarburet", të ndryshuar;
d) importimi i kafshëve të gjalla të racës, të dhuruara nga donatorë të ndryshëm;
dh) importimi i mallrave nga NATO-ja dhe organizmat e saj, në kuadër të operacioneve, në
bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare;
e) Shfuqizohet
ë) importimi i mjeteve, të cilat ndihmojnë në integrimin në jetë të invalidëve paraplegjikë dhe
tetraplegjikë, përfshirë këtu dhe autovetura të përshtatura për përdorim prej tyre;
f) importimi i anijeve, sipas nënkrerëve 8901 20, 8901 30, 8901 90, 8902 00 të
Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave.
g) Importimi i makinerive dhe pajisjeve, në funksion të realizimit të kontratave të
investimeve me vlerë në dhe mbi 50 milionë lekë, është furnizim i përjashtuar nga tatimi
mbi vlerën e shtuar. Lista e makinerive dhe pajisjeve që janë direkt të lidhura me
investimin, procedura e përjashtimeve dhe kriteret përkatëse përcaktohen me vendim të
Këshillit të Ministrave. Për këto makineri dhe pajisje, të cilat janë importuar nën skemën e
shtyrjes së pagesës së TVSH-së dhe afati i dhënies së autorizimeve nga administrata
doganore ose nga Ministri i Financave nuk ka mbaruar deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij
ligji, tatimi mbi vlerën e shtuar përjashtohet. Në rastet kur TVSH-ja e shtyrë është paguar,
shuma e paguar nuk rimbursohet.
Në rastin e subjekteve, të cilat kanë bërë importim të makinerive dhe pajisjeve, në funksion
të realizimit të kontratave të investimeve me vlerë në dhe mbi 50 milionë lekë, nën skemën
e shtyrjes së TVSH-së dhe për të cilat ka mbaruar afati i shtyrjes së autorizimit nga

Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata

www.tatime.gov.al

10

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2014
Ligj Nr. 7928, date 27.4.1995. I NDRYSHUAR
administrata doganore apo Ministri i Financave në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe
nuk kanë TVSH për rimbursim tek administrata tatimore, u shuhet borxhi doganor.
Në rastin e subjekteve, të cilat kanë bërë importim të makinerive dhe pajisjeve, në funksion
të realizimit të kontratave të investimeve me vlerë në dhe mbi 50 milionë lekë, nën skemën
e shtyrjes së TVSH-së dhe për të cilat ka mbaruar afati i shtyrjes së autorizimit nga
administrata doganore apo Ministri i Financave në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe
kanë TVSH për t’u rimbursuar nga administrata tatimore, u shuhet borxhi doganor për
TVSH-në e shtyrë, me kusht që të mos pretendojnë shumën e TVSH-së për rimbursim tek
administrata tatimore. Procedurat përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.
gj) Importimi i makinerive dhe pajisjeve, në funksion të realizimit të kontratave të
investimeve në sektorin e përpunimit aktiv dhe të agrobiznesit, në funksion të realizimit të
kontratave të investimeve, pavarësisht nga vlera e investimit, është furnizim i përjashtuar
nga tatimi mbi vlerën e shtuar.
Kategoritë e operatorëve ekonomikë, që përfshihen në sektorin e përpunimit aktiv dhe të
agrobiznesit përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Lista e makinerive dhe
pajisjeve, që janë direkt të lidhura me investimin, procedura e përjashtimeve dhe kriteret
përkatëse përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Për këto makineri dhe pajisje,
të cilat janë importuar nën skemën e shtyrjes së pagesës së TVSH-së dhe afati i dhënies
së autorizimeve nga administrata doganore ose nga Ministri i Financave nuk ka mbaruar
deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, tatimi mbi vlerën e shtuar përjashtohet.
Në rastet kur TVSH-ja e shtyrë është paguar, shuma e paguar nuk rimbursohet.
Në rastin e subjekteve, të cilat kanë bërë importim të makinerive dhe pajisjeve, në funksion
të realizimit të kontratave të investimeve në sektorin e përpunimit aktiv dhe të agrobiznesit,
nën skemën e shtyrjes së TVSH-së dhe për të cilat ka mbaruar afati i shtyrjes së autorizimit
nga administrata doganore apo Ministri i Financave në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji
dhe nuk kanë TVSH për t’u rimbursuar nga administrata tatimore, borxhi doganor shuhet.
Në rastin e subjekteve, të cilat kanë bërë importim të makinerive dhe pajisjeve, në funksion
të realizimit të kontratave të investimeve në sektorin e përpunimit aktiv dhe të agrobiznesit,
nën skemën e shtyrjes së TVSH-së dhe për të cilat ka mbaruar afati i shtyrjes së autorizimit
nga 10609 administrata doganore apo Ministri i Financave në datën e hyrjes në fuqi të këtij
ligji dhe kanë TVSH për t’u rimbursuar nga administrata tatimore, u shuhet borxhi doganor
për TVSH-në e shtyrë, me kusht që të mos pretendojnë shumën e TVSH-së për rimbursim
tek administrata tatimore. Procedurat përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.
h) Importimi i hekurit, i klasifikuar në krerët 7213 dhe 7214 të NKM-së dhe çimentos, e
klasifikuar në kodet 2523 29 00, 2523 30 00 dhe 2523 90 00 të NKM-së, të importuar nga
subjektet ndërtuese të hidrocentraleve, të cilat, në bazë të marrëveshjeve respektive, i
përdorin si lëndë të parë për ndërtimin e hidrocentraleve, është furnizim i përjashtuar nga
tatimi mbi vlerën e shtuar. Procedura e përjashtimeve, kriteret dhe përcaktimi i llojit e
sasisë përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.
i) Importimi i makinerive prodhuese tatimpaguesi subjekt i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e
biznesit të vogël në funksion të realizimit të aktivitetit të tyre prodhues, është furnizim i
përjashtuar. Lista e makinerive prodhuese që janë direkt të lidhura me investimin,
procedura e përjashtimeve dhe kriteret përkatëse përcaktohen me vendim të Këshillit të
Ministrave. (Ndryshuar me ligj nr.182/2013, dt. 28.12.2013, botuar ne Flz. Nr. 203, dt.
30.12.2013.).
j) Ligji 111/2013, date 01.04.2013 SHFUQIZOHET. (Me ligj Nr. 142/2013, dt. 2.5.2013,
botuar ne Fl.Z. Nr. 83, date 20 maj 2013.).

KREU IV
VLERA E TATUESHME DHE SHKALLA TATIMORE
Neni 27
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Vlera e tatueshme
1. Vlera e tatueshme e furnizimit të tatueshëm është shuma totale e paguar për atë
furnizim, perveç rasteve që në këtë ligj përcaktohet ndryshe.
2. Vlera e tatueshme e furnizimit të mallrave në nenin 18, pika 2 ose 3 është pagesa totale
që duhet të ishte e pagueshme në lidhje me atë furnizim nëse qëllimi i furnizuesit është
nxjerrja e fitimit ndaj atij dhe furnizimeve të ngjashme.
Neni 27/1****
Vlera minimale e tatueshme
Çmimi orientues minimal fiskal, për procesin e ndërtimit të banesave, përcaktohet me
Vendim të Këshillit të Ministrave pas këshillimit me Shoqatën e Ndërtuesve të Shqipërisë.
Neni 27/2
Furnizimi i arit të përpunuar
Vlera e tatueshme e arit të përpunuar, të furnizuar brenda vendit, nuk përfshin vlerën
e arit të përdorur si lëndë e parë. Mënyra e llogaritjes së vlerës së arit, të përdorur si
lëndë e parë, përcaktohet me udhëzim të Ministrit të Financave.
Neni 28
Detyrimet mbi furnizimet
1. Vlera e tatueshme e furnizimit përfshin tarifat, tatimet dhe detyrimet e pagueshme si
rezultat i furnizimit përveç TVSH të pagueshëm për këtë furnizim në bazë të këtij ligji.
2. Personi që kryen furnizime të tatueshme detyrohet të njoftojë në mënyrë të dukshme
nëpërmjet shpalljes, kontratës a reklamës nëse çmimi i mallrave ose i shërbimeve për t'u
furnizuar ose çmimi që duhet të paguhet për furnizimin përfshin apo nuk e përfshin TVSHnë, përveç rasteve që Ministri i Financave në udhëzim ka të drejtë ta përcaktojë ndryshe.
3. Në rast se furnizimi i tatueshëm kryhet pa një shumë të ndarë e të identifikuar si nje
pagesë e TVSH-së, vlera e tatueshme e tij është shuma që, së bashku me TVSH të
paguëshëm mbi këtë shumë në bazë të këtij ligji, është e barabartë me pagesën që i bëhet
furnizuesit.
4. Për mallrat, të cilat pesojne humbje gjate tranzitimit, magazinimit dhe prodhimit, siç
percaktohet ne akte te veçanta ligjore dhe nenligjore, nuk llogaritet dhe nuk paguhet TVSHja.
Neni 29
Saktësimet
1. Kur ka rritje ose ulje në pagesën totale të bërë për furnizimin, atëherë saktësohet
përkatësisht vlera e tatueshme e furnizimit.
2. Kur pagesa për një furnizim reduktohet nga një ulje në momentin e furnizimit atëherë
reduktohet përkatësisht vlera e tatueshme e furnizimit.
3. Kur pagesa për furnizimin reduktohet nga një ulje për pagesë të menjëherëshme
atëherë reduktohet përkatësisht vlera e tatueshme e furnizimit.
Neni 30
Shkalla tatimore
1. TVSH-ja zbatohet në masën 20 për qind, përveç rasteve kur në këtë ligj përcaktohet
ndryshe.
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Pika 2 shfuqizohet nga data 1 prill 2014.
(Ndryshuar me ligj nr. 182/2013, dt. 28.12.2013, botuar në Flz. Nr. 203, dt. 30.12.2013.).

Neni 31
Eksporti dhe transporti ndërkombëtar
TVSH-ja zbatohet në masën zero për qind:
1. Për mallrat, që eksportohen nga territori i Republikës së Shqipërisë.
2. Për transportin ndërkombëtar të mallrave ose të pasagjerëve dhe furnizimet e mallrave e
të shërbimeve në lidhje me të. Ministri i Financave dhe Ministri i Punëve Publike,
Transportit dhe Telekomunikacionit kanë të drejtë të caktojnë me udhëzim të përbashkët
cilat janë furnizimet e mallrave e të shërbimeve në lidhje me transportin ndërkombëtar të
mallrave dhe pasagjerëve.
3. Për furnizimet e mallrave a shërbimeve në lidhje me veprimtaritë tregtare ose industriale
në det.
Neni 32
Tatimi i pagueshëm
TVSH i pagueshëm nga një person i tatueshëm për një periudhë tatimore është diferenca
ndërmjet:
a) TVSH të zbatuar për periudhën tatimore mbi vlerën totale të tatueshme të të gjitha
furnizimeve të tatueshme të bëra gjatë periudhës nga ky person, minus
b) çdo kreditim tatimi të lejuar për këtë person për atë periudhë.
Neni 33
Kreditimi i tatimit
1. Kreditimi i tatimit për një periudhë tatimore është:
a) totali i TVSH i zbatuar në lidhje me:
(i) të gjitha furnizimet e tatueshme të bëra për personin e tatueshëm gjatë periudhës
tatimore nga persona të tjerë të tatueshëm;
(ii) të gjitha importet e mallrave të bëra nga personi i tatueshëm gjatë periudhës tatimore
kur këto furnizime a importime janë bërë për qëllimet e furnizimeve të tatueshme të bëra
ose për t’u bërë nga personi i tatueshem;
b) çdo kreditim i tatimit i lejuar në bazë të nenit 34, përveç rasteve kur në këtë ligj
përcaktohet ndryshe.
2. Kreditimi i tatimit nuk lejohet në asnjë rrethanë për shpenzime që nuk janë tërësisht
vetëm për qëllime të veprimtarisë ekonomike.
3. Një person i tatueshem nuk ka të drejtë të kerkojë kreditim tatimi në bazë të këtij neni,
nëqoftëse ai nuk zotëron një faturë që tregon shumën e kreditimit të kerkuar, ose të kërkojë
kreditim tatimi në bazë të nenit 34 nëse ai nuk zotëron dokumente që vërtetojnë se borxhi
është një borxh i keq.
4. Ministri i Financave cakton me udhëzim lejimin e kreditimit të tatimit për një person të
tatueshëm për sa i përket një pjese të TVSH të paguar prej tij, në lidhje me furnizime të
tatueshme dhe importime mallrash të kryera prej tij pjesërisht për qëllime të furnizimeve të
tatueshme të bëra a për t’u bërë prej tij dhe pjesërisht për qëllime të tjera.
5. Ministri i Financave ka të drejtë të caktojë në udhëzim që kreditimi i tatimit nuk lejohet
në lidhje me ndonjë lloj furnizimi të tatueshëm apo importimi.
Neni 34
Borxhet e këqija
1. Kur një pagesë nuk ështe marrë plotësisht apo pjesërisht për një furnizim të tatueshëm
prej furnizuesit dhe është një borxh i keq, lejohet kreditimi i tatimit në baze te këtij neni.
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2. Shuma e kreditimit të tatimit është sa TVSH e zbatuar në bazë të nenit 30 të këtij ligji,
në lidhje me furnizimin që përputhet me shumën e paarkëtuar të borxhit të keq.
3. Kreditimi i tatimit lejohet në çdo periudhë tatimore mbasi borxhi bëhet borxh i keq dhe
fillon të paktën gjashtë muaj pas mbylljes së periudhës tatimore, për të cilën TVSH ishte
zbatuar në lidhje me furnizimin.
4. Kur kreditimi është lejuar për borxhin e keq dhe plotësisht apo pjesërisht ky borxh
paguhet më vonë, shuma e arkëtuar trajtohet si një saktësim në bazë të nenit 29 të këtij
ligji.

KREU V
ADMINISTRIMI DHE PROÇEDURA
Neni 35
Administrimi dhe procedurat në përgjithësi
1. Ministri i Financave është përgjegjës për zbatimin e këtij ligji.
2. Administrata tatimore dhe administrata doganore janë të vetmet organe që kanë
përgjegjesi të zbatojnë këtë ligj. Ato raportojnë tek Ministri i Financave.
3. Për zbatimin e këtij ligji Ministri i Financave nxjerr udhëzimet përkatëse.
Neni 36**
Faturat
1. Personi i tatueshëm që kryen furnizimin, është i detyruar të lëshojë për personin që
merr furnizimin një faturë në lidhje me atë furnizim, përveç rasteve që në këtë ligj
përcaktohet ndryshe.
1/1. Në fund të faturës shënohet blerësi me emër, mbiemër, nënshkrim, transportuesi me
emër, mbiemër, nënshkrim dhe shitësi me emër, mbiemër, nënshkrim dhe vulë.
2. Për qëllimet e këtij ligji fatura përpilohet në formën e caktuar nga Ministri i Financave
dhe përmban:
a)
emrin, adresën. NIPT-in dhe kodin fiskal të personit që bën furnizimin;
b)
emrin, adresën dhe NIPT-in, së bashku me kodin fiskal për blerësin
person i
tatueshem për TVSH, emrin, adresën dhe kodin fiskal për blerësin person I tatueshëm I
biznesit të vogël dhe vetëm emrin e adresën për blerësit persona të tjerë;
b/1) emrin, adresen dhe NIPT–in e transportuesit, targen e mjetit dhe oren e
furnizimit;
c)
datën në të cilën lëshohet fatura;
d)
numrin e serisë së vendosur nga shtypshkronja që e ka shtypur;
e)
numrin rendor;
f)
përshkrimin e çdo lloj malli apo shërbimi të furnizuar;
g)
sasinë e mallrave apo madhësinë e shërbimeve të furnizuara;
h)
çmimin për njësi, pa TVSH-në, për çdo lloj malli apo shërbimi të furnizuar;
i)
shumën e pagueshme pa TVSH-në;
j)
përqindjen e TVSH-së së pagueshme ndaj çdo lloj malli apo shërbimi
të
furnizuar;
k)
shumën e TVSH-së së pagueshme;
l)
shumën e pagueshme me TVSH;
m)
çdo të dhënë tjetër që kërkohet nga Ministri I Financave
3. Kur bëhet ndonjë saktësim në pagesën e kryer për një furnizim pasi fatura të jetë lëshuar
për të, personi që bën furnizimin lëshon një faturë tjetër ose një notë kreditimi në formën e
kërkuar nga ky në lidhje me atë saktësim.

Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata

www.tatime.gov.al

14

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2014
Ligj Nr. 7928, date 27.4.1995. I NDRYSHUAR
4. Ministri i Financave ka të drejtë të caktojë me udhëzim se shitësi me pakicë plotëson
detyrimet e këtij neni, duke lëshuar një fature a notë kreditimi (duke përfshirë kuponat), në
formën dhe në rrethanat që parashikohen.
5. Kur një person që nuk është i regjistruar lëshon faturë në formën e parashikuar në këtë
ligj ose ndryshe, lë të kuptohet se zbaton TVSH ndaj ndonjë furnizimi, i nënshtrohet
dënimit.
6. Kur një person lëshon faturë siç parashikohet në paragrafin 5, organet tatimore
ngarkohen të arkëtojnë TVSH të shënuar në atë faturë, së bashku me çdo gjobë për
dënimin e vendosur në bazë të atij paragrafi.
7. Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve ka të drejtë të lejojë mospërdorimin e faturave tatimore
me numër serial të pashtypur në rastet kur personi i tatueshëm I regjistruar mund të
tregojë, me kërkesë të organeve tatimore, që sistemi i tij i regjistrimeve është i
kompjuterizuar dhe i aftë të prodhojë fatura tatimore me numër serial për çdo transaksion
të tatueshëm dhe që ka një numër të konsiderueshëm klientësh konsumatorë final.
8. Shfuqizohet.
Neni 37
Deklaratat për periudhat tatimore
1. Çdo person i tatueshem detyrohet:
a) të bëjë një deklaratë, në bazë të nenit 32 të këtij ligji, për çdo periudhë tatimore jo më
vonë se 14 ditë pas përfundimit të periudhës tatimore me të cilën ajo lidhet;
b) të paguajë TVSH për atë periudhë, në ose para datës së detyrueshme të deklaratës.
2. Deklarata e bërë sipas pikës 1 bëhet në atë forme dhe përmban atë informacion siç
përcaktohet nga Ministri i Financave.
Neni 38
Periudhat tatimore
1. Periudha tatimore është muaji kalendarik, përveç rasteve kur në këtë ligj përcaktohet
ndryshe.
2. Për një person të tatueshëm që regjistrohet fillimisht, periudha tatimore fillon në ditën
kur Çertifikata e Regjistrimit shënon se regjistrimi hyn në fuqi dhe përfundon në ditën e
fundit të atij muaji.
3. Për një person të tatueshëm që çregjistrohet, periudha tatimore fillon në ditën e parë të
muajit përkatës dhe përfundon në ditën në të cilën personi është çregjistruar.
4. Ministri i Financave ka të drejtë të caktojë me udhëzim që, për ndonjë kategori
personash të tatueshëm, periudha tatimore është më e gjatë apo më e shkurtër se një
muaj.
Neni 39
Deklarime të tjera
Organet tatimore kanë të drejtë të detyrojnë një person të tatueshëm të bëjë deklarime të
tjera, si shtesë e deklaratave për periudhat tatimore, në formën dhe kohën e kërkuar prej
tyre.
Neni 40
Detyrimi për të mbajtur regjistrime
1. Cdo person i tatueshëm detyrohet të mbajë llogari, duke përfshirë regjistra për të gjitha
furnizimet e kryera prej tij, të gjitha furnizimet e bëra atij dhe të gjitha importet e mallrave të
kryera prej tij, si pjesë e veprimtarisë së tij ekonomike në ligjin nr.9228, datë 29.4.2004
“Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, të ndryshuar”.Regjistrimet e mbajtura në
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bazë të paragrafit 1 përfshijnë të gjitha faturat e lëshuara për personin e tatueshëm në
lidhje me furnizimet e tatueshme të bëra atij.
2. Ministri i Financave ka të drejtë të parashikojë që, regjistrimet e mbajtura në bazë të
paragrafit 1 të regjistrohen në kompjuter ose si të dhëna elektronike.
3. Regjistrimet e mbajtura në bazë të paragrafit 1 ruhen për një periudhë prej 5 vjetësh.
4. Organet tatimore kanë të drejtë të detyrojë një person të tatueshëm, duke e njoftuar
atë:
a) të paraqesë regjistrimet e mbajtura në bazë të paragrafit 1;
b) dhe nëse regjistrimet janë mbajtur në kompjuter a si të dhëna elektronike, t'u lejojnë
atyre hyrjen në kompjuter ku regjistrimet janë mbajtur dhe hyrjen në kompjuter a pajisje të
tjera për të inspektuar regjistrimet e mbajtura si të dhëna elektronike.

Neni 41
Vlerësimet tatimore
1. Administrata tatimore ka të drejtë të bëjë një vlerësim tatimor të shumës së TVSH-së kur:
a) personi nuk bën deklarimin nga ajo periudhë kohe apo në formën, që përcaktohet në
këtë ligj;
b) personi kërkon që shuma e TVSH-së, e paraqitur si e pagueshme në një deklaratë, të
ndryshojë, për arsye të një gabimi a mangësie;
c) çmon se shuma e TVSH-së, e paraqitur si e pagueshme në një deklaratë të bërë nga një
person i tatueshëm, është më e vogël se shuma që duhej të ishte pasqyruar si e pagueshme;
ç) personi ka qenë i çregjistruar, për shkaqet e përcaktuara në nenin 7 të këtij ligji, me efekte
nga data në të cilën ishte regjistruar;
d) personi duhej të arkëtonte një shumë TVSH-je për një faturë, në përputhje me pikën 6 të
nenit 36 të këtij ligji;
dh) çmon se, për ndonjë arsye, shuma e TVSH-së, edhe pse është e pagueshme, nuk
është paguar.
2. Administrata tatimore njofton me shkrim personin e tatueshëm për vlerësimin tatimor, duke
i dërguar bashkëlidhur edhe kërkesën për të paguar detyrimin tatimor, TVSH-në e
pagueshme, kamatëvonesat, si dhe gjobat, sipas afateve dhe procedurave të përcaktuara në
nenin 69 të ligjit nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e
Shqipërisë”.
3. Personi i tatueshëm detyrohet ta paguajë detyrimin tatimor, të vlerësuar sipas vlerësimit
tatimor, të kryer në bazë të këtij neni, brenda 30 ditëve kalendarike, duke filluar nga data kur
personi ka marrë apo vlerësohet ta ketë marrë njoftimin e vlerësimit dhe kërkesën për
pagesë.”.
Neni 42
Ankimi administrativ tatimor
Çdo person, ndaj të cilit është bërë një vlerësim tatimor për TVSH-në, në përputhje me
nenin 41 të këtij ligji dhe, për pasojë, organi tatimor ka nxjerrë njoftim për këtë
vlerësim, nëse nuk është dakord, ka të drejtë të paraqesë ankim në Drejtorinë e
Apelimit Tatimor, sipas afatit të parashikuar në pikën 3 të nenit 106 të ligjit nr.9920,
datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të ndjekë
procedurat e apelimit, në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

Neni 43*
E drejta e ankimit SHFUQIZOHET
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Neni 44
Afatet kohore
Organet tatimore nuk kanë të drejtë të bëjnë një vlerësim tatimor mbas 5 vjetësh pasi ka
përfunduar periudha tatimore me të cilën ai lidhet, përveç rasteve kur ky vlerësim tatimor
bëhet vetëm për të zbatuar një rishqyrtim ose ankim kundër vleresimit tatimor të kryer
brenda këtij afati kohor.
Neni 45
Vlefshmëria e vlerësimit tatimor
1. Vlefshmëria e vlerësimit tatimor nuk diskutohet nga çdo lloj proçedurë, përveçse
nëpërmjet rishqyrtimit dhe ankimit në bazë të këtij ligji.
2. Vlefshmëria e rishqyrtimit nuk diskutohet nga çdo lloj proçedurë, përveçse nëpërmjet
ankimit në bazë të këtij ligji.
3. Të gjitha vlerësimet tatimore dhe të gjitha informacionet e përfshira në vlerësimin
tatimor, gjykohen të jenë përfundimisht të sakta, përderisa këto vlerësime të mos
ndryshohen ose anulohen në përshtatje me rishqyrtimin e ankimin në bazë të këtij ligji.
Neni 46
Informacioni
Organet tatimore kanë të drejtë të detyrojnë:
a) personin e tatueshëm apo drejtorin, nëpunësin, përfaqesuesin tatimor apo agjentin e
atij personi;
b) çdo person të cilin organet tatimore e gjykojnë se duhet të jetë person i tatueshëm apo
drejtorin, nëpunësin, përfaqësuesin tatimor apo agjentin e atij personi;
c) çdo person i cili importon apo eksporton mallra ose ka lidhje me importimin apo
eksportimin e atyre mallrave apo drejtorin, nëpunësin, përfaqësuesin tatimor apo agjentin e
atij personi;
ç) çdo person tjetër i cili është ose mund të jetë në lidhje me personin e përmendur në
paragrafët (a), (b) dhe (c);
- t’u paraqesin organeve tatimore informacion në lidhje me çdo furnizim mallrash apo
shërbimesh sipas kërkesës së organeve tatimore dhe të japin çdo dokument apo regjistrim
elektronik të dhënash në zotërim të tyre në lidhje me furnizimin.
Neni 47**
E drejta e hyrjes dhe inspektimit
1. **Personi i autorizuar nga organi tatimore ka të drejtë të hyjë dhe te kërkojë në çdo
vend që përfshin tokë, ndërtesë, automjet, anije etj., kur ai ka arsye për të besuar që
mallrat ose dokumentet e përdorura prej personit të tatueshëm, për qëllimet e zbatimit të
këtij ligji, mbahen atje.
2. Personi që kërkon të hyjë në ndonjë tokë apo ndërtesë në bazë të këtij neni, nuk mund
ta bëjë atë, përderisa:
a) ai nuk paraqet, sipas kërkesës së personit në atë tokë a ndërtesë, autorizimin me
shkrim për të hyrë;
b) ai nuk përshtatet me çdo detyrim tjetër të përcaktuar nga Ministri i Financave.
3. Personi që hyn në tokat a ndërtesat në bazë të pikës 1, inspekton ato toka e ndërtesa si
dhe çdo dokument e mallra në atë tokë a në atë ndërtesë.
4. Personi që hyn në ndonjë tokë a ndërtesë në bazë të pikës 1, mund të inspektojë dhe
të marrë kopje të çdo llogarie, regjistrimi a dokumenti.
5. Personi që hyn në një ndërtesë në bazë të pikës 1, inspekton dhe kontrollon operimet e
çdo kompjuteri, arkave regjistruese a pajisjeve të tjera në atë ndërtesë dhe mund të marrë
kopjet e çdo llogarie, regjistrimi apo informacion tjetër në ato pajisje.
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6. Ministri i Financave nxjerr udhëzime për autorizimin e personave për parashikimin në të
gjitha rastet të kompetencave me shkrim dhe për kushtet në të cilat përdoren kompetencat
nga personat e autorizuar në bazë të këtij neni.
Neni 48
Pagesa e TVSH
1. Pagesa e TVSH-së bëhet nga personi i tatueshëm për organet tatimore a mënyra të
tjera, siç përcaktohet nga Ministri i Financave në udhëzim.
2. Personi i tatueshëm shoqëron çdo deklaratë të bërë prej tij në përshtatje me nenin 37
me:
a) pagesën e detyruar të TVSH-së;
b) ose dokumentin e pagesës së detyruar të TVSH-së nga data e detyruar.
Neni 49*
Kamatëvonesat
1. Kur personi i tatueshëm nuk paguan shumën e plotë të detyruar të TVSH-së në bazë të
këtij ligji në datën në te cilën ajo është e detyruar, paguhen kamatëvonesat mbi shumën e
papaguar te TVSH-së nga data në të cilën ajo ka qenë e detyruar të paguajë deri në datën
në të cilën ajo paguhet.
2. Shfuqizohet
3. Kamatëvonesat e pagueshme në bazë të paragrafit 1 bëhen detyrimisht në fund të
muajit kalendarik në të cilin ato krijohen.
4. Kamatëvonesat e pagueshme në bazë të këtij paragrafi janë njëlloj të detyrueshme
dhe nxirren sikur të ishin TVSH i pagueshëm në bazë të këtij ligji.
Neni 50*
Rimbursimet
1. Nëse kreditimi i tatimit për një periudhe tatimore është me i madh se TVSH i zbatuar
për atë periudhë, personi i tatueshëm ka të drejtën të mbartë shumën e mbetur si kreditim
tatimor për periudhën pasardhëse tatimore në bazë të nenit 32.
2. Një person i tatueshem kërkon rimbursim të tepricës së kreditimit tatimor kur:
a) Personi i tatueshem ka mbartur një shumë të kreditimit tatimor për 3 muaj radhazi, në
bazë të pikës 1 të këtij neni.
b) rimbursimi i kërkuar tejkalon shumën prej 400 000 lekë.
3.Për rastet kur në marrëveshjet financiare të ratifikuara nga Kuvendi ose në marrëveshjet
e granteve të miratuara nga Këshilli i Ministrave parashikohet mospërdorimi i burimeve
financiare të huaja për të paguar taksa e tatime, duke përfshirë ose jo tatimin mbi vlerën e
shtuar, tatimi mbi vlerën e shtuar, i paguar, u rimbursohet financuesve të huaj nga sistemi i
thesarit, brenda 30 ditëve, sipas rregullave të caktuara nga Ministri i Financave.
(Ndryshuar me ligj nr. 182/2013, dt. 28.12.2013, botuar në Flz. Nr. 203, dt. 30.12.2013.).
Tatimi mbi vlerën e shtuar për importimin e materialeve ushtarake për Forcat e Armatosura,
të dhuruara nga vendet anëtare të Aleancës së NATO-s apo partnerët, paguhet si kosto
lokale nga Ministria e Mbrojtjes
4. Eksportuesit kanë të drejtë të kërkojnë rimbursim kur teprica e tyre tejkalon shumën
400.000 (katërqindmijë) lekë.
Organet tatimore bëjnë rimbursimin e tepricës kreditore të TVSH-së për këtë kategori
tatimpaguesish, brenda 30 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës.
5. Këshilli i Ministrave përcakton kategorinë e eksportuesve të përmendur në pikën 4 të
këtij neni.
(Pikat 4 dhe 5 hyjnë në fuqi më 19.01.2001, shënim i DPT.)
6. Duke filluar nga data 1 janar 2014, brenda 60 ditëve nga paraqitja e kërkesës së
tatimpaguesit, drejtoria rajonale e tatimeve kontrollon dhe miraton tepricën kreditore të
tatimpaguesit si të rimbursueshme. Pagesa e tepricës kreditore të rimbursueshme kryhet
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nga sistemi i thesarit, në bazë të rregullave të përcaktuara në udhëzimin e Ministrit të
Financave.
(Ndryshuar me ligj nr. 182/2013, dt. 28.12.2013, botuar në Flz. Nr. 203, dt. 30.12.2013.).

Neni 51
Kompetencat për të detyruar garancinë
Organet tatimore, para se të bëjnë një rimbursim të kreditimit tatimor për një person të
tatueshëm kanë të drejtë ta detyrojnë atë person të paraqesë një garanci për pagesën e
ardhshme të TVSH-së prej tij.
Neni 52
Rimbursimet, si pasojë e ankimit administrativ tatimor
Kur një vlerësim tatimor, në bazë të një ankimi administrativ tatimor, ulet apo anulohet, organet
tatimore rimbursojnë personin, ndaj të cilit ishte bërë ky vlerësim tatimor, për të gjithë shumën e
TVSH-së së paguar më tepër, sipas afateve dhe rregullave të përcaktuara në nenin 110 të ligjit
nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”
Neni 53*
Kamatëvonesat për rimbursimin
a) SHFUQIZOHET
b) Kur organet tatimore nuk bëjnë rimbursimin e TVSH-së për një person, në perputhje me
nenin 50, brenda 30 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës, në njërën nga format e
përcaktuara në nenin 75 të ligjit nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në
Republikën e Shqipërisë”, detyrohen të paguajnë kamatëvonesat e përcaktuara në nenin
76 të po këtij ligji.
Neni 54****
Nxjerrja e tatimit të papaguar
**** Nëse TVSH-ja e detyruar në mbështetje të këtij ligji, nuk është paguar deri në
datën, në të cilën ai është e detyrueshme, organet tatimore kanë të drejtë të ndërmarrin
veprime për të nxjerrë me forcë TVSH-në e detyruar, së bashku me interesat apo gjobat e
vëna, ligjit nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”
Neni 55
Përfaqësuesit tatimorë
1. Kur një person është person i tatueshëm për qëllimet e këtij ligji, por nuk ka një vend të
veprimtarisë ekonomike, apo në rastin e një individi një vend të zakonshëm të rezidencës
në Shqipëri, Ministria e Financave ka të drejtë t'i kërkojë atij të emëroje një person tjetër si
përfaqesuesin e tij tatimor.
2. Një person emërohet si përfaqesues tatimor vetëm në qoftë se ai ka një vend të
veprimtarisë ekonomike ose në rastin e një individi vendin e zakonshëm të rezidences në
Shqiperi.
3. Një person i emëruar si përfaqesues tatimor është personalisht përgjegjës, në bazë të
këtij ligji, për të përmbushur të gjitha detyrimet, duke përfshirë çdo gjobë a dënim, për të
cilat kryesori i tij detyrohet dhe merr të gjitha të drejtat e kryesorit të tij sipas këtij ligji.
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4. Në mungesë të emërimit të një përfaqësuesi tatimor, të gjitha detyrimet dhe penalitetet
për to paguhen nga përfituesi vendas i furnizimit.

Neni 56
Përfaqëuesi Personal
Kur një person i tatueshëm vdes, bëhet i paaftë, falimenton, shkon në likuidim a
shpërndarje, çdo person që vazhdon veprimtarinë ekonomike trajtohet si një person i
tatueshëm.
Neni 57
Kundërvajtjet administrative dhe sanksionet
Shkeljet e dispozitave per tatimin mbi vleren e shtuar, qe perbejne kundervajtje
administrative dhe denimet perkatese percaktohen ne ligjin nr.9920 , date 19.5.2008 “Per
procedurat tatimore ne Republiken e Shqiperise”.

KREU VI
RASTE TE TJERA
Neni 58
Tatimpaguesi subjekt i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël
Ministri i Financave përcakton në udhëzim skemat e veçanta për personat e tatueshëm të
tatimpaguesit subjekt i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël ose kategori të
veçanta të biznesit, apo për persona të tatueshëm të cilët bëjnë furnizime mallrash a
kategori të veçanta mallrash, të furnizuara atyre nga persona të tjerë, përveç personave të
tatueshëm.
(Ndryshuar me ligj nr. 182/2013, dt. 28.12.2013, botuar në Flz. Nr. 2013, dt. 30.12.2013.).

Neni 58.1
Skema e kompensimit të fermerëve
1.
Për fermerët, të cilët, në kuadër të veprimtarisë së tyre, në njërën nga fushat e
prodhimit bujqësor e blegtoral, furnizojnë me këto produkte një person të tatueshëm, sipas
kuptimit të këtij ligji, zbatohet skema e kompensimit të akorduar. Ministri i Financave,në
bashkëpunim me ministrin përgjegjës për bujqësinë e blegtorinë, përcakton me udhëzim
listën e produkteve të përfshira në këtë skemë.
2.
Kompensimi i akorduar i paguhet shitësit fermer nga blerësi, person i tatueshëm,
përkundrejt furnizimeve të kryera.
3.
Kompensimi i akorduar është i barabartë me produktin e përqindjes fiks të
kompensimit me vlerën e furnizimit dhe llogaritet, për çdo furnizim të fermerit, për personin
e tatueshëm. Kompensimi mbulon një pjesë të TVSH-së së paguar prej fermerëve, të
përfshirë në çmimin e blerjes së mallrave e shërbimeve, që u janë furnizuar atyre, për
nevoja të veprimtarisë së ekonomike, bujqësore e blegtorale.
Neni 58.2
Përqindja e kompensimit
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Kompensimi është në masën 6 për qind.
Neni 58.3
Detyrime të fermerit
Fermerët përfitojnë të drejtën e kompensimit kur :
a) nuk janë regjistruar dhe nuk detyrohen të regjistrohen si persona të tatueshëm,
sipas këtij ligji;
b)
bëjnë furnizimin me mallra, me prejardhje nga puna e tyre, kryer në njërën nga
fushat e përcaktuara në pikën 1 të nenit 58.1 të këtij ligji;
c)
mallrat, ua furnizojnë të tretëve, persona të tatueshëm ;
ç)
janë pajisur me një kod personal, të lëshuar nga Ministria e Bujqësisë, Ushqimit
dhe Mbrojtjes së Konsumatorit.
Neni 58.4
Detyrime të personit të tatueshëm
1. Blerësi, person i tatueshëm, lëshon një faturë tatimore për shitësin fermer, për cdo
furnizim të marrë prej tij. Vlera e faturës përfaqëson vlerën e furnizimit të paguar nga blerësi,
për llogari të shitësit fermer, mbi të cilën zbatohet përqindja fikse e kompensimit.
2. Forma dhe përmbajtja e faturës janë përcaktuar në nenin 36 të këtij ligji, në përputhje
me natyrën e furnizimit.
Në krye të saj vendoset shënimi “Faturë e lëshuar nga blerësi” dhe në të duhet të
shënohen këto të dhëna :
a) emri, adresa, NIPT-i i personit të tatueshëm blerës;
b) emri, mbiemri,adresa,kodi personal i fermerit shitës.
c) datën në të cilën lëshohet fatura;
ç) përshkrimi i çdo lloj malli të furnizuar;
d) sasia e mallrave të furnizuara;
dh) çmimi për njësi i çdo lloj malli të furnizuar;
e) vlera e furnizimit;
ë) përqindja e kompensimit të paguar;
f) shuma e kompensimit të paguar;
g) vlera e përgjithshme e paguar për atë furnizim.
3. Kompensimi, që personi i tatueshëm blerës, i ka paguar shitësit fermer, vlerësohet si
TVSH-ja e kreditueshme për personin e tatueshëm, sipas kushteve të nenit 33 të ligjit dhe
deklarohet në periudhën tatimore, kur është lëshuar fatura.
4. Në qoftë se fatura nuk përmban të gjitha të dhënat e përcaktuara sipas pikës 2 të
këtij neni, personi i tatueshëm nuk ka të drejtë të kreditojë kompensimin e paraqitur në të
dhe detyrohet të paguajë një dënim të përcaktuar me udhëzim të Ministrit të Financave.”.
KREU VII
DISPOZITA TRANZITORE DHE TE FUNDIT

Neni 59
Regjistrimi gjatë periudhës tranzitore
Çdo person i tatueshëm regjistrohet në bazë të nenit 5 me efekt nga data e hyrjes në fuqi
të këtij ligji dhe kërkon të regjistrohet në bazë të nenit 3 jo më vonë se një muaj para datës
së hyrjes në fuqi të TVSH-së.
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Çdo person ka të drejtë të regjistrohet në bazë të nenit 4 me efekt nga data e hyrjes në fuqi
të TVSH-së, ka të drejtë të kerkojë të regjistrohet në përshtatje me nenin 3 në çdo kohë
pas fillimit të periudhës së regjistrimit.
Fillimi i periudhës së regjistrimit caktohet nga Ministri i Financave.
Ngarkohet Ministri i Financave për nxjerrjen e udhëzimeve për mallrat e importuara ose të
blear para hyrjes në fuqi të këtij ligji, por që rezultojnë gjendje deri në datën e hyrjes në fuqi
të ligjit.
Neni 60
Hyrja në fuqi
Ky ligj hyn në fuqi menjëherë. Zbatimi i TVSH-së dhe zevëndësimi i tatimit mbi qarkullimin
fillon në tremujorin e 4-t të vitit 1995. Këshilli i Ministrave cakton datën e zbatimit të këtij
tatimi. Me fillimin e zbatimit të TVSH-së, ligji Nr. 7676 datë 3.3.1993 “Për tatimin mbi
qarkullimin”, si dhe çdo dispozitë tjetër e lidhur me të shfuqizohet.

Ky ligj hyn në fuqi më 1 janar 2008.
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
Ngarkohet Ministria e Financave për nxjerrjen e akteve nënligjore në zbatim të këtij ligji,
brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e tij.
Shpallur me dekretin nr. 8101, datë 12.4.2013 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë,
Bujar Nishani.

-Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
Miratuar në datën 2.5.2013
Shpallur me dekretin nr. 8174, datë 14.5.2013 të Presidentit të Republikës së
Shqipërisë, Bujar Nishani.
Ky ligj hyn në fuqi menjëherë, botohet në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet financiare nga data 1
janar 2014. Përjashtimisht, nenet 3 dhe 5 hyjnë në fuqi në datën 1 prill 2014.
Miratuar në datën 28.12.2013
Shpallur me dekretin nr. 8449, datë 30.12.2013 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bujar
Nishani

KRYETARE
Jozefina TOPALLI (ÇOBA)

Ndryshuar me ligjet:
Ligji nr. 8126, datë 09.07.1996
Ligji nr. 8130, datë 22.07.1996
Ligji nr. 8149, datë 11.09.1996
Ligji nr.8070, datë 15.02.1997
Ligji nr. 8186, datë 23.01.1997
Ligji nr. 8201, datë 20.03.1997
Ligji nr. 8240, datë 16.09.1997
Ligji nr. 8445, datë 21.01.1999
Ligji nr. 8505, datë 07.07.1999
Ligji nr. 8714, datë 15.12.2000
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Ligji nr. 8779, datë 26.04.2001
Ligji nr. 8845, datë 11.12.2001
Ligji nr. 8963, datë 24.10.2002
Ligji nr. 9162, datë 18.12.2003
Ligji nr. 9332, datë 06.12.2004
Botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 103 datë 29 dhjetor 2004.
Ligji 9454, datë 21.12.2005 Botuar në Fletoren Zyrtare Nr.105, Janar 2006
Ligji Nr. 9597, datë 27.07.2006 botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 84 datë 09.09. 2006.
Ligj Nr.9674, datë 29.12.2006 botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 151 datë
19.01.2007.
Ndryshuar me Ligj Nr. 9712 datë 16.04.2007, botuar në Fletoren Zyrtare Nr.54
datë12.05.2007.
Ndryshuar me Ligj Nr.9848,datë 17.12.2007,botuar në Fletoren Zyrtare Nr.180
Dhjetor 2007.
Ndryshuar me Ligj Nr.9856, datë 26.12.2007, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 184, Datë
21.01.2008
Ndryshuar me Ligj Nr.9944, datë 26.06.2008, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 114, Datë
22.07.2008
Ndryshuar me Ligj 10 003 datë 06.10.2008, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 164 datë
22.10.2008
Ndryshuar me Ligj Nr. 10 068, datë 2.2.2009, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 17 datë
27.02.2009
Ndryshuar me Ligj Nr. 10144, date 28.9.2009, botuar ne Fletoren Zyrtare Nr. 144, date
12.10.2009.
Ndryshuar me Ligj Nr. 10215, date 21.01.2010, botuar ne Fletoren Zyrtare Nr. 8, date
12.02.2010
Ndryshuar me Ligj Nr. 10363, date 16.12.2010, botuar ne Fletoren Zyrtare Nr.181, dhjetor
2010.
Ndryshuar me Ligj Nr. 125, date 20.12.2012, botuar ne Fletoren Zyrtare Nr. 177,date
09.01.2013.
Ndryshuar me Ligj Nr. 111/2013, dt. 1.4.2013, botuar ne Fletoren Zyrtare. Nr. 55, dt. 17.4.2013.
Ndryshuar me Ligji Nr. 142/2013, dt. 2.5.2013, botuar ne Fletoren Zyrtare,. Nr. 83, dt.
20.05.2013,
Ndryshuar me Ligj Nr. 182/2013, dt. 28.12.2013, botuar ne Fletoren Zyrtare Nr. 203, dt.
30.12.2013.
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