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VENDIM 

Nr. 178, datë 13.2.2013 
 

PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE, KRITEREVE, LLOJIT DHE SASISË SË 
PËRJASHTIMEVE NGA TATIMI MBI VLERËN E SHTUAR, NË IMPORT DHE BRENDA 

VENDIT, PËR PRODUKTET HEKUR DHE ÇIMENTO PËR NDËRTIMIN E 
HIDROCENTRALEVE 

 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 25/10 e 26/1 shkronja “h” të ligjit nr. 
7928, date 27.4.1995 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit 
të Financave, Këshilli i Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
1. Subjektet ndërtuese të hidrocentraleve, të cilat importojnë produktet “hekur”, i klasifikuar në 
krerët 7213 dhe 7214 të NKM-së dhe “çimento”, i klasifikuar në kodet 2523 29 00; 2523 30 00 
dhe 2523 90 00 të NKM-së, si lëndë të para për ndërtimin e veprave hidrike, për të përfituar 
përjashtimin nga tatimi mbi vlerën e shtuar në importimin e këtyre produkteve, duhet të pajisen 
me autorizimin e përjashtimit nga TVSH-ja, nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave (DPD). 
Për marrjen e këtij autorizimi, subjektet duhet të paraqesin në DPD këto dokumente:  
 
a) kërkesën me shkrim, së cilës, kur kryhen veprime për herë të parë pranë autoriteteve 
doganore, i bashkëngjitet një fotokopje e certifikatës së NUIS/NIPT-it; 
 
 b) kopjen e marrëveshjes me Këshillin e Ministrave për ndërtimin e veprës hidrike vetëm për 
kërkesën e parë;  
 
c) kopjen e lejes së ndërtimit, të miratuar nga organet kompetente;  
 
ç) kopjen e preventivit të përgjithshëm të veprës, të miratuar nga organet kompetente për gjithë 
kohëzgjatjen e investimit dhe kopje të preventivit pjesor për vitin kur kryhen blerjet;  
 
d) të dhëna për llojin dhe sasinë e hekurit apo të çimentos që do të importohet, dalë nga 
zbërthimi sipas analizave teknike të punimeve në fuqi dhe periudhën e përdorimit;  
dh) inventarin gjendje të hekurit dhe të çimentos deri në momentin e paraqitjes së kërkesës për 
pajisje me autorizimin për përjashtim nga TVSH-ja.  
 
2. Me plotësimin e dokumentacionit të përmendur në pikën 1 të këtij vendimi, brenda 30 
(tridhjetë) ditëve kalendarike, DPD-ja pajis subjektet e ndërtimit të veprave hidrike me 
autorizimin e përjashtimit nga TVSH-ja, në të cilin përcaktohet edhe dega doganore 
mbikëqyrëse. Një kopje e autorizimit, shoqëruar me kopje të preventivit të përgjithshëm të 
veprës, të miratuar nga organet kompetente për gjithë kohëzgjatjen e investimit, kopje të 
preventivit pjesor, për vitin kur kryhen blerjet, të zbërthyer sipas analizave teknike të punimeve 
në fuqi për hekurin dhe çimenton dhe një kopje të inventarit gjendje të hekurit dhe të çimentos 
deri në momentin e paraqitjes së kërkesës për pajisje me autorizimin për përjashtim nga TVSH-
ja, dërgohen në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve (DPT), e cila, një kopje e dërgon pranë 
Drejtorisë Rajonale Tatimore, ku subjekti ndërtues i hidrocentraleve është i regjistruar. DPD-ja 
hap një regjistër të veçantë për importet që kryhen nga subjektet importuese. Për të përfituar 
përjashtim nga TVSH-ja në import, për hekurin dhe çimenton, subjektet ndërtuese të veprave 
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hidrike, të përcaktuara në lejen e ndërtimit, duhet t’i kryejnë vetë importet dhe jo me 
nënkontraktorë.  
 
3. Subjektet ndërtuese të hidrocentraleve, të cilat blejnë brenda vendit produktet “hekur”, i 
klasifikuar në krerët 7213 dhe 7214 të NKM-së dhe “çimento”, i klasifikuar në kodet 2523 29 00; 
2523 30 00 dhe 2523 90 00 të NKM-së, si lëndë të para për ndërtimin e veprave hidrike, për të 
përfituar përjashtimin nga tatimi mbi vlerën e shtuar për blerjet brenda vendit të këtyre 
produkteve, duhet të pajisen me autorizimin e përjashtimit nga TVSH-ja nga Drejtoria e 
Përgjithshme e Tatimeve (DPT). Për marrjen e këtij autorizimi, subjektet duhet të paraqesin në 
DPT këto dokumente:  
 
a) kërkesën me shkrim, së cilës i bashkëngjitet një fotokopje e certifikatës së NUIS/NIPT-it;  
 
b) kopjen e marrëveshjes me Këshillin e Ministrave për ndërtimin e veprës hidrike vetëm për 
kërkesën e parë; 
 
 c) kopjen e lejes së ndërtimit, të miratuar nga organet kompetente; 
 
 ç) kopjen e preventivit të përgjithshëm të veprës, të miratuar nga organet kompetente për gjithë 
kohëzgjatjen e investimit dhe kopje të preventivit pjesor për vitin kur kryhen blerjet;  
d) të dhëna për llojin dhe sasinë e hekurit apo të çimentos që do të përdoret, dalë nga zbërthimi 
sipas analizave teknike të punimeve në fuqi, dhe periudhën e përdorimit;  
 
e) inventarin gjendje të hekurit dhe të çimentos deri në momentin e paraqitjes së kërkesës për 
pajisje me autorizimin për përjashtim nga TVSH-ja; 
 
 f) kopjen e kontratës së lidhur me kompaninë vendase furnizuese me hekur apo çimento, ku të 
jenë përcaktuar, ndër të tjera, sasia, lloji i produktit dhe koha e shitblerjes. Kontratës i 
bashkëngjitet një fotokopje e certifikatës së NUIS/NIPT-it të kompanisë furnizuese.  
 
4. Me plotësimin e dokumentacionit të përmendur në pikën 3 të këtij vendimi, brenda 30 
(tridhjetë) ditëve kalendarike, Drejtoria Rajonale Tatimore pajis shoqërinë e ndërtimit të veprave 
hidrike dhe kompaninë furnizuese me autorizimin e përjashtimit nga TVSH-ja për blerjet që do 
të bëjë te kompania vendase furnizuese. Një kopje e këtij autorizimi u përcillet Drejtorisë së 
Përgjithshme të Tatimeve dhe kompanisë vendase furnizuese. Drejtoria Rajonale Tatimore hap 
një regjistër të veçantë për subjektet ndërtuese të veprave hidrike dhe subjektet vendase 
furnizuese, ku kryhen blerjet e hekurit e të çimentos. Për të përfituar përjashtim nga TVSH-ja, 
për blerjet brenda vendit, për hekurin dhe çimenton, subjektet ndërtuese të veprave hidrike të 
përcaktuara në lejen e ndërtimit, duhet t’i kryejnë vetë blerjet dhe jo me nënkontraktorë. Një 
regjistër i tillë mbahet edhe për subjektet ndërtuese të veprave hidrike, që importojnë hekur dhe 
çimento.  
 
5. Kompania vendase furnizuese, në momentin e lëshimit të faturës tatimore me TVSH, për 
hekur dhe çimento, për subjektin ndërtues të veprës hidrike, për efekt fiskal, i bashkëlidh kopjes 
së faturës tatimore me TVSH, që mban vetë një kopje të autorizimit të përjashtimit.  
 
6. Nëse gjatë ushtrimit të kontrolleve tatimore konstatohet se sasia e hekurit dhe e çimentos, e 
përjashtuar nga TVSH-ja në import, nuk përdoret për qëllimin për të cilin ka përfituar 
përjashtimin, atëherë administrata tatimore procedon me mosnjohjen e së drejtës për 
përjashtimin nga TVSH-ja, sipas autorizimit të përjashtimit, si dhe i propozon administratës 
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doganore heqjen e autorizimit të përjashtimit nga TVSH-ja për subjektin, i cili duhet të paguajë 
tatimin mbi vlerën e shtuar, për sasinë përkatëse, pranë autoritetit doganor, si dhe nuk i lejohet 
e drejta e kreditimit të kësaj TVSH-je. Nëse gjatë ushtrimit të kontrolleve tatimore konstatohet se 
sasia e hekurit dhe e çimentos, e përjashtuar nga TVSH-ja brenda vendit, nuk përdoret për 
qëllimin për të cilin ka përfituar përjashtimin, atëherë Drejtoria Rajonale Tatimore procedon me 
heqjen e autorizimit të përjashtimit nga TVSH-ja për subjektin, i cili duhet të paguajë tatimin mbi 
vlerën e shtuar, për sasinë përkatëse, pranë autoritetit tatimor, si dhe nuk i lejohet e drejta e 
kreditimit të kësaj TVSH-je. Nëse gjatë ushtrimit të kontrolleve tatimore konstatohet se sasia e 
hekurit dhe e çimentos, e përjashtuar nga TVSH-ja, nuk është përdorur dhe nuk është në 
gjendje në objekt gjatë periudhës së investimit, atëherë administrata tatimore procedon me 
heqjen e së drejtës për përjashtim nga TVSH-ja, për sasinë e munguar, dhe subjekti duhet të 
paguajë tatimin mbi vlerën e shtuar. Në raste të shkeljeve të përsëritura, të konstatuara, të 
përmendura në pikën 6 të këtij vendimi, tatimpaguesve përkatës, përveç detyrimeve apo 
sanksioneve në fuqi, në varësi të shkeljeve të kryera, u hiqet e drejta për të paraqitur kërkesë 
për autorizim për përjashtim nga TVSH-ja për furnizime të ardhshme.  
 
7. Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, brenda datës 
15 shkurt të çdo viti, bëjnë rakordimet ndërmjet tyre për listën e subjekteve ndërtuese të 
veprave hidrike, të subjekteve vendase furnizuese me hekur dhe çimento, të sasive të hekurit 
dhe të çimentos së importuar dhe blerë gjatë vitit nga këto subjekte. 
 
 
 
 Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 
 
 

KRYEMINISTRI  
SALI BERISHA 

MINISTRI 

RIDVAN BODE 

 

Botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 49, datë 13.2.2013. 
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