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UDHËZIM Nr. 12, datë 4.4.2017 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 26, DATË
4.9.2008, “PËR TAKSAT KOMBËTARE”,
TË NDRYSHUAR
Në mbështetje të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe të ligjit nr. 9975, datë
28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar, ministri i Financave
UDHËZON:
Në udhëzimin nr. 26, datë 4.9.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar, bëhen këto shtesa dhe
ndryshime:
1. Në pikën 2.2 bëhen shtesat dhe ndryshimet e mëposhtme:
2. Në paragrafin e parë, pas fjalisë së parë shtohet fjalia me përmbajtjen e mëposhtme:
“Gjithashtu, taksa e qarkullimit për benzinën dhe gazoilin zbatohet edhe për benzinën ose
gazoilin që gjendet në përmbajtjen e biokarburantit sipas kodeve tarifore të NKM-së 27102011
deri në kodin 27102019, 27102090, si dhe klasifikimin në nënkreun 382600”.
- Paragrafi i tretë ndryshon me përmbajtjen e mëposhtme: “Kjo taksë paguhet për sasinë e benzinës
dhe të gazoilit të importuar ose të prodhuar në vend, me përjashtim të sasisë së benzinës dhe të
gazoilit të prodhuar në vend, por të eksportuar jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.
Subjektet prodhuese dërgojnë informacion pranë DPT-së, brenda datës 15 të muajit pasardhës, për
të cilin bëhet deklarimi dhe pagesa e taksës, të dhëna mbi sasinë e gazoilit dhe benzinës të
prodhuar, sasitë e eksportuara, si dhe sasitë për të cilat paguhet taksa.
- Në fund të kësaj pike, shtohet paragrafi me përmbajtjen: “Për efekt të deklarimit dhe pagesës së
taksës së qarkullimit për benzinën dhe gazoilin që gjendet në përmbajtjen e biokarburantit dhe që
përdoret në sektorin e transportit, masa e përbërësve “BIO”, e përjashtuar nga llogaritja e kësaj
takse, nuk kalon nivelin 5 % të sasisë totale të biokarburantit.”
2. Në paragrafin e pestë të pikës 2.3, pas fjalisë që përfundon me fjalët “vjetor të detyrueshëm të
mjetit.” shtohet fjalia me këtë përmbajtje:
“Kontrolli teknik i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove të tyre kryhet brenda periudhës së
vlefshmërisë 365-ditore të taksës vjetore të mjeteve të përdorura.”.
3. Në pikën 2.4 bëhen këto shtesa: - Në fjalinë e fundit, të paragrafit të parë bëhet shtesa me
përmbajtjen e mëposhtme: “si dhe për benzinën dhe gazoilin që gjenden në përmbajtjen e
biokarburantit (sipas kodeve tarifore të NKM-së 27102011 deri në kodin 27102019, 27102090, si
dhe klasifikimin në nënkreun 382600”.
- Në fund të kësaj pike shtohet paragrafi me këtë përmbajtje: “Për efekt të deklarimit dhe pagesës të
taksës së karbonit për benzinën dhe gazoilin që gjendet në përmbajtjen e biokarburantit dhe që
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përdoret në sektorin e transportit, masa e përbërësve “BIO” e përjashtuar nga llogaritja e kësaj
takse, nuk kalon nivelin 5 % të sasisë totale të biokarburantit.”.
4. Me përjashtim të paragrafit të parë, pika 2.5.1 ndryshon me përmbajtjen e mëposhtme:
“a) Zotëruesi i lejes së shfrytëzimit eksporton mineralin që nxjerr nga nëntoka të papërpunuar.
Renta minerare përcaktohet sipas llojit të nivelit të rentës:
- kur niveli i rentës është në përqindje, shuma e rentës minerare llogaritet duke shumëzuar vlerën
totale të shitjes me shumicë të mineralit që eksportohet (që është vlera e deklaruar në faturën e
shitjes në bazë të çmimeve të eksportit me TVSH-0 dhe ku çmimi i shitjes në eksport është çmimi
FOB Shqipëri, me përqindjen e rentës;
- kur niveli i rentës minerare është fiks për njësi, shuma e rentës llogaritet duke shumëzuar sasinë e
produktit të shitur, me nivelin e rentës minerare. Një subjekt, zotërues i lejes së shfrytëzimit të
mineralit të kromit, nxjerr nga nëntoka dhe eksporton të papërpunuar një sasi minerali kromi prej
5000 tonësh. Për këtë sasi minerali që eksporton ky subjekt paguan rentën vetëm në doganë dhe
detyrimi për rentën llogaritet me formulën e mëposhtme:
R = (sasia e mineralit të eksportuar në ton) x (çmimi i eksportit) x (% e rentës) = (5000 tonë) x
(çmimi i eksportit të mineralit të kromit) x 6% (përcaktuar në shtojcën nr. 2, të ligjit nr. 9975, datë
28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar).
b) Zotëruesi i lejes së shfrytëzimit, mineralin e nxjerrë nga sipërfaqja/nëntoka e përpunon më tej
duke prodhuar nënprodukt të cilin e eksporton vetë.
b.1 Kur për mineralin e përfshirë në nënprodukt aplikohet nivel rente fikse për njësi, përllogaritja e
rentës bëhet sipas formulës: R1 = sasia e nënproduktit që eksportohet) x (normativat teknologjike të
mineralit të përdorur për prodhimin e nënproduktit) x niveli fiks i rentës së mineralit të përdorur për
prodhimin e nënproduktit)
P.sh.: një subjekt, i cili zotëron leje shfrytëzimi të gurit gëlqeror (paralelisht dhe prodhues çimentoje)
ka prodhuar me gurin gëlqeror që ai ka nxjerrë vetë 250 tonë çimento të bardhë, të cilën e
eksporton gjithashtu vetë. Renta në këtë rast llogaritet dhe paguhet mbi vlerën e gurit gëlqeror të
përdorur për prodhimin e 250 tonë çimentoje sa vijon; renta = 250 tonë x 1.6 x 47 lekë/m3 = 18,800
lekë; Subjekti zotërues i lejes së shfrytëzimit paguan pranë degës doganore ku bëhet zhdoganim i
çimentos së bardhë rentën 18 800 lekë.
b.2 Kur për mineralin e përfshirë në nënprodukt aplikohet nivel rente në përqindje (ad valorem)
dallohen dy raste: - Në rastin kur për mineralin e përfshirë në nënprodukt, ekziston një çmim tregu,
detyrimi për rentën llogaritet si më poshtë:
R2 = (sasia e nënproduktit që eksportohet) x (normativat teknologjike të mineralit të përdorur për
prodhimin e nënproduktit) x (çmimet e tregut të mineralit të përdorur për prodhimin e
nënproduktit) x (përqindja e rentës së mineralit të përdorur për prodhimin e nënproduktit). P.sh.:
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një subjekt, i cili zotëron leje shfrytëzimi të mineralit të kromit është njëkohësisht edhe përpunues i
këtij minerali Ai e përpunon për të prodhuar ferrokromin nga minerali i kromit me përmbajtje 40%
Cr2O3. Supozojmë se nga përpunimi i mineralit të kromit prodhohet 1 ton ferrokrom. Renta në këtë
rast llogaritet dhe paguhet mbi vlerën e mineralit të kromit të përdorur për prodhimin e 1 ton
ferrokromi sa vijon: Renta = 1 tonë x 2.71 x 20 500 x (1/2 x 6%) = 1,666. 65 lekë;
Subjekti zotërues i lejes së shfrytëzimit paguan, pranë degës doganore ku bëhet zhdoganim i
ferrokromit, rentën në vlerën 1,666.65 lekë. Vlera e ferrokromit, mbi të cilën llogaritet renta (1 ton x
2.71 x 20 500) vetëdeklarohet nga subjekti. Në çdo rast për llogaritjen e detyrimit të rentës merret
vlera më e lartë ndërmjet vlerës së vetëdeklaruar nga subjekti eksportues dhe vlerës referuese të
zbatuar nga autoriteti doganor. Normativat dhe vlerat referuese për llogaritjen e rentës
përcaktohen nga komisioni Ad-Hoc.
- Në rastin kur për mineralin e përfshirë në nënprodukt, nuk ekziston një çmim tregu, detyrimi për
rentën llogaritet si më poshtë:
Për llogaritjen e rentës fillimisht përcaktohet vlera e mineralit të përfshirë në nënprodukt, në
përputhje me metodikat e miratuara për këto raste nga Raporti i Komisionit Ad-Hoc sa më poshtë:
V = vlera totale e shitjes së nënproduktit që eksportohet në bazë të çmimeve të eksportit x
koeficientin që merr në konsideratë kostot e përpunimit dhe fitimin x normativat e mineralit për
prodhimin e një njësie nënprodukti nga ku:
V - është vlera e mineralit të përfshirë në nënproduktin e prodhuar, mbi të cilën llogaritet detyrimi
për rentën dhe ku për mineralin nuk ka një çmim tregu.
c) Nëse subjekti zotërues i lejes së shfrytëzimit eksporton mineralin e nxjerrë nga miniera apo
nënproduktin e prodhuar nga ky mineral, nëpërmjet një subjekti tjetër të vetëm eksportues, renta,
në rastin kur është në përqindje, paguhet si nga zotëruesi i lejes së shfrytëzimit, ashtu edhe nga
eksportuesi. Renta, për produktin e shitur brenda vendit (mineral apo nënprodukt), paguhet nga
zotëruesi i lejes së shfrytëzimit pranë drejtorisë rajonale tatimore ku subjekti është i regjistruar,
ndërsa nga eksportuesi, pranë organit doganor në çastin e eksportimit të mineralit apo nënproduktit
të blerë nga zotëruesi i lejes së shfrytëzimit. Llogaritja dhe pagesa e rentës në rastin kur zotëruesi i
lejes së shfrytëzimit i shet subjektit eksportues produktin mineral (mineralin apo nënproduktin që ai
prodhon) bëhet sipas pikës 3 të vendimit të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e procedurave
dhe të dokumentacionit të nevojshëm për arkëtimin e taksës së rentës minerare”.
Ky subjekt paguan rentën pranë administratës tatimore për shitjet e bëra brenda vendit të bazuar në
faturat e shitjes me TVSH. Në momentin kur subjekti eksportues, eksporton mineralin që ka blerë
nga zotëruesi i lejes së shfrytëzimit apo nënproduktin mineral, ai paguan rentën minerare vetëm për
diferencën ndërmjet vlerës së rentës së përllogaritur në bazë të çmimeve të eksportit, që është
çmimi FOB në Shqipëri, dhe vlerës së rentës të paguar nga zotëruesi i lejes së shfrytëzimit në
përputhje me pikën 3 të vendimit të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e procedurave dhe të
dokumentacionit të nevojshëm për arkëtimin e taksës së rentës minerare”. Në momentin e eksportit
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në degën doganore, në bazë të deklaratës së eksportit dhe dokumentacionit shoqërues,
përllogaritet vlera e plotë dhe shuma e rentës minerare për sasinë e mineralit apo nënproduktit që
po eksportohet. Subjekti deklarues është i detyruar që në momentin e eksportimit, pranë organit
doganor të vetëdeklarojë shumën e rentës minerare të paguar (pranë organeve tatimore) për sasinë
e mineralit apo nënproduktit që po eksportohet, si dhe të depozitojë dokumentet përkatëse. Shuma
që do të paguhet në doganë, do të jetë diferenca ndërmjet shumës së llogaritur për vlerën e plotë të
rentës dhe shumës së rentës së vetëdeklaruar si të paguar pranë organeve tatimore. Organet
tatimore, në bazë të të dhënave që marrin nga organet doganore, verifikojnë saktësinë e
vetëdeklarimeve të bëra nga subjektet eksportuese dhe marrin masa për rregullimin e situatës në
rast konstatimi të diferencave, si dhe njoftojnë organet doganore. Në rastin kur renta është fikse për
njësi, subjekti eksportues në momentin e eksportimit, pranë organit doganor deklaron sasinë e
mineralit apo nënproduktit mineral që po eksportohet, si dhe depoziton dokumentet përkatëse që
vërtetojnë se renta minerare për këtë sasi minerali apo nënprodukti mineral është paguar nga
zotëruesi i lejes së shfrytëzimit pranë organeve tatimore. Taksa e rentës minerare për mineralet apo
nënproduktet e eksportuara nga personat juridikë dhe fizikë që detyrohen me ligj të paguajnë këtë
taksë, paguhet në organet doganore në momentin e kryerjes së procedurës së eksportit. Deklarimi
nga personat fizikë dhe juridikë të rentës së paguar në doganë, në përputhje me formularin e
deklarimit dhe pagesës së taksës së rentës minerale bëhet vetëm për efekt deklarativ. Dogana
transferon të ardhurat e rentës minerale të eksportuar në buxhetin e shtetit. Përqindja e rentës
minerare për përmbajtjen e mineralit metalor në nënproduktin minerar është në masën sa 1/2 e
normës së rentës së përcaktuar në shtojcën nr. 2, “Grupi i parë (I) Mineralet metalike” që i
bashkëlidhet ligjit. Në shembujt e dhënë në këtë pikë për llogaritjen e rentës për nënproduktet,% e
rentës për mineralet metalore korrektohet me 1/2 e normës së rentës së përcaktuar në shtojcën nr.
2, “Grupi i parë (I) Mineralet metalike.
5. Në pikën 2.5.2 shtohet paragrafi me këtë përmbajtje: “Në rastin e shitjes së mineralit të grupit të
parë (I), “Mineralet metalike”, për përpunim brenda vendit, nga nxjerrësi te përpunuesi, përqindja e
rentës aplikohet në masën sa 1/2 e normës së rentës së përcaktuar në shtojcën nr. 2, mbi vlerën
(çmimin) e shitjes, e cila, për efekt të përllogaritjes së rentës minerare, nuk mund të jetë më e vogël
se çmimi i shitjes për eksport të mineralit të papërpunuar. Subjekti llogarit rentën sipas
përcaktimeve të vendimit të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e procedurave dhe të
dokumentacionit të nevojshëm për arkëtimin e taksës së rentës minerare”. Në çdo moment të
përpilimit të faturës tatimore subjektet kanë detyrimin për të verifikuar çmimin e eksportit të
publikuar për këtë qëllim në faqen zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave.
6. Në pikën 2.5.5 fjalët “komunat dhe bashkitë” zëvendësohet me fjalët “njësitë e qeverisjes
vendore”.
7. Në paragrafin e tretë të pikës 2.8 fjalët “Taksa për ambalazhet e prodhuara nga riciklimi i
mbetjeve plastike të gjeneruara në vend caktohet në masën 50 lekë/kg” zëvendësohen me “Taksa
për ambalazhet e prodhuara nga riciklimi i mbetjeve plastike të gjeneruara në vend caktohet në
masën 1 lek/kg.”.
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8. Paragrafi i dytë i pikës 2.10 ndryshon me përmbajtjen e mëposhtme: “Taksa mbi primet e
shkruara me përjashtim të primeve të sigurimit për produktet e jetës, shëndetit në udhëtim dhe
kartonit jeshil, është në masën 10 për qind e shumës së primit e llogaritur sipas shembullit të
mëposhtëm. Shembull: Primi i llogaritur sipas legjislacionit që rregullon veprimtarinë në tregun e
sigurimeve është në masën 10.000 lekë, atëherë taksa mbi primin që llogaritet prej 10% është 1000
lekë (10000*10%). Primi i shkruar bashkë me taksën është 11000 lekë. Vlera Primi i shkruar 10000
Taksa mbi primin 10% 1000 Totali 11000 Taksa e primit evidentohet veçmas nga primi i shkruar. Në
rolin e agjentit të taksës mbi primet e shkruara, shoqëria e sigurimeve është përgjegjëse për
llogaritjen, deklarimin, mbledhjen dhe pagesën e taksës së primit të shkruar për llogari të organit
tatimor. Shuma totale e primeve të shkruara të faturuara gjatë muajit, si dhe taksa prej 10% e tyre
deklarohet dhe paguhet nga shoqëria e sigurimeve deri në datën 15 të muajit pasardhës të muajit,
për të cilin janë faturuar primet e sigurimit, në deklaratën mujore të taksave kombëtare.
9. Pas pikës 2.10 shtohen pikat 2.11, 2.11.1 dhe 2.11.2 me përmbajtjen e mëposhtme:
“2.11. Taksë regjistrimi fillestar dhe taksë e përvitshme për automjetet luksoze. Në kuptim të ligjit
për taksat kombëtare dhe të këtij udhëzimi, “automjet luksoz” konsiderohet autovetura deri në 4+1,
e cila plotëson të paktën njërin nga kushtet e mëposhtme:
a) cilindratën të barabartë ose më të madhe se 3000 cm3 ;
ose
b) vlerën/çmimin të barabartë ose më shumë se 5 000 000 lekë. Pavarësisht nga pagesa e
taksës vjetore të mjeteve të përdorura, mbi makinat luksoze zbatohet taksë regjistrimi fillestar
në masën 70 000 lekë për regjistrim të çdo makine luksoze dhe taksë e përvitshme në masën 21
000 lekë çdo vit. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, si agjente e
përcaktuar nga ligjipër mbledhjen e këtyre taksave, deklaron dhe paguan taksën e mjeteve të
përdorura të transportit taksë regjistrimi fillestar dhe taksë e përvitshme të mjeteve luksoze, në
administratën tatimore, në përputhje me pikën 1.2.1 dhe 1.2.2 të këtij udhëzimi. 2.11.1 Taksa e
regjistrimit fillestar për automjetet luksoze paguhet nga pronari i mjetit në momentin e
regjistrimit fillestar të mjetit në drejtoritë rajonale të shërbimeve të transportit rrugor. Për efekt
të taksës së regjistrimit fillestar për automjetet luksoze, për të vërtetuar se një automjet është
luksoz apo jo, verifikimi bëhet me dokumentin teknik të origjinës së mjetit ku është përcaktuar
nëse cilindrata e automjetit është e barabarte ose me e madhe se 3000 cm3 , ose nga
dokumentet financiare shoqëruese të mjetit si kontratë noteriale, faturë shitje, deklaratë me
referencën doganore DAV etj., ku është e përcaktuar se vlera/çmimi i automjetit është i
barabartë ose më shume se 5,000,000 lekë. 2.11.2 Taksa e përvitshme për automjetet luksoze
është taksë vjetore për çdo vit kalendarik dhe ka vlefshmëri 365 ditë, pavarësisht nga momenti
në të cilën ajo paguhet. Detyrimi për pagimin e taksës i takon pronarit të mjetit. Kjo taksë
paguhet në të njëjtin moment kur paguhet taksa vjetore e mjeteve të përdorura të transportit. E
ardhura nga kjo taksë, për çdo rast, mblidhet nga strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme të
Shërbimeve të Transportit Rrugor, drejtoritë rajonale, në momentin e vjeljes së taksës vjetore të
mjeteve të përdorura. Pronari i mjetit, i cili nuk kryen pagesën e kësaj takse brenda 10 ditëve
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nga mbarimi i afatit të vlefshmërisë së parashikuar, detyrohet të paguajë një gjobë prej 5 për
qind të shumës së detyrimit të papaguar për çdo muaj vonesë, por jo më shumë se 25 për qind
për çdo vit. Pagesa e kësaj takse shoqërohet me faturë dhe me pullën e taksës vjetore të
mjeteve të përdorura (TVMP)-së. Drejtoritë rajonale të shërbimeve të transportit rrugor bëjnë
regjistrimin ditor të arkëtimit të taksës, që shërben si dokument bazë për rakordimin e pagesës
së taksës me organet e tatimeve. Regjistrimi bëhet në një regjistër të veçantë ose në mënyrë
elektronike. Këto drejtori, brenda datës 31 janar të çdo viti, dërgojnë në drejtoritë rajonale të
tatimeve dhe në strukturat e Ministrisë së Brendshme listën e mjeteve që nuk kanë paguar
taksën e përvitshme për automjetet luksoze për vitin paraardhës. Personat fizikë apo juridikë,
pronarë të këtyre mjeteve, që janë në këto lista do të trajtohen si debitorë edhe nga ana e
DPSHTRR- së dhe ndaj tyre do të fillojë të zbatohen masat shtrënguese. Mjetet që regjistrohen
për herë të parë, në momentin e targimit të tyre, paguajnë taksën e përvitshme për automjetet
luksoze në raport me kohën e hyrjes në qarkullim në territorin e Shqipërisë. Në rast se mjeti
regjistrohet në muajin janar, TVML-ja paguhet e plotë, ndërsa për periudhën në vazhdim në
raport me muajt e hyrjes në qarkullim, pavarësisht datës së muajit. Për mjetet që dalin
përfundimisht nga qarkullimi, në momentin e paraqitjes së qytetarit për çregjistrimin e
përhershëm, llogaritja e vlerës së taksës do të jetë e barabartë në raport me periudhën, që mjeti
ka qenë në qarkullim.”
10. Në paragrafin 3.1, bëhen këto ndryshime:
- germa “b.1” ndryshon me këtë përmbajtje:
“b.1 pagesat e taksës së mjeteve të bllokuara me vendim të gjykatës, të prokurorisë, për
periudhën në të cilën mjeti ka qenë i bllokuar, dhe pagesat e taksës së mjeteve të vjedhura, të
djegura, të shkatërruara nga aksidentet, të vërtetuara nga organet e prokurorisë.”.
- në germën “ç” togfjalëshi “autoveturat tip 4+1 vende”, zëvendësohet me togfjalëshin
“autoveturat tip deri në 4+1 vende”.
11. Pas pikës 3.3 shtohet pika 3.4 me përmbajtjen e mëposhtme:
“3.4 Përjashtohen nga pagimi i taksës së përvitshme dhe të regjistrimit fillestar të mjeteve
luksoze:
a) mjetet në pronësi të ambasadave dhe organizatave ndërkombëtare, që gëzojnë status
diplomatik, të akredituara në Republikën e Shqipërisë, duke zbatuar parimin e reciprocitetit;
b) personat fizikë apo juridikë, të cilët deklarojnë se nuk do të qarkullojnë me mjete në pronësi
të tyre gjatë vitit kalendarik, përkohësisht vetëm një herë brenda një viti kalendarik, ose do të
dalin përfundimisht nga qarkullimi dhe që dorëzojnë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të
Shërbimit të Transportit Rrugor targën dhe lejen e qarkullimit, me kusht që të kenë paguar
detyrime të prapambetura, nëse kanë;
c) pagesat e taksës së mjeteve të bllokuara me vendim të gjykatës, të prokurorisë, për
periudhën në të cilën mjeti ka qenë i bllokuar, dhe pagesat e taksës së mjeteve të vjedhura, të
djegura, të shkatërruara nga aksidentet, të vërtetuara nga organet e prokurorisë; ç) të gjitha
detyrimet e prapambetura të taksës së përvitshme dhe të regjistrimit të mjeteve luksoze të
sekuestruara apo të konfiskuara me vendim të formës së prerë të gjykatës, të cilat i kalojnë në
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administrim Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara për
qëllime përdorimi apo rishitjeje.”.
12. Në shtojcën nr. 1 dhe në shtojcën nr. 2, të udhëzimit fjala “komunë” zëvendësohet me fjalët
“njësi administrative”.
13. “Formulari i deklarimit të taksave kombëtare”, si dhe “Formulari i deklarimit të tarifave
kombëtare” zëvendësohen me formularët më të njëjtin emërtim dhe bëhen pjesë përbërëse e
këtij udhëzimi.
Ky udhëzim hyn në fuqi me botimin e tij në Fletoren Zyrtare.
MINISTRI I FINANCAVE
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