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R E L A C I O N 

 

PËR 

 

PROJEKTLIGJIN “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT” 

 

I. QËLLIMI I PROJEKTAKTIT DHE OBJEKTIVAT QË SYNOHEN 

TË ARRIHEN 

 

Projektligji “Për tatimin mbi të ardhurat” propozohet nga ministri i Financave 

dhe Ekonomisë në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 155, të Kushtetutës.  

 

Projektligji i propozuar synon të sjellë risi në legjislacionin tatimor shqiptar, 

duke synuar neutralitetin e tatimit, rritjen e transparencës dhe aplikimin e një 

sistemi sa më të drejtë tatimor. Në këtë kuadër, qëllimi i prezantimit të këtij 

projektligji lidhet me:  

 

a) përmirësimin e sistemit të tatimit të individëve dhe entiteteve ligjore në 

Shqipëri; 

b) forcimin e  parimit të neutralitetit në sistemin tatimor shqiptar; 

c) përafrimin gradual të sistemit të tatimit të të ardhurave në Shqipëri, me 

parimet e Direktivave të BE-së në lidhje me tatimin e të ardhurave dhe 

kapitalit; 

ç) adresimin e mangësive dhe boshllëqeve legjislative të konstatuara gjatë 

periudhës 23-vjecare të aplikimit të ligjit ekzistues; 

d) pasqyrimin në legjislacionin tatimor shqiptar mbi të ardhurat, të 

parimeve të dakordësuara dhe angazhimeve të marra nga Republika e 

Shqipërisë dhe të ratifikuara nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë në 

lidhje me Shkëmbimin Automatik të Informacionit  (AEOI),  

Instrumentin Multilateral (MLI), Kuadrin Gjithëpërfshirës në lidhje me 

Erozionin e Bazës së Tatueshme dhe Zhvendosjes së Fitimit (BEPS)  

etj; 

dh) modernizimin e sistemit të tatimeve direkte, duke rritur nivelin e 

vetëdeklarimit me qëllim përpunimin e informacionit në nivel entiteti 

dhe individi, çka do të përmirësojë përmbushjen vullnetare në lidhje me 

deklarimin dhe pagesën e detyrimeve tatimore; 

e) dizenjimin e një sistemi tatimi më të drejtë dhe stimulues.      

 

Objektivat që synohen nëpërmjet propozimit të këtij projekligji lidhen me: 

 

a) krijimin e një sistemi tatimor vetëdeklarativ bashkëkohor ku individi 

dhe entiteti paguan pjesën e ndershme të tatimit mbi të ardhurat që 

realizon, dhe kërkon kthimin e këtij kontributi në formën e përfitimeve 
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dhe shërbimeve të përmirësuara publike; 

b) rritjen e kontributit në buxhet të individëve dhe entiteteve nëpërmjet 

tatimit të të ardhurave, duke balancuar peshën e tatimeve indirekte; 

c) ofrimin e një sistemi tatimi më të ndershëm dhe të gjithëpranuar. 

 

II. VLERËSIMI I PROJEKTAKTIT NË RAPORT ME PROGRAMIN 

POLITIK TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, ME PROGRAMIN 

ANALITIK TË AKTEVE DHE DOKUMENTE TË TJERA POLITIKE 

 

Ky projektligj është parashikuar në programin analitik të projektakteve si dhe në 

Planin Kombëtar për Integrimin Evropian. 

 

III. ARGUMENTIMI I PROJEKTAKTIT LIDHUR ME PËRPARËSITË, 

PROBLEMATIKAT, EFEKTET E PRITSHME 

 

Ligji aktual në fuqi nr.8438, datë 28.12.1999, “Për tatimin mbi të ardhurat” 

është hartuar në vitin 1998 dhe ka hyrë në fuqi nga janari 1999. Në këto 23 vjet 

të zbatimit të tij, ligjit i janë bërë dhjetra amendime, të cilat e kanë bërë të 

vështirë referimin dhe interpretimin e tij. 

 

Në vitin 2015 nga Ministria e Financave u kërkua asistenca teknike e FMN-së 

për rishikimin e sistemit të taksimit të të ardhurave personale dhe të ardhurave 

të korporatës. Në përgjigje të kësaj kërkese, Departamenti i Çështjeve Fiskale të 

FMN-së u angazhua dhe autorizoi grupin e asistencës teknike, i cili hartoi një 

kuadër të ri ligjor “Për tatimin mbi të ardhurat”. 

 

Për një sërë arsyesh dhe kryesisht për shkak të situatave që kaloi vendi ynë në 

vitet 2019-2021 dhe impakteve që patën mbi ekonominë dhe biznes tërmeti i 

vitit 2019 dhe pandemia globale e vitit 2020, nuk u bë e mundur që ky ligj i ri të 

mendohej për t’u zbatuar dhe që fillimisht të prezantohej për diskutim të gjerë 

publik. 

 

Në fund të vitit 2021, Ministria e Financave dhe Ekonomisë kërkoi nga FMN-ja, 

që nëpërmjet asistencës teknike të rishikonte edhe një herë këtë projektligj, me 

qëllim azhornimin e tij me zhvillimet më të fundit në fushën e tatimit të të 

ardhurave personale dhe fitimit korporativ. Në këtë kuadër, FMN-ja e ka 

asistuar Shqipërinë me dy misione të reja të asistencës teknike, të cilat kanë 

dhënë sugjerime shtesë nëpërmjet raporteve të tyre, duke ofruar praktikat më të 

mira ndërkombëtare në fushën e tatimit mbi të ardhurat si dhe reflektimin në 

projektligj të angazhimeve që kemi në kuadrin e transpozimit gradual të 

direktivave të BE-së, që lidhen me tatimet direkte, pjesë e kapitullit 16. 

 

1. Pse është i nevojshem hartimi i ligjit të ri “Për tatimin mbi të ardhurat”: 
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a) Gjatë 23 viteve të implementimit të ligjit ekzistues kanë lindur risi të 

reja në fushën e tatimit të të ardhurave personale dhe fitimit korporativ; 

b) Është e nevojshme një përqasje e re në tatimin e individëve dhe të 

ardhurave të tyre nga burime të ndryshme; 

c) Për shkak të amendimeve të shumta të ligjit aktual në fuqi, por edhe 

shkak të incentivave, përjashtimeve, tarifave të reduktuara të miratuara 

në vite, shpesh të domosdoshme për shkak të tipologjisë së 

tatimpaguesve (biznesi i vogël) apo situatave të vështira ekonomike 

(tërmeti, pandemia etj) është cenuar parimi i neutralitetit të tatimit dhe 

janë krijuar mundësi “ligjore” për shmangie të tatimit; 

ç) Një pjesë e incentivave, përjashtimeve, tarifave të reduktuara të 

miratuara në vite, e kanë ezauruar qëllimin e tyre, ose nuk kanë 

përmbushur synimet për të cilat u ideuan dhe për këto arsye, nuk ka pse 

të aplikohen pa limit kohor; 

d) Iniciativat pozitive të ndërmarra nga qeveria për uljen apo zerimin e 

normave tatimore, të cilat realisht kanë synuar të mbështesin biznesin e 

vogël, biznesin familjar që redukton papunësinë, kanë prodhuar edhe 

efekte anësore të dëmshme për sistemin tatimor. Kjo pasi ndërhyrjet në 

tarifa, regjime, përjashtime ndikojnë në shmangien e tatimit, duke nxitur 

tatimpaguesit individë, persona fizike tregtarë apo persona juridikë, që 

të kalojnë nga një regjim me tatim më të lartë, në një regjim tatimor me 

tatim më të ulët apo me zero tatim; 

ë) Në 10 vitet e fundit kanë ndodhur ndryshime të ndjeshme dhe janë 

ndërmarrë iniciativa globale, pjesë e të cilave është edhe Shqipëria, në 

fushën e taksimit ndërkombëtar, shkëmbimit të informacionit dhe 

bashkëpunimit në fushën e taksimit, me qëllim pengimin e 

konkurrencës së pandershme në fushën e taksave. 

 

2. Në ligjin e ri janë parashikuar dy kategori si subjekte të tatimit mbi të 

ardhurat: 

 

a) Personat fizikë ku përfshihen individët, të vetëpunësuarit dhe personat 

fizikë tregtarë. Kjo kategori tatimpaguesish do të jetë subjekt i tatimit 

mbi të ardhurat personale.  

b) Personat juridikë ku hyjnë entitetet ligjore. Kjo kategori do të jetë 

subjekt i tatimit mbi të ardhurat e korporatës.  

 

Në projekligjin e ri, të ardhurat personale të tatueshme janë klasifikuar në 3 

kategori: i. të ardhura nga punësimi; ii. të ardhura nga biznesi; iii. të ardhura nga 

investimi.   

 

Të ardhurat personale sipas 3 grupeve më sipër, janë parashikuar të tatohen: dy 
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grupet e para (të ardhurat nga punësimi dhe të ardhurat nga biznesi) sipas një 

sistemi progresiv. Konkretisht të ardhurat nga punësimi do të tatohen 

progresivisht me normat 13 % dhe 23%, ndërsa të ardhurat nga biznesi do të 

tatohen progresivisht me normat 15% dhe 23%. Ndërkohë,  grupi i tretë (të 

ardhurat nga investimet apo kapitali pasiv) do të tatohen me normën tatimore 

15% ndërkohë që dividentët tatohen me normën tatimore 8%.   

 

Tatimi mbi të ardhurat e korporatës ka një normë tatimore prej 15%. 

  

3. Barra fiskale për të punësuarit nuk rritet, përkundrazi ulet më tej. 

 

Në lidhje me taksimin e të ardhurave nga punësimi (paga), projektligji ruan 

skemën aktuale të taksimit me tarifa 13% dhe 23%. Është hequr tarifa 0% për 

pagat 0-40 mijë lekë në muaj, pasi struktura e ligjit ka parashikuar “sistemin e 

zbritjes nga baza e tatimit” duke ruajtur jo vetëm të njëjtin rezultat sikurse 

sisemi aktual, por parashikohet që dhe kategoria me të ardhura nga punësimi në 

fashën 40 – 50 mijë lekë të mos paguajnë tatim. Pra, një tatimpagues me të 

ardhura nga punësimi në masën 50 mijë lekë në muaj, nuk do paguajë tatim mbi 

pagën që do të thotë se do të ketë  +15.600 lekë të ardhura në vit më shumë se 

para hyrjes në fuqi të këtij ligji. Pra, praktikisht pragu i patatueshëm i pagës 

rritet nga 40 në 50 mijë lekë në  muaj.  

 

Njëkohësisht lehtësohet barra tatimore për të gjithë tatimpaguesit me të ardhura 

nga punësimi në fashën 50-60 mijë lekë, të cilëve nga 30 mijë lekë që ishte e 

ardhura e tatueshme me 0%, tashmë u njihet një zbritje tatimore prej 35 mijë 

lekësh në muaj, duke lehtësuar barrën tatimore të tatimpaguesve me 7 800 lekë 

në vit për tatimpagues. 

 

Njëkohësisht projektligji ka parashikuar, gjithashtu:  

 

 zbritje 48 mijë lekë nga baza e tatimit të punëmarrësit për çdo fëmijë në 

ngarkim të tij më pak se 18 vjeç;  

 zbritje 100 mijë lekë për arsimin e çdo fëmijëve në ngarkim të  tij. 

 

Në këtë mënyrë, nëpërmjet zbritjeve nga baza e tatueshme, ngarkesa fiskale për 

të punësuarit ulet akoma më tej, që do të thotë se norma efektive e tatimit që 

paguhet (raporti i tatimit të paguar mbi të ardhurat bruto) ulet ndjeshëm. 

 

4. Tatimi i individëve tregtarë dhe të vetëpunësuar. 

 

a) Projekligji ka parashikuar që të vetëpunësuarit dhe tregtarët të tatohen: 

 

 me normën 15% mbi fitimin neto (të ardhura-shpenzime) kur fitimi neto 
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është deri 14 milionë lekë në vit; 

 me normën 23 % të fitimit neto, vetëm për pjesën e fitimit mbi 14 

milionë lekë në vit. 

 

b) Sistemi i propozuar i tatimit të personave fizikë, tregtarëve dhe të 

vetëpunësuar synon: 

 

 të trajtojë në mënyrë të barabartë dhe të ndershme të gjithë 

tatimpaguesit, pavarësisht formës juridike të tyre;   

 të dekurajojë shmangien e tatimit nëpërmjet kalimit nga marrëdhëniet e 

punësimit, në marrëdheniet e biznesit si i vetëpunësuar. 

 të dekurajojë përdorimin e statusit të personit fizik dhe shkallës tatimore 

eksiztuese zëro të tatimit si një mekanizëm për zhvendosjen e fitimeve 

nga entiteti që taksohet me 15 %, tek personi fizik pa tatim.  

 

c) Edhe të vetëpunësuarit dhe tregtarët gëzojnë të drejtën e zbritjes nga baza 

e tatimit, pra reduktim të detyrimit tatimor, për të gjithë elementet që janë 

parashikuar për të punësuarit. 

 

Nëpërmjet aplikimit të zbritjeve nga baza e tatimit, norma efektive e 

tatimit për tregtarët dhe të vetëpunësuarit ulet tej normës statutore: 

 

Norma efektive e tatimit për tregtarin apo të vetëpunësuarin me të ardhura bruto 

vjetore 5 milionë lekë: 

 

 prodhues (furrë buke, pastiçier etj.)  4,5 % e të ardhurave ose 11 % e 

fitimit neto të supozuar; 

 tregtar mallrash  3 % e të ardhurave ose 10 % e fitimit neto të supozuar; 

 bar restorant 4,5 %  e të ardhurave ose 11,2 % e fitimit neto të supozuar; 

 i vetëpunësuar në shërbime profesionale (avokat, konsulent, noter etj.) 

9% të të ardhurave ose 12 % të fitimit neto të supozuar 

 

5. Çfarë rregullon dhe çfarë ruan projektligji i ri në lidhje me tatimin e 

individëve dhe bizneseve të vogla persona fizikë në fushën e prodhimit, 

tregtisë, transportit dhe shërbimeve? 

 

 Projektligji propozon ruajtjen e skemës ekzistuese të tatimit me tarifë 0 

% kryesisht të biznesit të vogël familjar (prodhim, tregti, transport, 

ushqim social, artizanat etj), ku personat fizikë dhe personat juridikë me 

qarkullim deri në 14 milionë lekë do të paguajnë 0% tatim përkatësisht 

mbi të ardhurat nga biznesi dhe mbi të ardhurat e korporatës deri në 

vitin 2029.  
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 Projektligji propozon futjen në skemën e tatimit nga 1 janari 2023 të 

bizneseve furnizues të shërbimeve kryesisht profesionale, duke adresuar 

në këtë mënyrë fenomenin e identifikuar në lidhje me ofrimin e 

shërbimeve, kryesisht në profesione të lira, fenomen i cili ka eroduar 

bazën e listëpagesave dhe ka krijuar pakënaqësi në radhët e të 

punësuarve me paga të mesme dhe të larta, në lidhje me politikat e 

tatimit që zbatohen për profesionet e lira, apo furnizuesit e shërbimeve 

të tjera në përgjithësi.  

 

6. Sistemi progresiv me norma 15% dhe 23% për të ardhurat nga vetëpunësimi 

dhe tregtia për personat fizikë është i nevojshëm pasi një kategori 

tatimpaguesish ruajnë statusin e personit fizik, për të shmangur tatimin mbi 

dividentin si ortakë të biznesit.  

 

 Në sektorin e shërbimeve nga rreth 50 mijë tatimpagues me status 

person fizik: 6 persona fizikë deklarojnë fitim neto mbi 100 milionë 

lekë secili; 36 persona fizikë deklarojnë fitim neto mbi 30 milionë lekë 

secili; 119 persona fizikë deklarojnë fitim neto mbi 14 milionë lekë 

secili. Fitimi neto mbi 14 milionë lekë i deklaruar është 4,7 miliardë 

lekë. Nëse këta tatimpagues me nivele kaq të larta fitimi do të ishin me 

statusin e personit juridik, tatimi mbi dividentin teorik që do të paguhej 

do të ishte 320 milionë lekë; 

 Në sektorët e prodhimit, transportit, tregtisë: 91 persona fizikë 

deklarojnë fitim neto secili mbi 14 milionë lekë në vit, gjithsej 2,3 

miliardë lekë fitim. Nëse këta tatimpagues me nivele kaq të larta fitimi 

do të kishin statusin e personit juridik, tatimi mbi dividentin teorik që do 

të paguhej do të ishte 160 milionë lekë; Vetëm nga ruajtja e formës 

juridike si person fizik tatimi mbi dividentin teorik që humbet nga ky 

grup është 0,5 miliardë lekë në vit.  

 

7. Tarifa progresive 23% e parashikuar për të vetëpunësuarit dhe tregtarët me 

fitim neto mbi 14 milionë lekë në vit, nuk e dëmton biznesin e vogël në 

tërësi:  

 

a) Në grupin e  personave fizikë  që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në 

sektorin e shërbimeve, nga mbi 50 mijë tatimpagues, vetëm 161 

tatimpagues ose 0,3 % e totalit të tyre kanë fitim neto mbi 14 milionë. 

Ata do të paguajnë 23% tatim, vetëm për fitimet mbi 14 milionë duke 

nisur nga 1 janar 2023, ndërkohë që për fitimet neto deri 14 milionë 

lekë do të paguajnë vetëm 15% tatim. 

b) Në grupin e  personave fizikë që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në tregti, 

nga mbi 42 mijë tatimpagues, vetëm 65 tatimpagues ose 0,15% e totalit 

të tyre kanë fitim neto mbi 14 milionë. Ata do të paguajnë 23% tatim 
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për fitimin mbi 14 milionë, ndërkohë që për fitimet neto deri 14 milionë 

lekë do të paguajnë vetëm 15% tatim. Tatimi i tyre fillon nga 1 janari 

2029. 

c) Në grupin e  personave fizikë  që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në 

sektorin e  prodhimit, nga  mbi 12 mijë tatimpagues, 

vetëm 9 tatimpagues kanë fitim neto mbi 14 milionë. Ata do të paguajnë 

23% për pjesën e fitimit mbi 14 milionë, ndërkohë që për fitimet neto 

deri 14 milionë lekë do të paguajnë vetëm 15% tatim. Tatimi i tyre 

fillon nga 1 janari 2029. 

ç) Në grupin e  personave fizikë  që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në 

sektorin e ndërtimit, nga  mbi  6 mijë  tatimpagues, vetëm  11  

tatimpagues kanë fitim neto mbi 14 milionë. Ata do të paguajnë 23% 

për pjesën e fitimit mbi 14 milionë, ndërkohë që për fitimet neto deri 14 

milionë lekë do të paguajnë vetëm 15% tatim. Tatimi i tyre fillon nga 1 

janari 2029. 

d) Në grupin e personave fizikë që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në 

sektorin e transportit, nga mbi 6 mijë tatimpagues, vetëm 4 tatimpagues 

kanë fitim neto mbi 14 milionë. Ata do të paguajnë 23% për pjesën e 

fitimit mbi 14 milionë, ndërkohë që për fitimet neto deri 14 milionë lekë 

do të paguajnë vetëm 15% tatim. Tatimi i tyre fillon nga 1 janari 2029.  

dh) Tatimpaguesit me volum shumë të madh qarkullimi ruajnë statusin e 

personit fizik kryesisht për të shmangur tatimet mbi dividentët (8%). 

Janë rreth 300 biznese me të ardhura vjetore mbi 100 milionë lekë, të 

cilët vazhdojnë të ruajnë statusin e personit fizik dhe të paguajnë vetëm 

tatimin mbi ftimin dhe jo tatim mbi dividentët. Me qëllim rregullimin e 

këtij fenomeni dhe mbylljen e hapësirave për shmangie, u vendos dhe 

norma progresive e tatimit mbi të ardhurat nga biznesi në masën 23%. 

 

8. Projektligji ka parashikuar skema të thjeshta deklarimi për personat fizikë të 

vetëpunësuar dhe me të ardhura nga tregtia, nëpërmjet shpenzimeve të 

supozuara. 

 

Personat fizikë individë tregtar ose të vetëpunësuar me qarkullim deri në 10 000 

000 lekë në vit, u është ofruar thjeshtësi në mbajtjen e kontabilitetit, ata kanë të 

drejtën që nga të ardhurat e biznesit, të zbresin shpenzimet e supozuara në një 

shumë të vetme pa mbajtur regjistrime në kontabilitet. 

 

9. Dispozitat e tatimit mbi fitimin korporativ përfshijnë zhvillimet e reja në fushën 

e tatimit ndërkombëtar dhe njëkohësisht lehtësojnë korporatën nëpërmjet: 

 

    Zgjatjes së periudhës së mbartjes së humbjeve nga 3 vjet në 5 vjet; 

 Thjeshtimin dhe lehtësimin e shpenzimeve afatgjata nëpërmjet 

amortizimit linear individual të grupeve makineri/pajisje dhe 
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soft/hardware; 

 Njehsimit të rregullave të taksimit për kontratat afatgjata; 

 Rregullat e zbatueshme për riorganizimet e biznesit dhe transferimin e 

aktiveve të biznesit; 

 Njohjen si të zbritshme të vlerës së mbetur të një aktivi që del jashtë 

qarkullimit; 

 Vendosjen e rregullave transparente në lidhje me borxhin e keq; 

 Vendosjen e rregullave të gjithëpranuara në lidhje me alokimin dhe 

kufijtë e interesave të kredidhënies etj. 

 

10. Projektligji parashikon rregullat e taksimit të dhuratave dhe trashëgimive, 

duke parashikuar njëkohësisht edhe përjashtimet nga tatimi për 

dhuratat/trashëgimitë brenda trungut familjar.  

 

 

IV. VLERËSIMI I LIGJSHMËRISË, KUSHTETUTSHMËRISË DHE 

HARMONIZIMI ME LEGJISLACIONIN NË FUQI VENDAS E 

NDËRKOMBËTAR 

 

Ky projektligj është hartuar duke u mbështetur në nenet 78, 83 pika 1, dhe 155 

të Kushtetutës. 

 

V. VLERËSIMI I SHKALLËS SË PËRAFRIMIT ME

 ACQUIS COMMUNAUTAIRE (PËR PROJEKTAKET NORMATIVE) 

 

Miratimi i këtij projektligji synon përafrimin me acquis të BE-së. Ky projektligj 

ka transpozuar pjesërisht direktivën e Këshillit (BE) 2016/1164, “Për 

përcaktimin e rregullave kundër praktikave të shmangies së tatimit, që ndikojnë 

drejtpërsëdrejti në funksionimin e tregut të brendshëm”, si dhe direktivën e 

Këshillit 2009/133/KE të datës 19 tetor 2009 mbi sistemin e përbashkët të 

tatimit që zbatohet për bashkimet, ndarjet, ndarjet e pjesshme, transferimin e 

aseteve dhe shkëmbimet e aksioneve në lidhje me kompanitë e shteteve të 

ndryshme anëtare dhe për transferimin e zyrës së regjistruar të SE ose SCE 

ndërmjet shteteve anëtare. 

 

VI. PËRMBLEDHJE SHPJEGUESE E PËRMBAJTJES SË 

PROJEKTAKTIT 

 

Pjesa e parë e projektligjit parashikon dispozita të përgjithshme të lidhura me të. 

 

Në nenin 1 parashtrohet objekti dhe qëllimi i këtij projektligji. Sipas këtij neni 

përcaktohen rregullat në lidhje me tatimin mbi të ardhurat e personave fizikë 

dhe entiteve, tatimin e trashëgimive, dhurimeve dhe fitimeve nga lojërat e fatit. 
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Neni 2 parashikon fushën e zbatimit të tatimit mbi të ardhurat personale dhe të 

tatimit mbi të ardhurat e korporatës për personat rezidentë dhe jorezidentë. 

 

Në nenin 3 përcaktohen përkufizimet e termave për qëllime të zbatimit të 

dispozitave të këtij projektligjit. Përkufizime të cilat shpjegojnë secilin term 

duke e bërë më të lehtë kuptimin, interpretimin dhe zbatimin e dispozitave të 

projektligjit.  

 

Nenet 4 dhe 5 parashikojnë burimin e të ardhurave të realizuara në Republikën e 

Shqipërisë dhe përkufizimin e selisë së përhershme, çfarë përfshihet dhe nuk 

përfshihet në të. 

 

Neni 6 përcakton kohëzgjatjen e periudhës tatimore, e cila fillon më 1 janar dhe 

përfundon më 31 dhjetor të çdo viti kalendarik. 

 

Kreu i dytë i projektligjit ndahet në 3 kapituj. 

 

Në kapitullin e parë parashikohen dispozita të përgjithshme për tatimin mbi të 

ardhurat personale, përkatësisht neni 7, 8 dhe 9, jep përkufizimin e 

tatimpaguesit mbi të ardhurat personale, kushtet dhe kriteret e rezidencës, dhe të 

dokumentacionit të nevojshëm të tatimpaguesit mbi të ardhurat personale. 

 

Në kapitullin 2 parashikohen dispozita mbi përcaktimin e të ardhurave të 

tatueshme dhe përkatësisht nenet 10 dhe 11 përcaktojnë se cilat janë të ardhurat 

që konsiderohen dhe cilat janë të ardhurat që nuk janë subjekt i tatimit mbi të 

ardhurat personale.   

 

Neni 12 përcakton të ardhurat nga punësimi, ku ndër të tjera ky nen ka 

parashikuar se kur janë rastet që të ardhurat nga personat fizikë do të 

konsiderohen të ardhura nga punësimi. Ndërkohë, ky nen ka parashikuar edhe të 

ardhurat e punësimit të cilat do të jenë të përjashtuara nga tatimi. 

 

Neni 13 parashikon cilat të ardhura do të konsiderohen të ardhura nga biznesi 

por duke mos i kufizuar vetëm në përcaktimet e kësaj dispozite. 

 

Në nenin 14 është parashikuar mundësia që për ato persona fizikë të cilët nuk 

duan t’i nënshtrohen detyrimit për dokumentin e shpenzimeve, mund të zbresin 

nga të ardhurat e veprimtarisë ekonomike, shpenzimet në një shumë fikse duke i 

dhënë kështu lehtësi këtyre bizneseve me qëllim reduktimin e kostove 

operative. 

 

Neni 15 përcakton se cilat janë të ardhurat nga investimet dhe të ardhurat të cilat 
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nuk konsiderohen të ardhura nga investimi. Të ardhurat nga investimi sipas këtij 

neni përfshijnë të ardhurat nga dividentët dhe shpërndarjet e fitimit, të ardhurat 

nga interesat, të ardhurat nga letrat me vlerë, obligacionet, bonot e thesarit, të 

ardhurat nga tjetërsimi i pasurisë dhe dhënie me qira e pasurive të paluajtshme, 

të ardhurat nga veprimtaria me mjetet virtuale. 

 

Neni 16 përcakton të ardhurat e tatueshme nga investimi për tjetërsimin e 

letrave me vlerë dhe mjeteve virtuale. Ky nen parashikon se të ardhurat e 

tatueshme të investimit nga tjetërsimi i aksioneve, pjesëmarrjeve dhe letrave me 

vlerë përcaktohet si diferenca ndërmjet çmimit të shitjes dhe çmimit të blerjes së 

aseteve të tjetërsuara. 

 

Neni 17 përcakton të ardhurat e tatueshme nga investimi për tjetërsimin e 

pasurive të paluajtshme, si dhe mënyrën e përcaktimit dhe të mbledhjes së të 

ardhurës së tatueshme nga tjetërsimi i pasurisë së paluajtshme.  

 

Neni 18 parashikon se të ardhurat vjetore të tatueshme nga investimi 

përcaktohen si shuma e përgjithshme e të ardhurave të tatueshme nga investimi. 

 

Neni 19 përcakton rregullat për entitetet e huaja të kontrolluara. Ky nen 

parashikon kushtet që duhet të plohësohen që një entitet i huaj të konsiderohet i 

kontrolluar, si dhe kriteret që interesat të konsiderohen se rrjedhin nga të 

ardhura pasive. Nëse “të ardhurat pasive” nuk kalojnë 30 për qind të fitimit total 

të entitetit të kontrolluar të huaj, dispozitat e këtij neni nuk zbatohen. Në bazë të 

nenit, kur entiteti i shpërndan fitimet personit fizik dhe ato fitime të shpërndara 

përfshihen në të ardhurat e tatueshme të personit fizik, shumat e të ardhurave të 

përfshira më parë në bazën tatimore sipas këtij neni zbriten nga baza tatimore 

për llogaritjen e shumës së tatimit që i takon fitimeve të shpërndara.  

 

Neni 20 përcakton tatimin e pensioneve private, kufirin maksimal mujor për 

lehtësitë tatimore, norma tatimore që aplikohet në momentin e tërheqjes së 

parakohshme, aplikimin e normës për anëtarët e fondit të pensionit të cilët kanë 

investuar në fond kursimet e tyre individuale të taksuara më parë, aplikimin e 

normës për pagesat e marra nga anëtari i fondit të pensionit në mënyrë të 

menjëhershme përpara afatit të marrjes së tyre në mënyrë periodike mujore.  

 

Kapitulli 3 përmban dispozitat që përcaktojnë bazën tatimore mbi të ardhurat 

personale dhe llogaritjen e tatimit. 

 

Përkatësisht, në nenet 21, 22, dhe 23 përcaktohen dispozitat mbi të ardhurat të 

cilat përbëjnë bazën tatimore vjetore, periudhën tatimore mbi të cilën kryhet 

zbritja e bazës tatimore dhe rastet kur bëhet kërkesa për  zbritje.  
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Neni 24 përcakton normat tatimore që aplikohen mbi të ardhurat nga punësimi 

dhe të ardhurat nga biznesi për individët tregtarë dhe të vetëpunësuarit. 

Përkatësisht, aplikohet norma progresive 13% për të ardhurat vjetore deri në 2 

040 000 lekë dhe norma 23 % mbi këtë shumë.  Për të ardhurat neto (fitimi) nga 

biznesi për individët tregtarë dhe të vetëpunësuarit deri në 14 000 000 lekë 

aplikohet norma progresive 15%, ndërsa për pjesën mbi këtë shumë aplikohet 

norma 23%. Për sa i përket të ardhurave nga dividentët aplikohet norma 8%, 

dhe për çdo zë tjetër të të ardhurave nga investimi aplikohet norma 15%. 

 

Neni 25 parashikon kreditimin e tatimit të huaj dhe mënyrën e llogaritjes së 

shumës së tatimit të huaj të paguar. Kreditimi i tatimit të huaj duhet të llogaritet 

veças për secilin shtet, nëse të ardhurat realizohen nga burime të huaja në më 

shumë se një shtet si dhe duhet të llogaritet veçmas për të ardhurat e përfshira në 

bazën tatimore vjetore dhe për të ardhurat vjetore nga investimi. 

 

Neni 26 përcakton normat për llogaritjen e tatimit të pagueshëm mbi të ardhurat 

personale dhe rastet ku aplikohet zbritje. 

 

Pjesa e tretë e projektligjit përmban 3 kapituj në total. 

 

Kapitulli i parë përmban dispozita të përgjithshme për tatimin mbi të ardhurat e 

korporatës.  

 

Përkatësisht, në nenet 27 dhe 28 përcaktohen tatimpaguesit që i nënshtrohen 

tatimit mbi të ardhurat e korporatave dhe rastet e parashikuara në veçanti, 

entitetet që janë përjashtuar nga tatimi mbi të ardhurat e korporatës, dhe kushtet 

e rezidencës së një entiteti në Republikën e Shqipërisë.  

 

Kapitulli i dytë përmban dispozita specifike të tatimit mbi të ardhurat e 

korporatës.  

 

1. Neni 29 parashikon përjashtimet në pjesëmarrje. Në përcaktimin e fitimit të 

tatueshëm të një entiteti rezident, dividentët e marrë, përjashtohen nga e ardhura 

e tatueshme në qoftë se: 

 

a) entiteti marrës ka aksione apo pjesëmarrje prej të paktën 10%, në vlerë 

ose në numër, në kapitalin aksionar, ose të drejtat e votimit të entitetit 

shpërndarës; dhe  

b) aksionet ose pjesëmarrja minimale janë mbajtur për një periudhë të 

pandërprerë prej së paku 24 muajsh.           

 

Neni 30 ka përcaktuar mënyrën e njohjes së shpenzimeve të interesit. Është 

rishikuar mënyra e njohjes së shpenzimeve të interesit për borxhin e marrë nga 
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shoqëritë. Do të njihen shpenzimet e interesit neto (interesi i fituar minus 

interesin e paguar) si shpenzim i zbritshëm në rast se ato nuk kalojnë 30% të 

fitimit para interesit, tatimit, zhvlerësimit dhe amortizimit (EBITDA). Kjo 

mënyrë i lejon shoqëritë të njohin shpenzimet e interesit në bazë të fitimit të tyre 

bruto dhe nuk e lidh më me kapitalin e shoqërisë siç është në ligjin aktual. 

 

EBITDA do të llogaritet duke i shtuar të ardhurave që i nënshtrohen tatimit 

shumat e rregulluara nga tatimi për interesat e tepërta, si dhe shumat e 

rregulluara nga tatimi për zhvlerësimin dhe amortizimin. Të ardhurat e 

përjashtuara nga tatimi do të përjashtohen nga EBITDA e entitetit. 

 

Në nenin 31 përcaktohet rezerva e borxhit të keq për institucionet financiare, si 

dhe kushtet për të lejuar zbritje të plotë të borxhit të keq. 

 

Neni 32 “Transferimi i Çmimeve”, jep kuptimin e termit “transaksion i 

kontrolluar”, kushtet e një transaksioni të kontrolluar dhe entitetet që marrin 

pjesë në një ose më shumë transaksione të kontrolluara. 

 

Neni 33 parashikon rastet se kur një transaksion i pakontrolluar është i 

krahasueshëm me një transaksion të kontrolluar, dhe faktorët që do të merren në 

konsideratë për të përcaktuar nëse dy apo më shumë transaksione janë të 

krahasueshme, në masën që ata janë ekonomikisht të përshtatshëm për faktet 

dhe rrethanat e transaksionit. 

 

Neni 34 parashikon aplikimin e metodës së transferimit të çmimit për të 

përcaktuar përputhshmërinë me parimin e tregut për një transaksion të 

kontrolluar. Gjithashtu, ka bërë klasifikimin e metodave nga e cila do të bëhet 

përzgjedhja e metodës më të përshtatshme. 

 

Në nenin 35 parashikohet se kur një tatimpagues kryen, në rrethana të njëjta ose 

të ngjashme, dy ose më shumë transaksione të kontrolluara, që janë 

ekonomikisht të lidhura ngushtë me njëri-tjetrin ose që përbëjnë një 

vazhdimësi/kombinim të caktuar, në mënyrë të tillë që ato nuk mund të 

analizohen veçmas në mënyrë të besueshme, këto transaksione mund të 

kombinohen për të kryer analizën e krahasueshmërisë, të përcaktuar në nenin 33 

dhe për të aplikuar metodat e transferimit të çmimit, të përcaktuara në nenin 34. 

 

Neni 36 parashikon se diapazon tregu është një grup treguesish financiarë 

përkatës p.sh., çmimet, marzhet apo pjesët e fitimit, të nxjerra nga aplikimi i 

metodës më të përshtatshme të transferimit të çmimit për një numër 

transaksionesh të pakontrolluara. Në këtë nen përcaktohet se një transaksion i 

kontrolluar ose një grup transaksionesh nuk do të jetë subjekt i rregullimeve, 

kur treguesi financiar përkatës, që rrjedh nga transaksioni/transaksionet i/e 
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kontrolluar/a që po testohet/testohen sipas metodës më të përshtatshme të 

transferimit të çmimit, është brenda diapazonit të tregut. 

 

Neni 37 përcakton kërkesën për dokumentacion që jepet nga tatimpaguesi në 

ndihmë të administratës tatimore për të vërtetuar se kushtet e transaksioneve të 

tij të kontrolluara janë në përputhje me parimet e tregut. 

 

Neni 38 përcakton dispozitat mbi rregullimet korresponduese kur në kushtet e 

transaksioneve të kontrolluara bëhet një rregullim nga një administratë tatimore 

e një vendi tjetër dhe ky rregullim rezulton në taksimin në atë vend të fitimeve, 

për të cilat tatimpaguesi është tatuar tashmë në Shqipëri, dhe vendi që propozon 

rregullimin ka një marrëveshje me Shqipërinë për eleminimin e tatimit të 

dyfishtë. 

 

Në nenin 39 jepet përkufizimi i marrëveshjes së çmimit në avancë dhe rastit kur 

administrata tatimore, me kërkesë të tatimpaguesit, hyn në një marrëveshje të 

çmimit në avancë me një tatimpagues. 

 

Kapitulli i tretë përmban dizpozitat mbi llogaritjen e tatimit mbi të ardhurat e 

korporatës. 

 

Përkatësisht nenet 40, 41, dhe 42 përcaktojnë të ardhurat dhe llogaritjen e 

tatimit të pagueshëm mbi të ardhurat e korporatave, normat tatimore mbi të 

ardhurat e korporatave, dhe kreditimin e tatimit të huaj për tatimin mbi të 

ardhurat nga korporatat. 

 

Pjesa e katërt e projektligjit parashikon dispozita të përgjithshme mbi 

përcaktimin e fitimit. 

 

Nenet 43 dhe 44, përcaktojnë fitimin e tatueshëm, shpenzimet e  zbritshme, dhe 

zbatimin e parimit të tregut për transaksionet ndërmjet palëve të lidhura. 

 

Neni 45 përcakton dispozitat mbi kushtet e kontratave afatgjata, të ardhurat që 

rrjedhin nga kontrata afatgjatë për qëllim të tatimit mbi të ardhurat dhe tatimit 

mbi të ardhurat e korporatave dhe shpenzimet e zbritshme në lidhje me kontratat 

afatgjata. 

  

Në nenin 46 përcaktohen rregullat e zbatueshme mbi riorganizimet e biznesit 

dhe shpjegimin e termave të përdorur në tekstin e këtij neni. 

 

Në nenin 47 përcaktohen rastet kur konsiderohet i tatueshëm transferimi i 

aktiveve të biznesit, baza e tatueshme që do t’i nënshtrohet tatimit, kryerja e 

transferimit të aktiveve të biznesit ose i rezidencës tatimore në Shqipëri, dhe 



14 
 

përkufizimi i vlerës së tregut.  

 

Në nenin 48 përcaktohen si shpenzime të zbritshme të gjitha shpenzimet e 

kryera nga një person që i nënshtrohet ligji gjatë vitit tatimor, në masën që këto 

shpenzime për blerje mallrash apo shërbimesh kryhen realisht për qëllim të 

realizimit të fitimit dhe në interes të biznesit, që janë të dokumentuara nga 

tatimpaguesi dhe që nuk janë objekt i ndonjë kufizimi të përcaktuar në ligj. 

 

Në nenet 49 dhe 50 përcaktohen dispozitat mbi shpenzimet e zbritshme për 

tokën që shkëmbehet për ndërtim dhe shpenzimet të cilat konsiderohen jo të 

zbritshme dhe kufizimin e zbritjes. 

 

Neni 51 parashikon dispozitat mbi amortizimin për llogaritjen e aktiveve fikse 

të biznesit për përcaktimin e fitimit të tatueshëm, aktivet të cilat nuk 

amortizohen, kur është i zbritshëm dhe i pazbritshëm, dhe normat e amortizimit. 

 

Neni 52 përcakton se tatimpaguesi në vlerësimin e inventarit duhet të përdorë 

metodë të njëjtë kontabël dhe kjo metodë nuk mund të ndryshohet më shumë se 

një herë në pesë periudha tatimore. Ky rregull është përcaktuar si mënyrë për të 

penguar tatimpaguesit të cilët përdorin si mënyrë ndryshimin e metodave të 

vlerësimit të inventarëve për të fshehur realizimin e të ardhurave. 

 

Neni 53 përcakton zbritjet e lejuara për borxhin e keq. Zbritja lejohet për një 

pjesë të vlerës nominale të çdo arkëtimi nga një palë e palidhur që ishte 

përllogaritur si e ardhur, e cila mbetet e papaguar, dhe për të cilën tatimpaguesi 

beson se borxhi nuk do të jetë tërësisht ose pjesërisht i likuiduar dhe 

tatimpaguesi ka ndërmarrë hapat e nevojshëm për mbledhjen e borxhit të keq  

sipas përcaktimeve në këtë nen. Zbritja e plotë e shpenzimit të borxhit të keq do 

të kryhet me plotësimin e dy kritereve:  

1.  Borxhi i keq hiqet nga librat  kontabël të tatimpaguesit; dhe   

2. Të gjitha veprimet e mundshme ligjore për arkëtimin e borxhit janë 

ndërmarrë.  

 

Neni 54 përcakton dispozitat për humbjet e mbartura. Eshtë rishikuar periudha 

për të cilën tatimpaguesit mund të mbartin humbjet nga 3 vite që është 

aktualisht në 5 vjet, në përputhje me praktikat në shuimcën e vendeve 

evropiane. Synohet t’i jepet më shumë kohë tatimpaguesve të mbartin humbjet e 

tyre për efekte fiskale, duke i dhënë mundësinë për të rikuperuar biznesin dhe 

investimet e tyre. Kjo ka qenë kërkesë e përsëritur e biznesit.  

 

Ndërkohë, në rast të ndryshimit të pronësisë së kapitalit apo të drejtës së votës 

që tejaklon 50% në vlerë ose në numër, mbartja e humbjeve nuk do të lejohet. 

Ky parashikim nuk zbatohet për humbjet që transferohen në lidhje me përfshirje 
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të një dege ose degëve të veprimtarisë, një bashkim ose një ndarje. Në këtë rast 

bartja e humbjeve mund të përdoret nga shoqëria pritëse për t’u kompensuar 

kundrejt fitimit të tyre të tatueshëm gjatë periudhave tatimore të mbetura. 

 

Neni 55 parashikon entitetet për të cilat aplikohet tatimi i ndryshimit të 

pronësisë për sektorë të veçantë si dhe kriteret dhe procedurat përkatëse që 

duhen ndjekur nga entitetet dhe administrata tatimore. 

 

Kreu 5 përmban dizpozita të përgjithshme të mbajtjes së tatimit në burim. 

 

Në nenet 56 dhe 57 përcaktohen dizpozitat mbi detyrimet e agjentit të mbajtjes 

së tatimit në burim dhe informacionit që duhet të përmbajë deklarata e tatimit të 

mbajtur në burim. 

 

Neni 58 përcakton dispozitat mbi të ardhurat dhe pagesat të cilat janë objekt i 

tatimit të mbajtur në burim kundrejt detyrimit tatimor përfundimtar, kur i 

paguhen një tatimpaguesi rezident ose një selie të përhershme në Shqipëri të një 

tatimpaguesi jorezident. Pagesat të cilat janë subjekt i mbajtjes përfundimtare të 

tatimit në burim, kur paguhen nga një tatimpagues rezident apo një seli e 

përhershme në Shqipëri, për një person fizik jorezident ose një entitet jorezident 

pa një seli të përhershme në Shqipëri, si dhe të ardhurat të cilat nuk janë subjekt 

i mbajtjes së tatimit në burim. 

 

Neni 59 përcakton normën e mbajtjes së tatimit në burim. 

 

Kreu 6 përmban dispozita të përgjithshme mbi tatimin e trashëgimisë, dhuratave 

dhe fitimeve nga lojërat e fatit.  

 

Neni 60 përcakton dispozitat mbi tatimin e trashëgimisë, dhuratave dhe fitimeve 

nga lojërat e fatit. 

Rastet përjashtuese nga tatimi dhe normën e tatimit për trashëgimitë, dhuratat 

dhe të ardhurat  nga lojërat e fatit prej 15 %, pa zbritjen e ndonjë kostoje.  

 

Kreu 7 përmban dispozita të mbledhjes së tatimit. 

 

Përkatësisht, në nenin 61 parashikohen dispozita në lidhje me detyrimin e  

deklaratën tatimore vjetore, detyrimin për të deklaruar në organin tatimor të 

gjitha të ardhurat, qofshin ato të tatuara në çfarëdo mënyre apo të përjashtuara 

nga tatimi.   

 

Nenet 62, 63 dhe 64 parashikojnë dispozita në lidhje me kërkesën për 

dokumentacion, parapagimet, dhe deklaratën plotësuese tatimore. 

 



16 
 

Kapitulli 2, përmban dispozitat e mbledhjes së tatimit mbi të ardhurat personale 

nga pagat dhe entitetet jorezidente specifike. 

 

Neni 65 përcakton dispozita mbi agjentin tatimor të listë pagesës dhe detyrat në 

ngarkim të tij. 

 

Nenet 66, 67, dhe 68 parashikojnë dispozita mbi nënshkrimin e deklaratës për 

statusin personal nga punëmarrësi, dispozitat e parashikuara për dorëzimin e  

deklaratës vjetore të të ardhurave personale nga tatimpaguesi, dhe kërkesa për të 

përgatitur deklaratën e tatimit mbi të ardhurat nga personi jorezident. 

 

Kreu 8 dhe i fundit përmban dispozita kalimtare dhe përfundimtare. 

 

Neni 69 parashikon dispozitat për aplikimin e lehtësive dhe përjashtimeve 

tatimore të parashikuara në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të 

ardhurat”, të ndryshuar. 

 

Neni 70 përcakton aktet nënligjore që parashikohen të nxirren pas hyrjes në fuqi 

të këtij ligji. 

 

Neni 71 parashikon shfuqizimin e ligjit nr.8438, datë 28.12.1998, si dhe të 

gjitha aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij, si dhe paragrafin 1, të nenit 9, 

si dhe kreun 3, të ligjit nr.9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave 

vendore”, të ndryshuar. 

 

Neni 72 përcakton hyrjen në fuqi të ligjit 15 ditë pas botimit në “Fletoren 

zyrtare” dhe i shtrin efektet e saj nga data 1 janar 2023. 

 

 

VII. INSTITUCIONET DHE ORGANET QË NGARKOHEN PËR 

ZBATIMIN E PROJEKTAKTIT 

 

Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Drejtoria e Përgjithshme 

e Tatimeve për zbatimin e këtij projektligji. 

 

 

VIII. PERSONAT DHE INSTITUCIONET QË KANË KONTRIBUAR 

NË HARTIMIN E PROJEKTAKTIT 

 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka hartuar projektligjin. Projektligji ka 

ndjekur procedurën e konsultimit publik dhe në muajin qershor është publikuar 

në Regjistrin Elektronik për njoftimet dhe konsultimet publike. Më pas gjatë 

muajit korrik janë organizuar tryezat e diskutimit me përfaqësues nga të gjitha 
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palët e interesuara për këtë projektakt, ndër të cilët përmendim dhomat e 

tregtisë, Shoqatën e Bankave dhe shoqata të biznesit etj.  

 

Projektligji është konsultuar edhe me mendimin e Bankës së Shqipërisë dhe të 

Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare. 

  

IX. RAPORTI I VLERËSIMIT TË TË ARDHURAVE DHE  

SHPENZIMEVE  BUXHETORE 

 

Në lidhje me të ardhurat, sqarojmë se përgjithësisht projektligji propozon 

ruajtjen e tarifave tatimore ekzistuese, ndërkohë që propozon gjithashtu 

caktimin e një kufiri kohor në lidhje me incentivat, tarifat zero dhe tarifat e 

reduktuara të tatimit për sektorë, industri dhe grupe të caktuara biznesesh. 

 

Projekligji parashikon lehtësim të barrës tatimore për tatimpaguesit me të 

ardhura të ulëta, konkretisht kategorisë me të ardhura nga punësimi në fashën 40 

– 50 mijë lekë t’u zbritet e gjithë baza tatimore, pra të mos paguajnë tatim mbi 

të ardhurat nga punësimi. Njëkohësisht lehtësohet barra tatimore për të gjithë 

tatimpaguesit me të ardhura nga punësimi në fashën 50-60 mijë lekë, të cilëve 

nga 30 mijë lekë që ishte e ardhura e tatueshme me 0%, tashmë u njihet një 

zbritje tatimore prej 35 mijë lekësh në muaj, duke lehtësuar barrën tatimore të 

tatimpaguesve. Efektet në buxhetin e shtetit parashikohet të jenë negative me 

rreth -1.1 miliardë lekë.  

 

Projektligji propozon që në fushën e shërbimeve dhe kryesisht të furnizimit të 

shërbimeve profesionale, për shkak të riskut dhe deformimit të tregut, taksimi i 

personave fizikë dhe juridikë me të ardhura deri 14 milionë lekë të fillojë nga 1 

janar 2023. Sipas të dhënave të regjistrit të tatimpaguesve, janë rreth 16 700 

tatimpagues të regjistruar, të cilët ofrojnë shërbime profesionale dhe për të cilët 

propozohet që skema e taksimit të fillojë nga 1 janari 2023. Ministria e 

Financave dhe Ekonomisë gjykon se periudha 5-vjeçare me tatim 0 % dhe para 

saj periudha 2-vjeçare me tatim 5 % mbi fitimin neto, kanë qenë incentiva të 

mjaftueshme për këtë sektor. Nga implementimi i tatimit sipas dispozitave të 

këtij ligji për këtë kategori, llogariten të arkëtohen në buxhetin e shtetit në një 

vit 2.1-4.2 miliardë lekë. 

 

Ndërkohë, personat fizikë dhe ata juridikë me të ardhura mbi 14 milionë lekë në 

vit, është propozuar që të hyjnë në skemën e taksimit në 1 janar 2029 dhe për 

këtë arsye është e vështirë që të llogariten tani efektet e pritshme.  

 

 

KËSHILLI I MINISTRAVE 


