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1. Tabela e përputhshmërisë 

 

 
Acquis e BE-së që synohet të përafrohet:  

Direktiva 2006/112/KE e Këshillit e 28 nëntorit 2006 “Mbi 

Sistemin e Përbashkët të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar”, të 

ndryshuar. 

 Celex nr. 02006L0112;  

 Fletorja Zyrtare e Bashkimit Evropian Seria L, Nr. 

347, 11.12.2006, faqe 1. 

 
Shënuar tek kolona e referencës me numër 1.  
 

Titulli i projektaktit “Për disa shtesë dhe disa ndryshime në ligjin nr. 92/2014, ‘Për tatimin mbi vlerën 

e shtuar në Republikën e Shqipërisë’, i ndryshuar”. 

 

Shkalla e përafrimit:  

1 2 3 4 5 6 7 
Neni Teksti Referenca Neni Teksti Përpuths

hmëria 
Shënime 

Direktiva 

2006/112

/KE 

Neni 143 

Pika 1, 

gërma l); 

 

Neni 

199a 

Pika 1, 

gërma e) 

Neni 143 

 

1. Shtetet Anëtare përjashtojnë 

transaksionet e mëposhtme:  

 

(l) importimin e gazit nëpërmjet një 

sistemi të gazit natyror ose ndonjë 

rrjeti të lidhur me një sistem të tillë 

ose të ushqyer nga një anije që 

transporton gaz në një sistem të 

gazit natyror ose në ndonjë rrjet 

tubacioni në rrjedhën e sipërme, të 

elektriciteti ose i energjisë së 

nxehtësisë ose ftohjes nëpërmjet 

ngrohjes ose rrjetet e ftohjes”. 
 

Neni 199a 

1. Deri më 31 dhjetor 2026, 

Shtetet Anëtare mund të 

1 Seksioni 6 

Regjimi i 

Veçantë për 

Bursën 

Shqiptare Të 

Energjisë 

Neni 156 

Përkufizime 

 

Për qëllime të këtij seksioni, me 

termat e mëposhtëm kuptohet: 

 

“Bursa Shqiptare e Energjisë”– 

është struktura përgjegjëse për 

menaxhimin dhe administrimin e 

tregut të organizuar ndërmjet 

platformës së tregut për shitjen dhe 

blerjen e energjisë elektrike në bazë 

të ditës në avancë dhe/ose brenda së 

njëjtës ditë, si dhe për të gjitha 

aktivitetet e lidhura me të, duke 

përfshirë edhe aktivitetin e 

kompensimit financiar (clearing) 

mes pjesëmarrësve të tregut, në 

E 

pjesshme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shtesa e Seksionit 6 Regjim i 

veçanë për Bursën Shqiptare 

të Energjisë, parashikon 

aplikimin e bjë skeme të 

veçantë për furnizimin me 

energji përmes bursës. 

Konkretisht: Importimi apo 

furnizimi brenda vendit i 

energjisë elektrike të 

destinuar për tu shitur 

nëpërmjet Bursës Shqiptare të 

Energjisë, me qëllim rishitjen 

do të jetë i përjashtuar nga 

TVSH-ja (sikurse 

parashikohet edhe nga 

direktiva 2006/112/KE), si 

dhe është parashikuar 

mekanizmi i autongarkesës, 

ku pagesa e TVSH-së i 
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parashikojnë që personi 

përgjegjës për pagesën e 

TVSH-së është personi i 

tatueshëm të cilit i është bërë 

ndonjë nga furnizimet e 

mëposhtme:  

 

(e) furnizimet me gaz dhe energji 

elektrike për një tregtar të 

tatueshëm siç përcaktohet në Neni 

38(2)”. 

 

përputhje me rregullat dhe modelin 

e tregut.  

 

“Treg energjie elektrike”- një 

sistem ku kryhen shitje dhe blerje 

efektive, përfshirë edhe derivativët e 

energjisë elektrike, nëpërmjet 

kërkesave dhe ofertave, të 

paraqitura në periudha afatgjata 

dhe afatshkurtra. 

 

“Derivativ elektrik”- është një 

instrument financiar që mund të 

përdoret nga pjesëmarrësit e tregut 

të energjisë elektrike si mjet sigurie 

ndaj luhatjeve të mundshme të 

çmimit të energjisë elektrike në treg. 

 

“Pjesëmarrës i tregut të energjisë 

elektrike”- është një person juridik, 

i regjistruar si pjesëtar i tregut të 

energjisë elektrike, që përfshin 

prodhuesit, tregtarët, furnizuesit,  

klientët, Operatori i Sistemit 

tëTransmetimit, Operatori i 

Sistemit të Shpërndarjes, sistemet e 

mbyllura të shpërndarjes dhe 

operatori i tregut. Operatori i 

Sistemit të Transmetimit dhe 

Operatori i Sistemit të Shpërndarjes 

janë pjesëmarrës të tregut të 

energjisë elektrike vetëm për qëllim 

të sigurimit të energjisë elektrike të 

nevojshme për mbulimin e 

humbjeve në rrjet, balancimin dhe 

shërbimet ndihmëse.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ngarkohet personit për të cilin 

janë kryer furnizimet. Për 

efekt të përllogaritjes së 

TVSH-së blerësi i energjisë 

elektrike nga Bursa Shqiptare 

e Energjisë Elektrike, kryen 

autongarkesën (reverse-

charge) e TVSH-së në 

cilësinë e personit përgjegjës 

për pagesën e TVSH-së 

 

Direktiva e BE –së nr. 

2006/112/CE ka parashikuar 

përjashtimin në import për 

energjinë elektrike. 

Gjithashtu si masë të 

përkohëshme mekanizmin e 

reverscharge(autongarkesës), 

si një masë e përkohëshme 

deri në vitin 2026. Kjo masë 

lejon zhvendosjen e detyrimit 

të pagesës së TVSH-së nga 

furnizuesi te klientët në 

sektorë të caktuar, duke 

përfshirë furnizimin me gaz 

dhe energji elektrike. 

 

Ky përafrim ka si qëllim 

Tregtimin e Energjisë 

Elektrike përmes Bursës 

Shqiptare të Energjisë, në 

kushtet kur vendi po përballet 

me një krizë të thelluar për 

sigurimin e saj, duke 

garantuar tregtimin në një treg 

të organizuar.  
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Neni 157  

Përjashtimi nga tatimi 

 

Përjashtohen nga tatimi mbi 

vlerën e shtuar: 

 

Importimi dhe furnizimi brenda 

vendit i energjisë elektrike të 

destinuar për tu shitur 

nëpërmjet Bursës Shqiptare të 

Energjisë. 
 

Neni 158 

Pagesa e TVSH-së 

a. Në rastin e furnizimit të 

energjisë elektrike të tregtuar 

nëpërmjet Bursës Shqiptare të 

Energjisë Elektrike, TVSH-ja 

bëhet e kërkueshme në momentin 

kur shpallen rezultatet në 

Tregjet e Ankandeve të Ditës në 

Avancë ose Brenda së Njëjtës 

Ditë ose në momentin kur 

urdhërporositë përputhen në 

rastin e Tregut të Vazhdueshëm 

Brenda së Njëjtës Ditë. 

b. TVSH-ja është e pagueshme nga 

personi i tatueshëm për të cilin 

kryhet furnizimi me energji 

elektrike nga Bursa Shqiptare e 

Energjisë Elektrike në përputhje 

me parashikimet e këtij seksioni 

dhe përcaktimet e nenit 21. Për 

efekt të përllogaritjes së TVSH-
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së blerësi i energjisë elektrike 

nga Bursa Shqiptare e Energjisë 

Elektrike, kryen autongarkesën 

(reverse-charge) e TVSH-së në 

cilësinë e personit përgjegjës 

për pagesën e TVSH-së.  

Procedurat për zbatimin e 

kësaj pike dhe fillimi i 

aplikimit të kësaj skeme të 

veçantë përcaktohet me 

vendim të Këshillit të 

Ministrave.”. 
 

 

 


