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R E L A C I O N 

 

PËR  

PROJEKTLIGJIN “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME                   

NË LIGJIN NR.92/2014, “PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR       

NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR” 

I. QËLLIMI I PROJEKTAKTIT DHE OBJEKTIVAT QË SYNOHEN 

TË ARRIHEN 

 

Përgatitja e projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.92/2014, 

‘Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë’, të ndryshuar”, 

është mbështetur në nenet 78, 83, pika 1, dhe 155, të Kushtetutës dhe 

propozohet në kuadër të paketës fiskale 2023. 

 

Qëllimi i ndryshimeve të prezantuara në këtë projektligj lidhet me përmirësimin 

e politikave në fushën e tatimit mbi vlerën e shtuar dhe angazhimeve në kuadrin 

e përafrimit gradual të legjislacionit fiskal me direktivat e Bashkimit Evropian 

në fushën e tatimeve. 

 

Në këtë kuadër, lind domosdoshmëria e propozimit të këtij projektligji, me 

synimin e përmirësimit të kuadrit ligjor ekzistues në fushën e tatimit mbi vlerën 

e shtuar (TVSH), sa i takon: 

 

 artikujve që përfshihen në kreun 4401 të Nomenklaturës së Kombinuar të 

Mallrave, me efekt deri më 31 dhjetor 2023, kjo në kuadër të krizës 

energjetike; 

 fondeve IPA, si një nga incentivat më frytdhënës të përdorur nga 

Bashkimi Evropian për promovimin e vlerave dhe nxitjen e reformave në 

vendet që synojnë anëtarësimin si dhe fondet nga donatorët e huaj; 

 tregtimit të energjisë elektrike përmes Bursës Shqiptare të Energjisë 

Elektrike, në kushtet kur vendi po përballet me një krizë të thelluar për 

sigurimin e saj, duke garantuar tregtimin në një treg të organizuar. 

 

Më konkretisht, ky projektligj propozon politikën fiskale që konsiston në: 

 

 trajtimin e importimit/furnizimit brenda vendit të artikujve të përfshirë 

në kreun 4401 të Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave, me efekt 

deri më 31 dhjetor 2023, si furnizime të përjashtuara nga TVSH-ja; 

 trajtimin e furnizimeve të mallrave/shërbimeve, të destinuara për 

realizimin e projekteve të financuara me fonde të marra në bazë të një 
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marrëveshjeje donacioni/granti, të lidhur ndërmjet Këshillit të 

Ministrave/Republikës së Shqipërisë dhe donatorëve të huaj, si 

furnizime të përngjashme me eksportet;  

 përjashtimin në import të mallrave të furnizuara në kuadër të realizimit 

të projekteve të financuara me fonde të marra në bazë të një 

marrëveshjeje donacioni/granti, të lidhur ndërmjet Këshillit të 

Ministrave të Republikës së Shqipërisë/Republikës së Shqipërisë dhe 

donatorëve të huaj. 

 Skemën e veçantë për Bursën Shqiptare të Energjisë Elektrike, duke 

përjashtuar nga TVSH-ja transaksionet e blerjes dhe shitjes së energjisë 

nga Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike. Konkretisht, përjashtimi 

nga TVSH-ja në import apo furnizimi brenda vendit i energjisë 

elektrike të destinuar për t’u shitur nëpërmjet Bursës Shqiptare të 

Energjisë Elektrike si dhe kalimi i përgjegjësisë për pagesën e      

TVSH-së personit të tatueshëm për të cilin kryhet furnizimi me energji 

elektrike nëpërmjet mekanizmit të revers charge (autongarkesës). 

 

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 nuk është parashikuar në programin e përgjithshëm analitik të 

projektakteve që do të paraqiten për shqyrtim në Këshillin e Ministrave, gjatë 

vitit 2022. 

III. ARGUMENTIMI I PROJEKTLIGJIT LIDHUR ME PËRPARËSITË, 

PROBLEMATIKAT DHE EFEKTET E PRITSHME  

- Për shkak të krizës botërore energjetike, gjatë vitit 2022 është konstatuar 

një rritje e jashtëzakonshme e çmimit të energjisë në treg, e cila ka sjellë 

pasoja negative në shumë sektorë të ekonomisë, duke dhënë një impakt të 

drejtpërdrejtë në koston e të gjitha mallrave dhe çmimeve në treg dhe, 

rrjedhimisht, në një rritje të kostos së jetesës. Si pasojë e rritjes së 

jashtëzakonshme të çmimit të energjisë, qeveria ka qenë e detyruar të 

mbrojë konsumatorin familjar dhe biznesin e vogel, duke alokuar fonde 

nga buxheti shtetit për mbajtjen e çmimit për familjarin të pandryshuar, si 

dhe për biznesin në nivele të pranueshme. Në vitin 2022, buxheti i shtetit 

ka shpenzuar 28 miliardë lekë për subvencionimin e diferencës së çmimit 

për konsumatorët familjarë dhe biznesin e vogël, shifër kjo e 

krahasueshme me totalin e investimeve publike me fonde të brendshme 

që planifikohet për një vit.  
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Ky projektligj ka propozuar përjashtimin nga TVSH-ja të artikujve të 

përfshirë në kreun 4401 të Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave, me 

efekt deri më 31 dhjetor 2023, me qëllim mbrojtjen dhe suportimin e 

individëve në kushtet e një krize energjetike si kjo e tanishmja. Artikujt e 

kreut 4401, të destinuara për ngrohje, janë një zëvendësues i afërt i 

ngrohjes me energji elektrike. Për këtë qëllim, propozohet që këta artikuj 

të jenë pa TVSH si në import ashtu dhe brenda vendit, duke mos rënduar 

konsumatorin final. Sipas të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e 

Doganave rezulton se TVSH-ja e paguar në import për tri vitet e fundit 

është rreth 7 mln në vit. Sa i takon TVSH-së eksporti trajtohet me TVSH-

në 0, ndërkohë shitja brenda vendit/importi trajtohet me shkallë normale 

të TVSH-së, 20%. Në këto kushte, propozohet që furnizimi brenda vendit 

dhe në import i artikujve të përfshirë në kreun 4401të NKM-së, të cilat 

kanë si qëllim përdorimin për ngrohje, për vitin 2023, të jetë i përjashtuar 

nga TVSH- ja. 

Në këtë fazë, efekti i parashikuar në buxhetin e shtetit nuk mund të matet. 

- Procesi i anëtarësimit në Bashkimin Evropian është një objektiv 

kombëtar, në funksion të demokratizimit dhe transformimit të shoqërisë 

shqiptare, në përputhje me vlerat dhe parimet e Evropës së Bashkuar. Në 

këtë kuadër, u propozua përmirësimi i kuadrit ligjor ekzistues në fushën e 

tatimit mbi vlerën e shtuar (TVSH), sa i takon fondeve IPA dhe fondeve 

nga donatorët e tjerë. Fondet IPA janë një nga incentivat më frytdhënës të 

përdorur nga Bashkimi Evropian për promovimin e vlerave dhe nxitjen e 

reformave në vendet që synojnë anëtarësimin si dhe fondeve të përfituara 

nga dontorët e huaj. IPA III (2021-2027) u miratua më 15 shtator 2021 

nga Parlamenti Evropian. Ky instrument është vazhdimësi e IPA II 

(2014-2020) dhe ndihmon në përgatitjen e partnerëve për anëtarësimet e 

ardhshme në Bashkimin Evropian dhe promovon procesin e tyre të 

anëtarësimit për periudhën 2021-2027. Asistenca e paraanëtarësimit 

mbështet vendet kandidate për në BE dhe vendet kandidate të mundshme 

për miratimin dhe zbatimin e reformave kyçe politike, institucionale, 

sociale dhe ekonomike për të qenë në përputhje me vlerat e BE-së dhe për 

t’u përafruar në mënyrë progresive me rregullat, standardet dhe politikat e 

BE-së.  

 

IPA III në vetvete ka një ndikim afatgjatë duke qenë se fondet jepen 

përmes huave dhe investimeve në projekte sektoriale brenda shtetit, 

programeve të bashkëpunimit ndërkufitar, asistencës për zhvillimin rural, 

si dhe programeve të posaçme, si Plani Ekonomik dhe Investimeve që 

përbëhet nga disa fusha.  
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Ligj nr.65/2022, datë 15.9.2022, “Për ratifikimin e marrëveshjes 

financiare kuadër të partneritetit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, 

përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë, dhe 

Komisionit Evropian për rregullat specifike të zbatimit të asistencës 

financiare të BE-së për Republikën e Shqipërisë, në kuadër të 

Instrumentit për Asistencën e Paraanëtarësimit (IPA III)”, në nenin 28, 

pika 2, shkronja “d”, ka parashikuar që kontraktuesit e BE-së 

përjashtohen nga TVSH-ja për çdo shërbim që japin apo mallra që 

furnizojnë ose punime që kryhen në kuadrin e kontratës së BE-së. Edhe 

mallrat e furnizuara, shërbimet e ofruara apo punimet e kryera nga një 

kontraktues për një kontraktues të BE-së përjashtohen nga TVSH-ja në 

atë masë që shërbejnë për të përmbushur objektivat dhe aktivitetet në 

kuadrin e kontratës së BE-së. 
 
EU në marrëveshjen IPA III ka parashikuar përjashtimin ex-tant nga 

TVSH-ja për këto fonde. Nga ana e Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë, me qëllim harmonizimin e legjislacionit kombëtar me atë të 

BE-së është marrë në konsideratë edhe praktika e Republikës së  

Maqedonisë së Veriut, si një praktikë e suksesshme mbi trajtimin e 

fondeve të donatorëve të huaj dhe fondeve IPA, sa i takon përjashtimit të 

TVSH-së dhe monitorimit të aplikimit të saj. 

Aktualisht, ligji nr.92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në nenin 77, pika 2, ka 

parashikuar përjashtimin e fondeve IPA nëpërmjet rimbursimit, që 

nënkupton që TVSH-ja për këto fonde do të paguhet, por më pas do u 

kthehet përmes rimbursimit. Në kushtet kur Shqipëria ka marrë statusin e 

vendit kandidat për anëtarësimin në BE, ka lindur nevoja për rishikimin e 

legjislacionit mbi TVSH-në lidhur me fondet IPA dhe donacionet e tjera 

me qëllim përmirësimin e tij dhe shmangien e problematikave të krijuara 

në cash flow, si rezultat i procedurës së rimbursimit.  

Ky propozim, pas hyrjes në fuqi do të përfshijë vetëm fondet IPA III dhe 

fondet nga donatorët e tjerë dhe nuk do të ketë fuqi prapavepruese për 

marrëveshjet e mëparshme. Konkretisht, projektligji propozon që 

furnizimi i mallrave/shërbimeve, të destinuara për realizimin e projekteve 

të financuara me fonde të marra në bazë të një marrëveshjeje 

donacioni/granti, të lidhur ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës 

së Shqipërisë/Republikës së Shqipërisë dhe donatorëve të huaj, nëse në 

marrëveshje është parashikuar se fondet e përfituara nuk do të përdoren 

për të paguar tatime, do të trajtohen si furnizime të përngjashme me 

eksportet, pra me TVSH 0 dhe me të drejtë kreditimi për blerjet e kryera 

në funksion të aktivitetit. Kjo në analogji me parashikimet e direktivës së 

BE-së dhe zbatimin korrekt të skemës së TVSH-së. Ky përjashtim do të 
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aplikohet edhe për importin e mallrave në kuadër të realizimit të këtyre 

projekteve.  

 

Në këtë fazë, efekti në buxhetin e shtetit nuk mund të matet, pasi është i 

pamundur identifikimi i projekteve/marrëveshjeve që mund të 

nënshkruajë Këshilli i Ministrave/Republika e Shqipërisë. 

 

- Një tjetër propozim i projektligjit, është aplikimi i një skeme të veçantë 

për tregtimin e energjisë elektrike përmes Bursës Shqiptare të Energjisë 

Elektrike, me qëllim që të garantohet tregtimi i energjisë elektrike në një 

treg të organizuar.  

Konkretisht, është propozuar përjashtimi nga TVSH-ja në import apo 

furnizimi brenda vendit i energjisë elektrike të destinuar për t’u shitur 

nëpërmjet Bursës Shqiptare të Energjisë Elektrike si dhe kalimi i 

përgjegjësisë për pagesën e TVSH-së personit të tatueshëm për të cilin 

kryhet furnizimi me energji elektrike nëpërmjet mekanizmit të revers 

charge (autongarkesës). 

 

Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike (BSHEE) është krijuar tashmë si 

një shoqëri aksionare për të mundësuar tregtimin e energjisë elektrike në 

tregun e organizuar të Shqipërisë në ditën në avancë dhe brenda së njëjtës 

ditë si dhe në tregjet e bashkuara me Kosovën dhe më pas me tregjet e 

tjera rajonale e evropiane. 

Me shkresën nr.164 prot., datë 27.10.2021, BSHEE-ja ka propozuar disa 

ndryshime në ligjin nr.92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si rezultat i parashikimit për 

fillimin e funksionimit operacional në datën 23.11.2022. 

Modeli i tregtimit të energjisë elektrike në Bursën Shqiptare të Energjisë 

Elektrike bazohet në modelin evropian të tregtimit, e përcaktuar me 

vendimin nr.519, datë 13.7.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për 

miratimin e modelit të tregut të energjisë elektrike”. Ky model bazohet 

në një ankand të urdhërporosive (blerje ose shitje) të anëtarëve të saj (jo 

individë), ose të përputhjes së urdhërporosive në tregun e vazhdueshëm 

brenda së njëjtës ditë nëpërmjet një platforme elektronike tregtimi.  

Pas shpalljes së rezultatit, për të gjithë fituesit në pozicionin shitës apo 

blerës, BSHEE-ja është kundërpala qendrore për faturimin dhe 

garantimin e shlyerjeve të detyrimeve dhe pretendimeve lidhur me 

transaksionet e shitblerjes së energjisë. BSHEE-ja do t’i faturojë shitjen e 

energjisë elektrike çdo blerësi që rezulton fitues dhe do t’i faturojë 

blerjen e energjisë elektrike çdo shitësi i cili rezulton fitues nga 
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transaksionet në bursë. Pra, BSHEE-ja nuk kryen veprimtari të                       

shitblerjes së energjisë elektrike, por vetëm ofron shërbimin që kjo 

veprimtari e kryer nga anëtarët e bursës në tregun e organizuar të 

administrohet dhe të garantohet nëpërmjet saj si kundërpalë qendrore e 

transaksioneve të lindura.  

Direktiva 2006/112/KE “Për sistemin e përbashkët të tatimit mbi vlerën 

e shtuar”, sipas së cilës përcaktohet parimi për trajtimin e TVSH-së për 

energjinë elektrike, gazin dhe shërbimet e lidhura me to, në nenin 143 ka 

parashikuar përjashtimin në import nga TVSH-ja për energjinë, 

konkretisht:  

 

“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 elektricitetit ose të energjisë së 

nxehtësisë ose ftohjes nëpërmjet ngrohjes ose rrjeteve të ftohjes”. 

Direktiva e Këshillit (BE) 2022/890, që ndryshon direktivën 2006/112/KE, ka 

parashikuar zgjatjen e periudhës së aplikimit të mekanizmit të revers charge 

autongarkesës), si një masë e përkohshme 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, 

konkretisht: 

“Deri më 31 dhjetor 2026, shtetet anëtare mund të 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 nenin 38(2)”. 

Në këtë kuadër, është propozuar që importimi i energjisë elektrike i furnizuar 

nga Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike me qëllim rishitjen të jetë i 

përjashtuar nga TVSH-ja (sikurse parashikohet edhe nga direktiva 

2006/112/KE), si dhe është parashikuar mekanizmi i autongarkesës, ku      

TVSH-ja i 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.  

Kjo politikë nuk ka efekt neto në buxhetin e shtetit, pasi TVSH-ja e përjashtuar 

në import do të kreditohet brenda vendit. 
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IV. VLERËSIMI I LIGJSHMËRISË, KUSHTETUTSHMËRISË DHE 

HARMONIZIMI ME LEGJISLACIONIN NË FUQI VENDAS E 

NDËRKOMBËTAR  

 

Projektligji është mbështetur në nenet 78, 83, pika 1, dhe 155, të Kushtetutës. 

 

V. VLERËSIMI I SHKALLËS SË PËRAFRIMIT ME ACQUIS 

COMMUNAUTAIRE (PËR PROJEKTAKTET NORMATIVE) 

 

Ky projektligj synon të përafrojë ligjin nr.92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e 

shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me akte të legjislacionit të 

Bashkimit Evropian.  

Shkalla e përafrimit të projektligjit të paraqitur me Direktivën 2006/112/BE 

është e pjesshme. 

 

VI. PËRMBLEDHJE SHPJEGUESE E PËRMBAJTJES SË     

PROJEKTAKTIT 

 

Projektligji përbëhet nga 7 nene, të cilat konsistojnë në disa shtesa dhe 

ndryshime të dispozitave përkatëse të ligjit nr.92/2014, “Për tatimin mbi vlerën 

e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, si më poshtë: 

 

Neni 1 ka parashikuar që pas shkronjës “p” të nenit 51, “Përjashtimi i disa 

veprimtarive me interes të përgjithshëm”, të shtohet shkronja “q”, me këtë 

përmbajtje: 

 

“q) Furnizimi i artikujve të përfshirë në kreun 4401 të Nomenklaturës së 

Kombinuar të Mallrave, me efekt deri më 31 dhjetor 2023”. 

 

Neni 2 ka parashikuar që pas pikës 44, të nenit 56, “Përjashtime të veçanta në 

import”, të shtohen pikat 45 dhe 46, me këtë përmbajtje: 

 

“45. Mallrat e destinuara për realizimin e projekteve të financuara me fonde të 

marra në bazë të një marrëveshjeje donacioni/granti, të lidhur ndërmjet 

Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë/Republikës së Shqipërisë dhe 

donatorëve të huaj, nëse në marrëveshje është parashikuar se fondet e marra 

nuk do të përdoren për të paguar tatime. 

Kriteret dhe procedurat për zbatimin e kësaj pike përcaktohen me udhëzim të 

ministrit të Financave.”. 

 

46. Importimi i artikujve të përfshirë në kreun 4401 të Nomenklaturës së 

Kombinuar të Mallrave, me efekt deri më 31 dhjetor 2023.”. 
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Neni 3 ka parashikuar që pas shkronjës “b”, të pikës 1, të nenit 60, “Furnizime 

të përngjashme me eksportet”, të shtohet shkronja “c”, me këtë përmbajtje: 

 

“c) Furnizimi i mallrave/shërbimeve, të destinuara për realizimin e 

projekteve të financuara me fonde të marra në bazë të një marrëveshjeje 

donacioni/granti, të lidhur ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës 

së Shqipërisë/Republikës së Shqipërisë dhe donatorëve të huaj, nëse në 

marrëveshje është parashikuar se fondet e marra nuk do të përdoren për 

të paguar tatime.”.  

 

Neni 4 ka parashikuar që në fund të pikës 2, e nenit 77, “Rimbursimi i                    

TVSH-së”, të shtohen fjalët “... me përjashtim të rasteve të parashikuara në 

pikën 45, të nenit 56, dhe shkronjën “c”, të pikës 1, të nenit 60 ...”.  

 

Neni 5 ka parashikuar që pas nenit 155, “Mbajtja e llogarive”, të shtohet 

seksioni 6, “Regjimi i veçantë për Bursën Shqiptare të Energjisë Elektrike”, si 

vijon: 

 

“SEKSIONI 6 

REGJIMI I VEÇANTË PËR BURSËN SHQIPTARE TË ENERGJISË 

ELEKTRIKE 

 

Neni 155/1 

Përkufizime 

 

Për qëllime të këtij seksioni, me termat e mëposhtëm kuptohet: 
 
a) “Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike 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 përputhje me rregullat dhe modelin e tregut.  
 
b) “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; 
 
c) “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. 
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ç) “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, Operatorin e Sistemit të Transmetimit, 

Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes, sistemet e mbyllura të shpërndarjes dhe 

operatorin e 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.”. 

 

Neni 155/2  

Përjashtimi nga tatimi 

 

Përjashtohen nga tatimi mbi vlerën e shtuar: 

 

Importimi dhe furnizimi brenda vendit i energjisë elektrike të destinuar për t’u 

shitur nëpërmjet Bursës Shqiptare të Energjisë Elektrike. 

 

Neni 155/3 

Pagesa e TVSH-së 

1. 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. 

2. 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-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.”. 
 

Neni 6 parashikon që ky projektligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në “Fletoren 

zyrtare” dhe i shtrin efektet nga 1 janari 2023. 

 

VII. INSTITUCIONET DHE ORGANET QË NGARKOHEN PËR 

ZBATIMIN E KËTIJ PROJEKTAKTI 
 

Për zbatimin e këtij projektligji ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 

dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave. 
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VIII. PERSONAT DHE INSTITUCIONET QË KANË KONTRIBUUAR 

NË HARTIMIN E PROJEKTAKTIT  

 

Ky projektligj është hartuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë. 

 

Projektligji është publikuar dhe në Regjistrin Elektronik për Njoftimet dhe 

Konsultimet publike. Gjithashtu, në datën 19 tetor u zhvillua një tryezë dikutimi 

lidhur me paketën fiskale me përfaqësues të këshillit tatimor dhe përfaqësues të 

biznesit.  

 

IX. RAPORTI I VLERËSIMIT TË TË ARDHURAVE DHE 

SHPENZIMEVE  BUXHETORE 

 

Efekti në buxhetin e shtetit lidhur me fondet IPA dhe të donatorëve të tjerë nuk 

mund të matet në këtë fazë, pasi është i pamundur identifikimi i 

projekteve/marrëveshjeve që mund të nënshkruajë Këshilli i Ministrave 

/Republika e Shqipërisë. Politika fiskale për skemën e veçantë për Bursën 

Shqiptare të Energjisë Elektrike nuk ka efekt neto në buxhetin e shtetit, pasi 

TVSH-ja e përjashtuar në import do të kreditohet brenda vendit. Lidhur me 

përjashtimin në import/brenda vendit të artikujve që përfshihen në kreun 4401 

të Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave, me efekt deri më 31 dhjetor 2023, 

në këtë fazë, efekti total i parashikuar në buxhetin e shtetit nuk mund të matet. 

 

 

KËSHILLI I MINISTRAVE 

 


