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R E L A C I O N 

 

 

PËR 

 

PROJEKTLIGJIN “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.61/2012,  

“PËR AKCIZAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”,                                      

TË NDRYSHUAR” 

 

 

I.  QËLLIMI I PROJEKTAKTIT DHE OBJEKTIVAT QË SYNOHEN TË 

ARRIHEN 

 

Ky projektligj propozohet në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 155, të 

Kushtetutës, dhe propozohet në kuadër të paketës fiskale 2023.  

 

Qëllimi i këtij projektligji lidhet me përmirësimin e politikave në fushën e 

akcizave, shpërndarjen më të drejtë të barrës fiskale dhe, njëkohësisht, realizimin 

e detyrimeve dhe angazhimeve në kuadrin e përafrimit gradual të legjislacionit 

fiskal me direktivat e Bashkimit Evropian në fushën e tatimeve. 

Konsolidimi i financave publike, rritja e të hyrave të buxhetit dhe ulja graduale e 

deficitit buxhetor dhe borxhit publik për vitet në vijim duhet të mbështeten në një 

sistem të konsoliduar të tatimeve dhe taksave, i aftë që të gjenerojë shumën e 

duhur të të hyrave në buxhetin e shtetit.  

 

Njëkohësisht, projektligji synon edhe reduktimin e mëtejshëm të hapësirave për 

shmangien nga pagesa e akcizës, si dhe masa që do të bëjnë të mundur 

dekurajimin e importeve ilegale me mallrat e akcizës.  

 

Më konkretisht, projektligji synon: 

 

 heqjen e akcizës për akumulatorët e automjeteve elektrike;  

 unifikimin e akcizës së birrës, me qëllim eliminimin e diferencimit të akcizës 

për këtë artikull; 

 eliminimin e diferencimit të akcizës për pijet e forta alkoolike (Spirituous 

Beverages). 

 

II. VLERËSIMI I PROJEKTAKTIT NË RAPORT ME PROGRAMIN 

POLITIK TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, ME PROGRAMIN 

ANALITIK TË AKTEVE DHE DOKUMENTE TË TJERA POLITIKE 
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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 PROJEKT AKTIT LIDHUR ME PËRPARËSITË, 

PROBLEMATIKAT, EFEKTET E PRITSHME  
 

Rekomandimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar për Strategjinë Afatmesme të të 

Ardhurave shërben si një pikë kyçe për orientimin e vendimmarrjes në lidhje me 

forcimin dhe rritjen e përqindjes së të ardhurave, që mblidhen në raport me 

produktin e brendshëm bruto. Objektivi i SAA-së është rritja e qëndrueshme e të 

ardhurave, në raport me PBB-në, nga të cilat 1,5 % e PBB-së pritet të gjenerohen 

si rezultat i masave që do të ndërmerren në fushën e politikave fiskale dhe pjesa 

tjetër nga reformat e ndërmarra në fushën e administrimit tatimor dhe investimeve 

në teknologji për periudhën afatmesme 2022-2025. Ndërkohë, politikat fiskale të 

mirëdisenjuara do të luajnë rol të rëndësishëm në konsolidimin e financave 

publike, rritjen e të ardhurave dhe zhvillimin e qëndrueshëm të vendit.  

 

Me anë të kësaj politike, duke bërë ndryshime në disa zëra të akcizës, pritet që 

impakti të jetë pozitiv në: 

 

- rritjen e qëndrueshme të të ardhurave të buxhetit të shtetit;   

- unifikimin gradual të nivelit të akcizave me ato të vendeve të rajonit; 

- përafrimin e legjislacionit kombëtar me atë të Bashkimit Evropian. 

 

Nëpërmjet këtij projektligji propozohet ndryshimi i nivelit të akcizës për birrën. 

Ky propozim vjen në kuadër të hartimit të Strategjisë Afatmesme të të Ardhurave, 

si dhe rekomandimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, të cilat kanë theksuar se 

të gjitha përjashtimet jostandarde, normat e ulëta dhe trajtimet preferenciale duhet 

të eliminohen nga TVSH-ja, akcizat dhe taksat kombëtare. Ato e komplikojnë në 

mënyrë të panevojshme sistemin, minojnë integritetin e tij dhe e bëjnë shumë të 

vështirë administrimin në mënyrë efikase. 

 

Ndryshimi i akcizës së këtij artikulli konsiston në unifikimin e tarifës së akcizës 

për birrën e bërë nga malto nga prodhues vendas e të huaj, ligjërisht dhe 

ekonomikisht të pavarur, me sasi më të vogël dhe më të mëdha se 200 000 HL në 

vit. Konkretisht, propozohet që për kategorinë birrë e bërë nga malto nga 

prodhues vendas e të huaj, ligjërisht dhe ekonomikisht të pavarur, me sasi më të 

vogël 200 000 HL, të barazohet niveli i akcizës në masën 710 lekë/HL/shkallë 

alkoolometrike, sikurse kategoria e birrës së bërë nga malto nga prodhues vendas 

e të huaj, ligjërisht dhe ekonomikisht të pavarur, me sasi më të madhe se 200 000 

HL.  
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Sipas të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme të Doganave, birra në Shqipëri për 

vitin 2022, vlerësohet të zërë një sasi konsumi totale prej rreth 100 mln litrash, 

nga të cilat rreth 50 Mln litra hyjnë nga importi dhe 50 Mln litra janë prodhim 

vendi. Nga 50 Mln litra birrë e importuar, rreth 35 Mln (35% e totalit) tarifohen 

me vlerën 710 lekë/HL/shkallë alkoolometrike, 15 Mln litra të tjera tarifohen me 

360 lekë/HL/shkallë alkoolometrike (65% e totalit). Ndërsa prodhimi i vendit 

është i gjithi i tarifuar me 360 lekë/HL/shkallë alkoolometrike. Ndryshimi i 

propozuar me anë të këtij projektligji parashikon që 65% e sasisë së konsumuar 

do të njëhsohen me vlerën e re të akcizës 710 lekë/HL/shkallë alkoolometrike. 

Sipas këtij propozimi, parashikohet të mos aplikohet më një shkallë e diferencuar 

e nivelit të akcizës për prodhuesit e vegjël dhe të mëdhenj të produktit birrë 

(import/prodhim vendas), sipas kufirit të përcaktuar nga direktiva 92/84/KEE prej 

200 000 HL, sipas të cilës vendeve anëtare u lejohet të aplikojnë një normë të 

diferencuar akcize, bazuar në sasitë dhe nivelin e prodhimit vjetor. Ky diferencim 

ka favorizuar prodhuesit vendas, por sipas Drejtorisë së Përgjithshme të 

Doganave ka krijuar dhe hapësira për shmangie nga deyrimet e akcizës. 

Gjithashtu, ka bërë që prodhuesit e vegjël të mos tentojnë të rrisin prodhimin me 

qëllim ruajtjen e nivelit të ulët të akcizës. Në këtë kuadër, propozohet që niveli i 

akcizës që do të aplikohet për këtë produkt të jetë i njëjtë, në vlerën 710 

lekë/HL/shkallë alkoolometrike. 

Efekti i parashikuar në buxhetin e shtetit është rreth +260 milionë lekë.  

 

Pijet e forta alkoolike (Spirituous Beverages), gjithashtu, janë pjesë integrale e 

heqjes së diferencimit në tarifën e akcizës. Ideja e ndryshimit të akcizës së këtij 

artikulli është në unifikimin e tarifës së akcizës, propozim ky i mbështetur edhe 

nga rekomandimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar.  

 

Sipas të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, parashikohet se pijet 

e forta alkoolike në Shqipëri, për vitin 2022, do të zënë një sasi konsumi totale 

prej rreth 1,6 mln litrash. Propozimi konsiton në unifikimin e nivelit të akcizës 

për të dyja nivelet e prodhimit deri në dhe mbi 20 000 HL me nivel akcize 84,500 

lekë për HL alkool anhidër. Në pjesën tjetër diferencuese janë vetëm 1,5% e 

sasisë totale dhe përgjithësisht lë vend për abuzim më shumë se të mbrojë 

prodhuesit e vegjël.  

Ky ndryshim pritet të sjellë një efekt shumë të ulët (pothuajse i papërfillshëm), 

pasi vetëm 1,5% e sasisë së Spirits deklarohen në fashën e ulët të akcizës, 98,5% 

e deklarimeve janë me akcizë 82,450 lekë. Ky rregull bëhet për të shmangur 

mundësinë e evazionit. 

 

Projektligji ka për qëllim të heqë nga lista e produkteve të akcizueshme artikujt e 

kreut 8507 të Nomeklaturës së Mallrave, konkretisht, artikullin “akumulatorë”. 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë, në kuadër të zbatimit të strategjisë për 

kursimin e energjisë si dhe subvencionimit të çmimit të paneleve diellore, ka 
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propozuar heqjen e akcizës për akumulatorët për panelet diellore dhe makineritë 

eklektrike. Me hyrjen në përdorim të makinave elektrike, që burimin e tyre të 

energjisë kanë akumulatorët, është e nevojshme të rishikohet akciza për këtë 

produkt, ndërkohë që e gjithë makina elektrike, jo vetëm që nuk ka akcizë, por ka 

edhe 0% TVSH në momentin e importit. Një masë stimulimi e përdorimit të 

makinave me akumulatorë është marrë tashmë në të gjithë Evropën, si pjesë e 

politikave të mbrojtjes së mjedisit. 

Ky ndryshim pritet të sjellë rreth -50 mln lekë reduktim në të ardhurat e akcizës. 

 

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  

 

Projektligji nuk përafron ndonjë acquis të Bashkimit Evropian.  

 

VI. PËRMBLEDHJE SHPJEGUESE E PËRMBAJTJES SË 

PROJEKTAKTIT 

 

Projektligji parashikon një ndryshim në ligjin nr.61/2012, “Për akcizat në 

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

 

Shtojca nr.1 “Mallrat e tatueshme me akcizë në Republikën e Shqipërisë”, 

bashkëlidhur ligjit, zëvendësohet me shtojcën nr.1 “Mallrat e tatueshme me 

akcizë në Republikën e Shqipërisë”, që i bashkëlidhet këtij ligji. 

 

Është parashikuar hyrja në fuqi  e këtij projektligji 15 ditë pas botimit në “Fletoren 

zyrtare” dhe shtrirja e efekteve të tij nga data 1 janar 2023.  

 

VII. INSTITUCIONET DHE ORGANET QË NGARKOHEN PËR 

ZBATIMIN E PROJEKTAKTIT 

 

Për zbatimin e këtij projektligji ngarkohet Drejtoria e Përgjithshme e Doganave. 

 

VIII. PERSONAT DHE INSTITUCIONET QË KANË KONTRIBUAR NË 

HARTIMIN E PROJEKTAKTIT 

 

Ky projektligj është hartuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë  

 



 
 

5 
 

Projektligji është publikuar dhe në regjistrin elektronik për njoftimet dhe 

konsultimet publike. Gjithashtu, më datë 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 ARDHURAVE DHE I SHPENZIMEVE 

BUXHETORE  

 

Efektet në buxhetin e shtetit për vitin 2023 vlerësohen: -50 milionë nga heqja e 

akcizës së akumulatorëve, +260 milionë nga rritja e akcizës së birrës dhe +750 

milionë nga rritja e parashikuar e akcizës së cigareve në vitin 2023.                                     

 

 

KËSHILLI I MINISTRAVE 


