
 
 
 
 
 
 

LIGJ 
 

Nr. 64/2020 
 

PËR  NJË SHTESË NË LIGJIN NR. 92/2014, “PËR TATIMIN MBI VLERËN  
E SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR 

 
 Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 155, të Kushtetutës, me propozimin e 
Këshillit të Ministrave,  
 
  K U V E N D I 

 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
V E N D O S I: 

 
Neni 1 

 
 Në nenin 56, të ligjit nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e 
Shqipërisë”, të ndryshuar, pas pikës 43 shtohet pika 44 me këtë përmbajtje: 
 “44. Importimi i jahteve dhe mjeteve të tjera ujore, që përdoren për qëllime turistike, 
kënaqësie dhe argëtimi, jo më të vjetra se 20 vjet, që përfshihen në kodin 8903 të 
Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave.”.  

 
Neni 2 

 
 Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

 
 
                   K R Y E T A R I 
 
                                                                                                             Gramoz RUÇI 

 
Miratuar nё datёn 14.5.2020 
 
 



 
 

 
 

LIGJ 
 

Nr. 123 /2020 
 

PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR. 92/2014, “PËR TATIMIN MBI VLERËN E 
SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR 

 
 

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 155, të Kushtetutës, me propozimin e 
Këshillit të Ministrave, 

 
K U V E N D I 

 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
V E N D O S I: 

 
Në ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të 

ndryshuar, bëhet shtesa si më poshtë: 
 

Neni 1 
 

Pas pikës 8 të nenit 49, “Shkallët e reduktuara”, shtohet pika 9 me këtë përmbajtje:  
 “9. Shkalla e reduktuar e tatimit mbi vlerën e shtuar, e cila aplikohet për furnizimin e 

shërbimit të punimeve të ndërtimit për investimet shtetërore të klubeve sportive/federatave 
sportive apo për investimet e subjekteve private në infrastrukturën sportive, të përcaktuar në 
legjislacionin e fushës për sportin, është në nivelin 6 për qind. ”. 

 
Neni 2 

 
Ky ligj botohet në Fletoren Zyrtare dhe hyn në fuqi më 1 janar 2021. 

 
 

K R Y E T A R I 
 

 Gramoz RUÇI 
 
Miratuar në datën 15.10.2020 
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VENDIM 
Nr. 576, datë 22.7.2020 

 
PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 953, DATË 29.12.2014, TË 

KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR DISPOZITAT ZBATUESE TË LIGJIT NR. 
92/2014, ‘PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN E 

SHQIPËRISË’”, TË NDRYSHUAR 
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 159, të ligjit nr. 92/2014, “Për tatimin 

mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të 
Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
Në vendimin nr. 953, datë 29.12.2014, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen këto 

ndryshime: 
 

Neni 1 
 
Neni 10/1 shfuqizohet. 
 

Neni 2 
 
Në nenin 11 bëhen këto ndryshime:  
1. Pika 1 ndryshohet si më poshtë vijon:  
“1. Në zbatim të nenit 117, të ligjit, kufiri minimal i regjistrimit për tatimin mbi vlerën e shtuar 

është qarkullimi prej 10 000 000 (dhjetë milionë) lekësh në një vit kalendarik. Personi i tatueshëm 
ka të drejtë të zgjedhë të zbatojë regjimin normal të TVSH-së, në përputhje me përcaktimet e 
nenit 120, të ligjit, nëse qarkullimi vjetor është më i madh se 5 000 000 (pesë milionë) lekë.”.  

2. Pikat 2 dhe 3 shfuqizohen.  
 

Neni 3 
  
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i fillon efektet në datën 1.1.2021. 
 

KRYEMINISTËR 
Edi Rama 

 
 
 
 
 
 
 

Botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 139, datë 29.07.2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGJ 

 

Nr. 106/2020 

 

PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8438, DATË 28.12.1998, “PËR TATIMIN 

MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR 

 

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 155 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit 

të Ministrave,  

 

K U V E N D I 

 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 

V E N D O S I: 

 

Në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, bëhen këto 

ndryshime: 

 

Neni 1 

 

Në pikën 1 të nenit 16, “Fusha e veprimit të tatimit mbi fitimin”, bëhen ndryshimet e 

mëposhtme: 

1. Në shkronjën “a”, fjalët “dhe që janë të regjistruar për TVSH-në” zëvendësohen me 

fjalët “me të ardhura mbi 8 000 000 lekë në vit”. 

2. Në shkronjën “c” hiqen fjalët “kur ky është subjekt i tatimit mbi vlerën e shtuar”. 

 

Neni 2 

 

Pika 1 e nenit 28, “Shkalla tatimore”, ndryshohet si më poshtë: 

“1. Shkalla e tatimit mbi fitimin është: 

a) 0% për tatimpaguesit me të ardhura deri në 14 000 000 lekë në vit.  

b) 15% për tatimpaguesit me të ardhura mbi 14 000 000 lekë në vit.”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Neni 3 

 

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga data 1 

janar 2021. 

      

 

                                                                                                                K R Y E T A R I 

 

                                                                                                                 Gramoz RUÇI 

 

Miratuar në datën 29.7.2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGJ 

 

Nr. 107/2020 

 

PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.8438, DATË 28.12.1998, “PËR TATIMIN MBI TË 

ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR 

 

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 155, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit 

të Ministrave,  

 

K U V E N D I 

 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 

V E N D O S I: 

 

Në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, bëhet shtesa 

e mëposhtme: 

 

Neni  1 

  

Në nenin 8/1, pas pikës 10 shtohet pika 10.1 me këtë përmbajtje:  

“10.1. Pagat dhe shpërblimet e çdo lloji të sportistëve, që kanë kontrata të rregullta me 

klubet sportive, të cilat njihen nga federatat përkatëse sportive, të përfituara gjatë periudhës 1 

janar 2021 deri më 31 dhjetor 2022.”. 

 

Neni 2 

 

Ky ligj botohet në Fletoren Zyrtare dhe hyn në fuqi më 1 janar 2021. 

 

 

 

                                                                                                                K R Y E T A R I 

 

                                                                                                                 Gramoz RUÇI 

 

Miratuar në datën 29.7.2020 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGJ 

 

Nr. 163/2020 

 

PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 8438, DATË 28.12.1998, “PËR TATIMIN MBI 

TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR 

 

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, e 155 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të 

Ministrave,  

 

K U V E N D I 

 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 

V E N D O S I: 

 

Në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, bëhen këto 

shtesa: 

 

Neni 1 

 

Në nenin 2, pas pikës 4 shtohet pika 5, me këtë përmbajtje:  

“5. Për qëllim të neneve 32/1 e 32/2 të këtij ligji, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime: 

a) “Bashkim me përthithje” është çdo transferim, nga një person juridik i të gjitha 

veprimtarive të tij të biznesit (personi transferues) në një shoqëri (shoqëria përthithëse) në 

shkëmbim të emetimit apo transferimit të aksioneve ose kuotave që përfaqësojnë kapitalin e 

shoqërisë përthithëse; 

b) “Transferim i një dege të veprimtarisë” është çdo operacion nëpërmjet të cilit një shoqëri 

(shoqëria transferuese) transferon pa u shpërbërë një ose më shumë degë të veprimtarisë të saj 

në një shoqëri tjetër (shoqëria përthithëse), në këmbim të emetimit ose transferimit të aksioneve 

ose kuotave që përfaqësojnë kapitalin e shoqërisë përthithëse. Një “degë e veprimtarisë” 

nënkupton të gjitha aktivet e pasivet e një sektori të një shoqërie, të cilat, nga një pikëpamja 

organizative, përbëjnë një veprimtari të pavarur ekonomike dhe përfshin, gjithashtu, 

transferimin e të gjitha aktiveve e të pasiveve të një shoqërie. 

c) “Shkëmbim i aksioneve ose kuotave” është çdo operacion nëpërmjet të cilit një shoqëri 

(shoqëria blerëse) përfiton një pjesëmarrje në kapitalin e një shoqërie tjetër (shoqëria e blerë), 

në këmbim të emetimit ose të transferimit tek aksionari ose ortaku i shoqërisë së blerë, në 

këmbim për aksionet ose kuotat e tyre, të aksioneve ose kuotave që përfaqësojnë kapitalin e 

shoqërisë së blerë dhe, nëse zbatohet, një pagesë e cilësuar në të holla, duke pasur parasysh se 

shoqëria blerëse merr shumicën e të drejtës së votës në shoqërinë e blerë me këtë operacion.  

ç) “Shkrirje/bashkim” është çdo operacion përmes së cilit: 
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i. një ose më shumë shoqëri (shoqëritë transferuese), që shpërbëhen pa kaluar në procesin 

e likuidimit, i transferojnë të gjitha aktivet e pasivet e tyre në një tjetër shoqëri ekzistuese 

(shoqëria përthithëse), në këmbim të emetimit ose të transferimit tek aksionari ose ortaku të 

aksioneve ose kuotave që përfaqësojnë kapitalin e shoqërisë përthithëse dhe, nëse zbatohet, një 

pagesë të cilësuar në të holla; ose  

ii. dy apo më shumë shoqëri (shoqëritë transferuese), që shpërbëhen pa kaluar në procesin 

e likuidimit, i transferojnë të gjitha aktivet e pasivet e tyre te një shoqëri që ata formojnë 

(shoqëria përthithëse), në këmbim të emetimit ose të transferimit tek aksionari ose ortaku të 

aksioneve ose kuotave që përfaqësojnë kapitalin e shoqërisë përthithëse dhe, nëse zbatohet, një 

pagesë të cilësuar në të holla; ose  

iii. një shoqëri (shoqëria transferuese), që shpërbëhet pa kaluar në procesin e likuidimit, i 

transferon të gjitha aktivet e pasivet e saj te shoqëria (shoqëria përthithëse) dhe mban të gjitha 

aksionet ose kuotat që përfaqësojnë kapitalin e saj. 

d)  “Ndarje” është çdo operacion përmes të cilit: 

i. një shoqëri (shoqëria transferuese), që shpërbëhet pa kaluar në proces likuidimi, 

transferon të gjitha aktivet e pasivet te dy apo më shumë shoqëri ekzistuese ose të reja (shoqëri 

pritëse), në këmbim të emetimit të aksioneve ose kuotave proporcionale ose të transferimit tek 

aksionari ose ortaku i saj të aksioneve ose kuotave që përfaqësojnë kapitalin e shoqërisë pritëse 

dhe, nëse zbatohet, një pagesë të cilësuar në të holla; ose  

ii. një shoqëri (shoqëria transferuese) transferon një ose më shumë degë të veprimtarisë te 

një shoqëri që ajo formon (shoqëria pritëse), në këmbim për emetimin ose transferimin tek 

aksionari ose ortaku të aksioneve ose kuotave që përfaqësojnë kapitalin e shoqërisë pritëse dhe, 

nëse zbatohet, një pagesë të cilësuar në të holla. 

dh) “Pagesë e cilësuar në të holla” është pagesë në të holla që bëhet nga një shoqëri 

përthithëse ose blerëse, përveç emetimit ose transferimit të aksioneve ose kuotave, që nuk i 

tejkalojnë në total 10% të vlerës nominale të aksioneve ose kuotave të emetuara ose të 

transferuara në këmbim. 

 

Neni 2 

 

Pas nenit 32 shtohet neni 32/1 me këtë përmbajtje: 

 

“Neni 32/1 

 

Vlerësimi i shkëmbimit të aksioneve ose kuotave 

 

1. Aksionet ose kuotat e marra në lidhje me një bashkim me përthithje apo transferim të një 

dege apo të degëve vlerësohen në vlerën e tregut të aktiveve dhe të pasiveve të transferuara të 

biznesit.  

2. Me një kërkesë me shkrim nga të dyja shoqëritë,  si ajo blerëse dhe ajo e blerë, drejtuar 

administratës tatimore, aksionet ose kuotat e marra lidhur me një shkëmbim të aksioneve ose 

kuotave, një bashkim ose një ndarje, vlerësohen me çmimin fillestar të blerjes së aksioneve ose 

kuotave që janë transferuar.    

       3. Çdo pagesë e cilësuar në të holla, që është marrë lidhur me shkëmbimin e aksioneve ose 

kuotave, një bashkim ose ndarje, njihet si një fitim kapitali i tatueshëm deri në një shumë të 

barabartë me diferencën midis çmimit të tregut të aksioneve ose kuotave të marra dhe çmimit 

të blerjes së aksioneve ose kuotave të transferuara.  

        4.  Ky nen zbatohet vetëm në lidhje me aksionarët ose ortakët në shoqërinë e blerë, nëse 

aksionarët ose ortakët janë rezidentë në Shqipëri.”. 
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Neni 3 

 

Pas nenit 32/1, “Vlerësimi i shkëmbimit të aksioneve ose kuotave”, shtohet neni 32/2 me 

këtë përmbajtje: 

 

“Neni 32/2 

 

Rregullat e zbatueshme mbi aktivet dhe pasivet e biznesit në riorganizime 

 

1. Fitimi i kapitalit i realizuar nga transferimi i aktiveve dhe i pasiveve të biznesit në lidhje 

me një bashkim me përthithje, një transferim i një dege apo i degëve të veprimtarisë, një 

bashkim ose një ndarje, mund të shtyhet deri në shitjen e këtyre aktiveve dhe të pasiveve nga 

shoqëria përthithëse. Kjo shtyrje e tatimit bëhet me kërkesën e të dyja shoqërive, si ajo 

transferuese dhe ajo përthithëse në administratën tatimore, ku shoqëria përthithëse bie dakord 

që të vazhdojë vlerësimin e aseteve dhe të detyrimeve të transferuara të marra me vlerën e tyre 

kontabël në momentin menjëherë para se të ndodhë transferimi. 

2. Në respekt të përllogaritjeve të amortizimit, shoqëria përthithëse do të vazhdojë sikur 

asetet e detyrimet e marra ende zotërohen nga shoqëria transferuese.  

3. Ky nen zbatohet për transaksionet e parashikuara në pikën 1 të këtij neni, vetëm nëse 

shoqëria transferuese dhe shoqëria përthithëse janë të dyja rezidente në Shqipëri.   

4. Ky nen nuk zbatohet nëse shoqëria transferuese nuk i mban aksionet ose kuotat e marra 

në shoqërinë përthithëse për të paktën 3 vjet kalendarikë pa ndërprerje pas vitit në të cilin ndodh 

transferimi, përveç rastit kur shoqëria transferuese demonstron se tjetërsimi i këtyre aksioneve 

ose kuotave nuk është duke u bërë me qëllimin mbizotërues për të ulur ose shmangur pagimin 

e tatimit mbi fitimin në Shqipëri.”.  

 

Neni 4 

 

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren zyrtare.  

 

 

                                                                                                                K R Y E T A R I 

 

                                                                                                                 Gramoz RUÇI 

 

Miratuar në datën 23.12.2020 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGJ 

 

Nr. 110/2020 

 

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9920, DATË 19.5.2008, 

“PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”,  

TË NDRYSHUAR 

 

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 155 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit 

të Ministrave,  

 

K U V E N D I 

 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 

V E N D O S I: 

 

Në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, 

të ndryshuar, bëhen këto shtesa dhe ndryshime: 

 

Neni 1 

 

Në fund të nënndarjes “ii” të shkronjës “b” të pikës 1 të nenit 122 shtohet fjalia me këtë 

përmbajtje: 

“Masa e bllokimit të veprimtarisë hiqet para afatit 30-ditor nëse tatimpaguesi paguan 

dënimin sipas këtij paragrafi;”. 

 

Neni 2 

 

Në kreun XV, pas pikës 5 të nenit “Dispozita kalimtare” shtohet pika 6 me këtë përmbajtje: 

“6. Pajisjet fiskale, të ofruara nga shoqëritë e autorizuara, me të cilat janë pajisur 

tatimpaguesit para hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të vijojnë të funksionojnë dhe të mirëmbahen 

nga këto shoqëri për aq sa nuk bien në kundërshtim me ligjin nr. 87/2019 “Për faturën dhe 

sistemin e monitorimit të qarkullimit”. 

Deri në datën e fillimit të efekteve juridike, sipas nenit 48 të ligjit nr. 87/2019, shoqëritë që 

kanë qenë të autorizuara, sipas vendimit nr.781, datë 14.11.2007, të Këshillit të Ministrave, të 

ndryshuar, dhe iu ka përfunduar afati i autorizimit përpara apo gjatë periudhës kalimtare, 

vazhdojnë të ofrojnë shërbimin e mirëmbajtjes së pajisjeve fiskale për tatimpaguesit. 

Përcaktimet e këtij paragrafi nuk përjashtojnë përmbushjen e detyrimeve sipas ligjit nr. 

87/2019.”.  
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Neni 3 

 

Në pikën 3 të nenit 136 fjalët  “Nga data e fillimit të zbatimit të këtij ligji” zëvendësohen 

me fjalët “Në momentin e shfuqizimit të neneve 55 dhe 56 të këtij ligji”.  

 

Neni 4 

 

Hyrja në fuqi 

 

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

 

 

 

                                                                                                                K R Y E T A R I 

 

                                                                                                                 Gramoz RUÇI 

 

Miratuar në datën 29.7.2020 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KUVENDI 

 

 

LIGJ 

 

Nr. 151/2020 

 

PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 9975, DATË 28.7.2008, “PËR TAKSAT 

KOMBËTARE”, TË NDRYSHUAR 

 

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 155 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit 

të Ministrave,  

 

K U V E N D I 

 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 

V E N D O S I: 

 

Neni 1 

 

Në paragrafët e parë dhe të tretë të pikës 4 të nenit 4, “Niveli i taksave kombëtare”, të 

ligjit nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar, fjalët “dhe 1/3 e normës 

së rentës për vitin 2021 e në vijim” zëvendësohen me fjalët “në masën 0% për periudhën nga 

hyrja në fuqi e këtij ligji deri në fund të vitit 2023 dhe 1/3 e normës së rentës për vitin 2024 e 

në vijim”. 

 

Neni 2 

 

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

 

 

 

                                                                                                                K R Y E T A R I 

 

                                                                                                                 Gramoz RUÇI 

 

 

Miratuar në datën 17.12.2020 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LIGJ 

 

Nr. 98/2020 

 

PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 9632, DATË 30.10.2006 “PËR SISTEMIN E 

TAKSAVE VENDORE”, TË NDRYSHUAR 

 

Në mbështetje të neneve 78, 81 pika 1, 83, pika 1, 113, pika 1, shkronja “ç”, 155 dhe 157, 

pika 3, të Kushtetutës, me propozimin e një grupi deputetësh, 

 

K U V E N D I 

 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 

V E N D O S I: 

 

Në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar, bëhet 

ndryshimi i mëposhtëm: 

 

Neni 1 

 

Në nenin 27, pika 3, shkronja “c”,  fjalia e dytë shfuqizohet. 

 

Neni 2 

 

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

 

 

 

                                                                                                                K R Y E T A R I 

 

                                                                                                                 Gramoz RUÇI 

 

 

Miratuar në datën 23.7.2020 

 
 

 



 
 

 
LIGJ 

 
Nr.  122/2020 

 
PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9632, DATË 30.10.2006, “PËR SISTEMIN 

E TAKSAVE VENDORE”, TË NDRYSHUAR 
 

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 155, të Kushtetutës, me propozimin e 
Këshillit të Ministrave,  

 
K U V E N D I 

 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
V E N D O S I: 

 
Në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar, bëhen 

këto ndryshime: 
 

Neni 1 
 

Paragrafi i parë i nenit 10 ndryshohet si më poshtë: 
“Çdo subjekt, i cili kryen një biznes, me anë të të cilit realizohet gjatë vitit fiskal 

qarkullim më i vogël ose i barabartë me 8 000 000 (tetë milionë) lekë, u nënshtrohet 
detyrimeve të parashikuara në këtë kre.”. 
 

Neni 2 
 

Neni 11 ndryshohet si më poshtë: 
 

“Neni 11 
 

Shkalla tatimore 
 

Shkalla tatimore e aplikueshme mbi fitimin e tatueshëm për tatimpaguesit që i 
nënshtrohen tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, me qarkullim vjetor nga 0 
(zero) deri në 8 (tetë) milionë lekë, është 0 (zero).”. 
 

Neni 3 
 

Neni 15 shfuqizohet. 



 
 

 
Neni 4 

 
  Neni 16 ndryshohet si më poshtë: 
 

“Neni 16 
 

Deklarimi 
 

Çdo tatimpagues, subjekt i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, është i 
detyruar që deri më 10 shkurt të vitit që pason periudhën tatimore të dorëzojë një deklaratë 
vjetore tatimore, ku të jepen hollësisht të ardhurat gjithsej, shpenzimet e zbritshme, fitimi i 
tatueshëm, si dhe çdo hollësi tjetër e përcaktuar me udhëzim të ministrit të Financave dhe 
Ekonomisë për plotësimin dhe dorëzimin e deklaratës tatimore vjetore.”. 
 

Neni 5 
 

Paragrafi i parë i nenit 17 ndryshohet si më poshtë: 
“Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve nëpërmjet drejtorive rajonale tatimore është e 

ngarkuar me vlerësimin dhe kontrollin e tatimpaguesve, subjekt i tatimit të thjeshtuar mbi 
fitimin e biznesit të vogël.”. 
 

Neni 6 
 

Nenet 18 dhe 19 shfuqizohen. 
 

Neni 7  
 

Në nenin 27, pika 9, pas fjalëve “investimet për rindërtimin, riparimin apo restaurimin e 
ndërtesave” hiqen fjalët “të destinuara për qëllime banimi”.  
 

Neni 8 
 

Ky ligj hyn në fuqi më 1 janar 2021, me përjashtim të nenit 7, i cili hyn në fuqi 15 ditë pas 
botimit në Fletoren Zyrtare. 
 
 
                                                                                                                K R Y E T A R I 
 
                                                                                                                 Gramoz RUÇI 
 
Miratuar në datën 15.10.2020 
 
 
 
 



 
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KUVENDI 

 

LIGJ 

 

Nr. 153/2020 

 

PËR REGJIMIN FISKAL NË SEKTORIN HIDROKARBUR 

 

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 155 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit 

të Ministrave,  

 

K U V E N D I 

 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 

V E N D O S I:  

 

KREU I 

 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 

Neni 1 

 

Objekti i ligjit 

 

Ky ligj parashikon regjimin fiskal të zbatueshëm për operacionet hidrokarbure, siç 

rregullohen në legjislacionin në fuqi për hidrokarburet (kërkimi  dhe prodhimi). 

 

Neni 2 

 

Personat e tatueshëm 
 

1. Ky ligj zbatohet për personat juridikë që kryejnë operacione hidrokarbure në tokë 

(onshore). Për personat juridikë që kryejnë operacione offshore në det, sistemi fiskal i 

zbatueshëm përcaktohet me ligj të veçantë.  

2. Ky ligj zbatohet për personat që kryejnë operacione hidrokarbure të autorizuara, në 

përputhje me legjislacionin në fuqi për hidrokarburet (kërkimi  dhe prodhimi). 
3. Për të parandaluar shmangien e regjimit fiskal në sektorin hidrokarbur, ky ligj ka efekt 

dhe zbatohet edhe për personat juridikë të përcaktuar në këtë nen dhe që kryejnë direkt ose 

indirekt operacione hidrokarbure (të referuar si “nënkontraktorë”), që plotësojnë një nga 

kriteret e mëposhtme: 
a) nëse nënkontraktori që kryen operacione hidrokarbure konsiderohet “person i lidhur” 

me kontraktorin sipas përkufizimit të “personit të lidhur” në legjislacionin në fuqi për  tatimin 

mbi të ardhurat; 
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b) nëse nënkontraktori është operator në lidhje me operacionet hidrokarbure dhe kryen 

aktivitete të cilat janë thelbësore për operacionet hidrokarbure. Për qëllim të këtij ligji, 

aktivitete thelbësore për operacionet hidrokarbure konsiderohen nëse niveli i kontributit të 

faturimeve të nënkontraktorit në totalin e shpenzimeve për operacionet hidrokarbure të 

personit të autorizuar është jo më i vogël se 25%; 

c) nëse qëllimi kryesor i marrëveshjes me nënkontraktorin është shmangia nga 

nënkontraktori i normës së tatimit sipas këtij ligji dhe përfitimi i normës tatimore sipas ligjit 

për tatimin mbi të ardhurat.  
4. Këshilli i Ministrave miraton, me propozim të ministrit përgjegjës për financat dhe të 

ministrit përgjegjës për hidrokarburet, rregullat e detajuara për zbatimin e këtij neni. 

 

Neni 3 

 

Fusha e zbatimit 
  

Në fushën e zbatimit të këtij ligji janë rregullimi i: 

a) detyrimit për taksën mbi rentën minerare, tatimin mbi fitimin për operacionet 

hidrokarbure, si dhe administrimin e tyre; 

b) masës në të cilën një marrëveshje hidrokarbure mund të ndikojë në detyrimin për 

vendosjen e taksave e të tatimeve, si dhe taksat/tatimet vendore dhe kombëtare të 

aplikueshme. 

 

Neni 4 

 

Përkufizimet 

 

1. Në kuptim të këtij ligji, me termat e mëposhtëm nënkuptojmë: 

 a) “Autoritet rregullator” është ministria përgjegjëse për aktivitetin hidrokarbur, ose çdo 

institucion tjetër i autorizuar nga ministria, sipas dispozitave të legjislacionit në fuqi për 

hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi);  
b) “E drejtë hidrokarbure” është e drejta e një personi për të kryer operacione 

hidrokarbure, duke përfshirë të drejtën e një personi sipas një marrëveshjeje hidrokarbure dhe 

të drejtën e nënkontraktorit për të cilën zbatohet ky ligj sipas nenit 2, për të kryer operacione 

hidrokarbure në emër të një personi tjetër; 

c) “Fond i miratuar i rehabilitimit”, në lidhje me një operacion të veçantë hidrokarbur, 

nënkupton një fond: 
i. të kërkuar me ligj ose me të drejtën hidrokarbure dhe të miratuar për këtë qëllim nga 

ministri përgjegjës për çështjet hidrokarbure; 

ii. të krijuar për të plotësuar shpenzimet që do të lindin për braktisjen, rehabilitimin dhe 

eliminimin  e operacionit; dhe 

iii. ku kontributet për fondin janë vendosur jashtë kontrollit të personit që kryen 

operacionin ose palës së lidhur; 

ç) “Hidrokarbure”, “Marrëveshje hidrokarbure”, “Naftë bruto”, “Rentë minerare” dhe 

“Operacionet hidrokarbure” kanë të njëjtin kuptim me atë të përcaktuar në legjislacionin në 

fuqi për  hidrokarburet (kërkimi  dhe prodhimi); 

d) “Klauzolë e stabilitetit të regjimit fiskal”, në marrëveshjen hidrokarbure është klauzola 

që garanton se regjimi fiskal, i cili zbatohet për personin e autorizuar për kryerjen e 

operacioneve hidrokarbure, do të vazhdojë të zbatohet ose që nuk do të ndryshohet në dëm të 

personit; 
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dh) “Marrëveshje për financimin e shpenzimeve (farm out)”, në lidhje me të drejtën 

hidrokarbure, përfshin një marrëveshje për transferimin e një pjese të së drejtës në këmbim të 

pagesës që përfshin, në tërësi ose pjesërisht, një detyrim nga ana e marrësit, për të paguar një 

shumë shpenzimesh të ardhshme për operacionet hidrokarbure, shpenzime të cilat janë 

joproporcionale me pjesën takuese të marrësit të së drejtës në periudhën kur kryhen 

shpenzimet; 

e)“Nënkontraktor” ka kuptimin e dhënë në nenin 2 të këtij ligji; 

ë)  “Operacion i veçantë hidrokarbur” ka kuptimin e dhënë në nenin 8 të këtij ligji; 

f)“Operacion hidrokarbur i autorizuar” nënkupton operacionet hidrokarbure të autorizuara 

sipas legjislacionit në fuqi për hidrokarburet (kërkimi  dhe prodhimi); 

g)“Pagesë e lidhur me rezultatin” është pagesa periodike, në masën që ajo llogaritet, duke 

iu referuar fitimit, prodhimit ose hidrokarbureve të nxjerra nga operacionet e lidhura ose jo 

me naftën apo gazin, qofshin këto të kryera ose jo nga personi që kryen këtë pagesë; 

gj) “Pika e lëvrimit” është pika e parashikuar në marrëveshjen përkatëse hidrokarbure ose, 

në mungesë të një dispozite të tillë, pika e përcaktuar nga ministri përgjegjës për çështjet  

hidrokarbure; 

h) “Plan zhvillimi” ka kuptimin e dhënë në legjislacionin në fuqi për   hidrokarburet 

(kërkimi  dhe prodhimi); 

i) “Rregullat e  transferimit të çmimit” dhe “krahasueshmërisë së transaksionit” aplikohen 

në përputhje me përcaktimet për këtë qëllim në legjislacionin në fuqi për tatimin mbi të 

ardhurat, të zbatuara pa kufizime ndërkufitare dhe pavarësisht nëse transaksioni kryhet 

tërësisht brenda Shqipërisë ose nga palët rezidente ose jorezidente 

j) “Tatim, taksë” janë tatimet dhe taksat e vendosura në Republikën e Shqipërisë dhe 

përfshijnë taksat doganore, akcizat, tatimin mbi të ardhurat, rentën, tatimin mbi vlerën e 

shtuar, taksat kombëtare, vendore;  

k) “Zonë e kontratës” ka kuptimin e dhënë në legjislacionin në fuqi për   hidrokarburet 

(kërkimi  dhe prodhimi); 

l) “Zonë zhvillimi dhe prodhimi” është zona e identifikuar në një plan zhvillimi të 

miratuar nga ministri përgjegjës për çështjet hidrokarbure, sipas legjislacionin në fuqi për  

hidrokarburet (kërkimi  dhe prodhimi). 
2. Termat e tjerë të papërkufizuar shprehimisht  në këtë ligj, kanë të njëjtin kuptim me 

termat e përcaktuar respektivisht në legjislacionin në fuqi për tatimin mbi të ardhurat dhe për 

hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi).  

 

KREU II 

 

RENTA MINERARE 

 

Neni 5 

 

Vendosja e rentës minerare 

 

1. Mbajtësi i një të drejte hidrokarbure duhet të paguajë rentë minerare për hidrokarburet e 

nxjerra në bazë të së drejtës. 

2.  Renta minerare llogaritet duke aplikuar një normë prej dhjetë për qindsh të vlerës së 

tregut të hidrokarbureve (naftë dhe gaz) të nxjerra në territorin e Republikës së Shqipërisë, siç 

përcaktohet në nenin 6 të këtij ligji. 

 3. Sasia e hidrokarbureve të nxjerra matet në pikën e lëvrimit. 

 4. Renta minerare nuk aplikohet për: 
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 a)  mostrat e hidrokarbureve të marra për analizë, shqyrtim, ekzaminime ose testime të 

tjera, por renta minerare paguhet nëse një mostër shitet; dhe 

b)  hidrokarburin, që në përputhje me marrëveshjen hidrokarbure, është: 

 i.   djegur ose çliruar në lidhje me operacionet hidrokarbure; ose 

ii.  përdoret drejtpërdrejt në të njëjtin operacion të veçantë hidrokarbur nga i cili nxirret. 

5. Renta paguhet në momentin dhe sipas procedurës së përcaktuar në kreun V të këtij ligji. 

 
Neni 6 

 

Vlera e tregut e hidrokarbureve të nxjerra 

 

1. Për qëllime të llogaritjes së rentës minerare, vlera e tregut e hidrokarbureve të nxjerra 

është: 
a)  çmimi me të cilin nafta apo gazi shitet në pikën e lëvrimit; ose 

b)  në transaksione ndërmjet palëve të lidhura, nëse çmimi i përcaktuar sipas shkronjës 

“a” të kësaj pike është më i ulët  se çmimi që do të caktohej ndërmjet palëve të pavarura për 

një shitje në pikën e lëvrimit, çmimi në pikën e lëvrimit, përcaktohet duke zbatuar rregullat e 

transferimit të çmimit. 

2. Pavarësisht parashikimit të pikës 1 të këtij neni, kur hidrokarburet furnizohen sipas një 

kontrate më të gjatë se një vit, administrata tatimore mund të lidhë një marrëveshje çmimi në 

avancë, sipas nenit 36/7të ligjit nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të 

ndryshuar. 

 

KREU III 

 

TATIMI MBI FITIMIN PËR OPERACIONET HIDROKARBURE 

 

Neni 7 

 

Aplikimi i tatimit mbi fitimin 

 

1. Një person që kryen operacione hidrokarbure i nënshtrohet tatimit mbi fitimin të 

përcaktuar në legjislacionin në fuqi për tatimin mbi të ardhurat. 

 2. Fitimet e tatueshme të një personi nga operacionet hidrokarbure llogariten dhe tatohen 

sipas dispozitave të këtij ligji. 

 3. Fitimet e tatueshme të një personi nga operacionet johidrokarbure llogariten dhe 

tatohen sipas dispozitave të legjislacionit në fuqi për tatimin mbi të ardhurat. 

 4. Të ardhurat dhe shpenzimet që krijohen, rrjedhin dhe/ose shkaktohen nga kryerja e 

aktivitetit ndahen ndërmjet operacioneve hidrokarbure dhe atyre johidrokarbure, në mënyrë  

të tillë që të mos ketë mbivendosje. 

 5. Tatimi mbi fitimin nga operacionet hidrokarbure për një periudhë tatimore llogaritet 

duke aplikuar shkallën tatimore 50% të fitimit të tatueshëm nga operacionet hidrokarbure për 

këtë periudhë. 

 6. Fitimet e tatueshme nga operacionet hidrokarbure për një periudhë tatimore llogariten 

si shumë totale e fitimeve të tatueshme nga secili prej operacioneve të veçanta hidrokarbure 

për këtë periudhë, duke përjashtuar humbjet. 

 7. Për qëllime të llogaritjes së fitimeve të tatueshme nga operacionet hidrokarbure: 
a)  çdo operacion i veçantë  hidrokarbur trajtohet si një biznes i pavarur dhe personi duhet 

t’i mbajë të dhënat financiare për këtë biznes të ndara nga çdo aktivitet tjetër ekonomik i tij; 
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b)  personi duhet të llogarisë fitimin e tatueshëm, humbjen dhe detyrimin e tatimit mbi 

fitimin për biznesin në mënyrë të pavarur për çdo periudhë tatimore. 

8. Për të kufizuar shmangien e tatimit, transferimi i një aktivi në ose nga një operacion i 

veçantë hidrokarbur trajtohet si blerje dhe shitje e aktivit. 

 9. Kur dy ose më shumë persona janë bashkërisht mbajtës të një të drejte hidrokarbure, ata 

duhet të llogarisin secili më vete fitimet e tyre të tatueshme nga operacionet hidrokarbure që 

lidhen me këtë të drejtë, por duke vepruar me transaksionet ndërmjet tyre në kushtet e 

trajtimit si “palë të lidhura”. 

 10. Rregullat e transferimit të çmimit aplikohen për transaksionet e mëposhtme sikur të 

jenë transaksione të kontrolluara ndërmjet palëve të lidhura: 

 a) ndërveprimet midis një operacioni të veçantë hidrokarbur dhe veprimtarive të tjera të 

personit që kryen operacionin hidrokarbur (duke përfshirë operacionet e tjera të veçanta 

hidrokarbure ose operacionet johidrokarbure, të tilla si rafinimi ose procese të tjera); dhe 

b)  marrëdhëniet ndërmjet dy ose më shumë personave, që janë mbajtës të së drejtës 

hidrokarbure. 

 

Neni 8 

 

Operacionet e veçanta hidrokarbure 

 

1. Operacionet hidrokarbure, që i përkasin çdo të drejte hidrokarbure, përbëjnë një 

operacion të veçantë hidrokarbur. 

 2. Kur zona e zhvillimit dhe prodhimit është miratuar brenda zonës së kontratës, atëherë: 

 a) operacionet hidrokarbure të kryera në zonën e kontratës deri në datën e miratimit dhe 

operacionet hidrokarbure të kryera në zonën e zhvillimit pas kësaj date trajtohen si të kryera 

në lidhje me të njëjtin operacion të veçantë hidrokarbur; dhe 

b) nga data e miratimit, operacionet hidrokarbure të kryera në zonën e kontratës, por 

jashtë zonës së zhvillimit dhe prodhimit trajtohen si një operacion i ri i veçantë hidrokarbur. 

3. Pika 4 e këtij neni zbatohet kur: 

 a)  një zonë zhvillimi dhe prodhimi është miratuar brenda një zone të kontratës; dhe 

b)  më pas mbajtësi i së drejtës hidrokarbure heq dorë nga e gjithë zona e kontratës, që 

nuk është zonë zhvillimi dhe prodhimi. 

4. Operacionet hidrokarbure:  

 a) që i atribuohen zonës nga e cila është hequr dorë, sipas shkronjës “b” të pikës 3 të këtij 

neni; 

b) që kryhen nga data e miratimit të zonës së zhvillimit dhe prodhimit, sipas shkronjës “a” 

të pikës 3, deri në datën e heqjes dorë, sipas shkronjës “b” të pikës 3 të këtij neni,i atribuohen 

zonës së zhvillimit dhe prodhimit, të përmendur në shkronjën “a” të pikës 3 të këtij neni. Kjo 

do të thotë se operacionet hidrokarbure trajtohen si të kryera në lidhje me operacionin e 

veçantë hidrokarbur që kryhet në zonën e zhvillimit, të përmendur në shkronjën “a” të pikës 3 

të këtij neni.  

 5. Nëse më shumë se një zonë zhvillimi dhe prodhimi është miratuar brenda një zone të 

kontratës, referencat për “zonën e zhvillimit” në pikat 3 e 4 të këtij neni janë vetëm për zonën 

e fundit të zhvillimit të miratuar. 

 6. Ministri përgjegjës për financat, në bashkëpunim me ministrin përgjegjës për çështjet 

hidrokarbure, miraton udhëzime për: 

 a) dispozita të mëtejshme për përcaktimin e operacioneve të veçanta hidrokarbure; dhe 

b) dispozita për trajtimin e të drejtave të ngjashme hidrokarbure dhe bashkimin e të 

drejtave hidrokarbure 
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Neni 9 

 

Fitimet e tatueshme dhe humbjet e lejuara 

 

1. Fitimi i tatueshëm i një personi nga një operacion i veçantë hidrokarbur për një 

periudhë tatimore llogaritet duke zbritur nga të ardhurat e kësaj periudhe nga ky operacion 

shumat e mëposhtme: 

 a)  shpenzimet e zbritshme të këtij operacioni për këtë periudhë; dhe 

b)  humbjet e lejuara nga operacioni, të mbartura nga periudhat e mëparshme. 

 Shumat, sipas shkronjave “a” dhe “b” të kësaj pike, lejohet të zbriten me kushtin që 

zbritja të mos kalojë 85% të të ardhurave nga ky operacion për këtë periudhë.  

 2. Në aplikimin e kufizimit për zbritjen sipas pikës 1 të këtij neni, shumat sipas shkronjës 

“a” të pikës 1 të këtij neni kanë përparësi në zvogëlimin e fitimit të tatueshëm ndaj shumave 

sipas shkronjës “b” të pikës 1 të këtij neni.  

 3. Një humbje e lejuar nga një operacion i veçantë hidrokarbur për një periudhë tatimore 

të caktuar është masa në të cilën shpenzimet e zbritshme të operacionit për periudhën 

tejkalojnë 85% të të ardhurave nga ky operacion për këtë periudhë. 

4. Humbjet e lejuara mund të mbarten për një periudhë të pacaktuar derisa të përdoren për 

të zvogëluar fitimet e tatueshme, sipas shkronjës “b” të pikës 1 të këtij neni. 

 5. Një humbje e lejuar bëhet e palejuar deri në masën që përdoret për të zvogëluar fitimet 

e tatueshme. 

 6. Humbjet e lejuara nga një operacion i veçantë hidrokarbur nuk mund të zvogëlojnë 

fitimet e tatueshme nga ndonjë operacion tjetër hidrokarbur apo fitimet e tatueshme nga 

operacione johidrokarbure. 

 7. Humbjet nga operacione johidrokarbure nuk mund të zvogëlojnë fitimet e tatueshme 

nga operacionet hidrokarbure. 

 

Neni 10 

 

Të ardhurat 

 

1. Të ardhurat e një personi nga një operacion i veçantë hidrokarbur për një periudhë  

tatimore janë totali i shumave bruto të mëposhtme: 

 a) vlera e tregut e hidrokarbureve të shitura gjatë periudhës nga operacioni, siç referohet 

në nenin 5 të këtij ligji, dhe e vlerësuar sipas nenit 6 të këtij ligji; 

b)  shumat bruto të përfituara gjatë periudhës nga transferimi ose përdorimi i aktiveve të 

tjera të operacionit, pavarësisht nëse këto janë aktive qarkulluese ose aktive fikse; 

c)  shumat e përfituara gjatë periudhës nga kompensimet dhe të ardhurat nga sigurimet në 

lidhje me operacionin;  

ç)  tepricat në një fond rehabilitimi të çdo shume të parashikuar në nenin 16 të këtij ligji; 

d) çdo e ardhur tjetër e personit nga operacionet e veçanta hidrokarbure, duke përfshirë 

shumat e përfituara gjatë periudhës nga ofrimi i shërbimeve ose informacionit gjatë kryerjes 

së operacionit.  

 2. Përjashtohen nga të ardhurat e një operacioni të veçantë hidrokarbur: 

 a) interesi dhe fitimet e tjera financiare, përfshirë shumën që trajtohet si e ardhur nga 

interesi; dhe 

b) pagesa për transferimin e së drejtës hidrokarbure. 
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Neni 11 

 

Shpenzimet e zbritshme 

 

1. Shpenzimet e përcaktuara në pikën 2 të këtij neni, janë shpenzime të zbritshme të një 

operacioni të veçantë hidrokarbur për një periudhë tatimore, me kusht që: 

 a) shpenzimi është kryer nga personi gjatë periudhës dhe është i lidhur  drejtpërdrejt me 

kryerjen e operacionit; 

b) shpenzimi i kryer është në përputhje me marrëveshjen hidrokarbure, si dhe standardet 

dhe praktikat më të mira ndërkombëtare në industrinë e hidrokarbureve, siç përcaktohet në 

legjislacionin në fuqi për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi); dhe 

c)  zbritja nuk është kufizuar nga neni 12 i këtij ligji. 

2. Shpenzimet e zbritshme janë: 

 a) pagesat për buxhetin, përfshirë tarifat, taksat, tatimet dhe rentën minerare, sipas nenit 

5 të këtij ligji; 

b)  shpenzimet e lidhura me marrëdhëniet e punësimit, përfshirë koston e përfitimeve në 

natyrë të punonjësve, kontributet e sigurimeve të pagueshme nga punëdhënësi, kostot për 

rialokimin e punonjësve, trajtimin mjekësor, sigurimin e jetës, si dhe dietat brenda kufijve të 

përcaktuar në udhëzimin e ministrit përgjegjës për financat; 

c) shpenzimet për blerjen e materialeve, të pajisjeve dhe të furnizimeve; 

ç)  kostot e transportit të punonjësve, të pajisjeve, të materialeve dhe të furnizimeve; 

d)  kostot e shërbimeve dhe të shërbimeve publike të nevojshme të ofruara  nga palët e 

treta, përfshirë kostot e analizave, përpunimin e të dhënave, planifikimin, studimin, 

mbikëqyrjen dhe këshillimin në lidhje me gjeologjinë, inxhinierinë, kiminë, ndikimin në 

mjedis, kontabilitetin, auditimin, fushën ligjore, burimet njerëzore, financimin, kontraktimin 

dhe prokurimin; 

dh) shpenzimet e tjera administrative, por jo më shumë se 2.5% të kostove të tjera për 

periudhën tatimore në të cilën janë kryer shpenzimet e tjera administrative; 

e)  kostot për sigurimin, zëvendësimin, riparimin ose magazinimin e materialeve, të 

pajisjeve dhe të furnizimeve; 

ë)  shumat e depozituara dhe shpenzimet e tjera që janë kryer në lidhje me një fond 

rehabilitimi të miratuar të operacionit të veçantë hidrokarbur; 

f)  kostot e braktisjes, të rehabilitimit dhe të eliminimit të operacionit të veçantë 

hidrokarbur, por vetëm në masën që ndonjë fond rehabilitimi i miratuar është i 

pamjaftueshëm për mbulimin e kostove; dhe 

g) shpenzime të tjera të nevojshme për kryerjen e operacionit të veçantë hidrokarbur, që 

përcaktohen me udhëzim të përbashkët të ministrit përgjegjës për financat dhe të ministrit 

përgjegjës për hidrokarburet. 

3.  Një shpenzim mund të kualifikohet si shpenzim i zbritshëm pavarësisht nëse është 

shpenzim operativ apo shpenzim kapital. 

 

Neni 12 

 

Shpenzimet e pazbritshme 

 

Shpenzime të pazbritshme janë: 

a)  amortizimi; 

b) interesi, kostot financiare dhe kostot e shkaktuara në lidhje me instrumentet financiare, 

përfshirë shumat zëvendësuese për interesin ose të trajtuara si kosto financimi nga Standardet 

Ndërkombëtare të Raportimit Financiar; 
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c)pagesat që lidhen me rezultatin, sipas kuptimit të dhënë në nenin 4 të këtij ligji; 

ç)  kostot  për marrjen, mbajtjen, përmirësimin, mbrojtjen ose transferimin e së drejtës 

hidrokarbure, përfshirë çdo pagesë bonusi të kryer në lidhje me të drejtën; 

d) pagesat që bën për të siguruar pjesëmarrje në fitimet, faturimet ose shpenzimet e 

operacioneve hidrokarbure ose johidrokarbure; 

dh) shumat që tejkalojnë kufirin e parashikuar në pikën 5 të nenit 13 të këtij ligji;  

e)  tatimi mbi fitimin; dhe 

ë)  shpenzimet  e përcaktuara  në nenin 21 të ligjit nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin 

mbi të ardhurat”, i ndryshuar, por: 

i. duke përjashtuar shpenzimet, sipas  shkronjës “b” të nenit të sipërpërmendur; dhe 

ii. duke mos lejuar zbritjen për të gjitha shpenzimet e përcaktuara në shkronjën “h” të 

nenit të sipërpërmendur. 

 

Neni 13 

 

Shpërndarjet, alokimet dhe kontabiliteti 

 

1. Përveç nëse parashikohet ndryshe në këtë ligj, shumat e përfshira ose të zbritura në 

llogaritjen e fitimeve të tatueshme të një operacioni të veçantë hidrokarbur duhet: 
a) të llogariten në  bazë të të drejtave të konstatuara, në përputhje me Standardet 

Ndërkombëtare të Raportimit Financiar; dhe 

b) të përfshijnë rregullime dhe ndryshime për të mbuluar pasaktësitë. 

2. Pika 1 e këtij neni nuk zbatohet për të ardhurat nga hidrokarburet e nxjerra. 

 3. Shumat që duhet të përfshihen ose të zbriten në llogaritjen e fitimeve të tatueshme dhe 

aktivet e përdorura në nxjerrjen e fitimeve të tatueshme duhet të alokohen/atribuohen aty ku 

ato i përkasin në rastet kur ka: 

 a)  më shumë se një operacion të veçantë hidrokarbur; ose 

b)  operacione të lidhura ose jo të lidhura me hidrokarburet. 

 4. Për të shmangur dyshimin dhe në bazë të neneve 14 e 15 të këtij ligji, shumat që i 

atribuohen siç duhet operacioneve hidrokarbure, që janë përjashtuar nga të ardhurat sipas 

pikës 2 të nenit 10 të këtij ligji, ose që nuk janë të zbritshme sipas nenit 12 të këtij ligji, nuk 

merren në konsideratë në llogaritjen e fitimeve të tatueshme nga operacionet johidrokarbure. 

 5. Rregullat e transferimit të çmimit zbatohen për shumat e përfshira ose të zbritura në 

llogaritjen e fitimeve të tatueshme të një operacioni të veçantë hidrokarbur dhe çdo alokimi 

sipas pikës 3 të këtij neni. 

 6. Kur personi që kryen një operacion të veçantë hidrokarbur paguan një palë të lidhur për 

aktivet, shërbimet ose mjete të tjera të dhëna për operacionin, çdo zbritje e pretenduar nga 

personi kufizohet në “shumën pa fitim”. 

 7. Për qëllim të pikës 6 të këtij neni, “shuma pa fitim” përfshin kostot reale të shkaktuara 

nga pala e lidhur në sigurimin e aseteve, të shërbimeve ose të  pajisjeve, por duke përjashtuar 

çdo kosto të shkaktuar nga pala e lidhur në favor të një personi tjetër që lidhet me palën e 

lidhur. 

 

Neni 14 

 

Marrja dhe mbajtja e të drejtave hidrokarbure 

 

1. Marrja, mbajtja dhe heqja dorë nga një e drejtë hidrokarbure nuk është pjesë e 

operacioneve hidrokarbure. Në përputhje me pikën 1 të nenit 7 të këtij ligji, kjo e drejtë 
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konsiderohet si pjesë e operacioneve johidrokarbure të mbajtësit dhe për të zbatohen 

dispozitat e legjislacionit në fuqi për tatimin mbi të ardhurat. 

 2. Për qëllim të pikës 1 të këtij neni, një e drejtë hidrokarbure trajtohet si: 
a)  pasuria e paluajtshme, që është e ndarë nga çdo interes tjetër në tokë që përbën zonën e 

kontratës dhe çdo aktiv tjetër që përdoret në operacionet hidrokarbure; dhe 

b)  një aktiv i amortizueshëm, që duhet të amortizohet në normën 5%, në përputhje me 

pikën 3 të nenit 22 të ligjit nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të 

ndryshuar. 

 3. Rregullat e mëposhtme zbatohen për qëllimet e llogaritjes së fitimeve të tatueshme nga 

operacionet johidrokarbure, sipas legjislacionit në fuqi për tatimin mbi të ardhurat: 

  a)  shpenzimet e përcaktuara në shkronjën “b” të nenit 12 të këtij ligji, nuk janë të 

zbritshme në masën që i atribuohen një të drejte hidrokarbure; dhe 

b) kostoja e një të drejte hidrokarbure mund të përfshijë shpenzimet e referuara në 

shkronjën “d” të nenit 12 të këtij ligji, por nuk përfshin shpenzimet e referuara në shkronjën 

“b” të nenit 12 të këtij ligji. 

    4. Ministri përgjegjës për financat, me udhëzim, përcakton metodën e alokimit/atribuimit të 

shpenzimeve të referuara në shkronjën “a” të pikës 3 të këtij neni, për të drejtën hidrokarbure, 

duke përfshirë dhe u bazuar në një vlerë krahasuese të aktiveve ose qarkullimit/xhiros. 

 

Neni 15 

 

Transferimi i të drejtave hidrokarbure 

 

1. Transferimi i një të drejte hidrokarbure, në tërësi ose pjesërisht, shkakton pasoja 

tatimore për operacionet hidrokarbure dhe johidrokarbure të personit që kryen shitjen. 

2. Në lidhje me operacionet hidrokarbure zbatohen rregullat e mëposhtme, por vetëm kur 

e drejta hidrokarbure transferohet së bashku me të njëjtën pjesë proporcionale të interesit të 

transferuesit në operacionin e veçantë hidrokarbur të kryer sipas të drejtës. Për qëllime të 

llogaritjes së tatimfitimit, të pagueshëm nga marrësi, transferohen te marrësi: 

 a)  humbjet për operacionin hidrokarbur (nëse ka) të mbartura në periudhën tatimore në të 

cilën ndodh transferimi dhe që janë humbje të lejuara në përputhje me nenin 9 të këtij ligji; 

b) të ardhurat për operacionin hidrokarbur lidhur me naftën dhe gazin e nxjerrë ose 

ndryshe të përftuar gjatë periudhës tatimore dhe në kohën e transferimit që përfshihen në 

përcaktimin e nenit 10 të këtij ligji; 

c)  shpenzimet për operacionin hidrokarbur, të shkaktuara gjatë periudhës tatimore dhe 

deri në kohën e transferimit, të cilat janë të zbritshme sipas nenit 11 të këtij ligji; dhe 

ç) këstet tatimore të paguara gjatë periudhës tatimore dhe kohës së transferimit, siç 

kërkohet nga neni 23 i këtij ligji. 

 Këto shuma alokohen sipas shkallës së interesit të transferuar. Në masën që humbjet, të 

ardhurat, shpenzimet dhe këstet janë transferuar, ato nuk i atribuohen më transferuesit. 

 3. Në lidhje me operacionet johidrokarbure, pika 7 e nenit 22 të  ligjit nr.8438, datë 

28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, zbatohet për transferimin, tërësisht 

ose pjesërisht, të një të drejte hidrokarbure. 

 4. Kur një e drejtë hidrokarbure transferohet, tërësisht ose pjesërisht, së bashku me aktivet 

e tjera, qoftë të përdorura në operacione hidrokarbure apo johidrokarbure, neni 13 i këtij ligji 

zbatohet për shpërndarjen proporcionale të  shpenzimeve, të kostove dhe të shumave të 

shkaktuara nga transferimi. 

 5. Në përcaktimin e shumës së vlerësuar të transferimit të një të drejte hidrokarbure, duke 

përfshirë transferimin sipas një marrëveshjeje për financimin e shpenzimeve (farm-out), ose 
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kur vlerësimi për transferimin  përfshin edhe ndonjë pagesë që lidhet me rezultatin në të 

ardhmen: 

a) përfshihen shumat ose përfitimet që do të merren në të ardhmen nga transferimi; dhe 

b) kur këto shuma ose përfitime do të merren në më shumë se një vit në të ardhmen, 

shumat llogariten me vlerën e tyre aktuale të tregut duke përdorur metodologjinë e vlerës 

aktuale neto të pagesave të ardhshme; dhe 

çdo shumë ekuivalente që trajtohet nga marrësi i së drejtës hidrokarbure, si pjesë e kostove të 

tij.  

6. Për qëllime të përcaktimit të fitimeve të tatueshme nga operacionet johidrokarbure, 

nenet 27 dhe 27/1 të ligjit nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të 

ndryshuar, zbatohen për transferimin indirekt të një të drejte hidrokarbure. 
 

Neni 16 

 

Fondet e miratuara të rehabilitimit 

 

1. Një fond rehabilitimi i miratuar përjashtohet nga tatimi. 

 2. Një tepricë në një fond rehabilitimi të miratuar të një operacioni të veçantë hidrokarbur 

të kryer nga një person përfshihet në të ardhurat nga operacioni kur: 

 a)  ministri përgjegjës për çështjet hidrokarbure vërteton se braktisja, rehabilitimi dhe 

eliminimi i operacionit është i plotë dhe personi ka të drejtë të marrë tepricën; ose 

b)  personi shkel kushtet e braktisjes, të rehabilitimit dhe të eliminimit të miratuar nga 

ministri. 

3. Shumat e paguara nga një fond i miratuar rehabilitimi i një operacioni të veçantë 

hidrokarbur te personi që kryen operacionin për të përmbushur shpenzimet e braktisjes, të 

rehabilitimit dhe të eliminimit të operacionit nuk janë të ardhura të personit. 

 

KREU IV 

 

MARRËVESHJET HIDROKARBURE 

 

Neni 17 

 

Detyrimi për marrjen në konsideratë të marrëveshjeve hidrokarbure 

 

1. Me përjashtim të rasteve të parashikuara në këtë nen ose në ndonjë dispozitë të 

legjislacionit fiskal, përfshirë edhe këtë ligj, marrëveshja hidrokarbure ose ndryshimi i saj 

nuk ka ndikim në zbatimin e një ligji fiskal, përfshirë edhe këtë ligj. Kjo nënkupton që 

administrata tatimore duhet të zbatojë dhe të administrojë kuadrin ligjor fiskal, pa marrë 

parasysh marrëveshjet hidrokarbure. 

 2. Në përputhje me nenin 20 të këtij ligji, rregullat e pikave 3 e 4 të këtij neni zbatohen 

vetëm: 

 a) kur marrëveshja hidrokarbure, e miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave ka hyrë 

në fuqi dhe ministri përgjegjës për financat ia përcjell për zbatim administratës tatimore; dhe 

b) vetëm për personat që kanë të drejtë të kryejnë operacione hidrokarbure, sipas 

marrëveshjes dhe jo për ndonjë person tjetër. 

 3. Në rastin e një marrëveshjeje hidrokarbure ose ndryshimi të saj, të lidhur para hyrjes në 

fuqi të këtij ligji, administrata tatimore zbaton legjislacionin fiskal pasi merr në konsideratë 

çdo mbrojtje specifike ose përjashtim fiskal të parashikuar në marrëveshje.  
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 4. Në rastin e një marrëveshjeje hidrokarbure ose ndryshimit të saj, të lidhur  pas hyrjes në 

fuqi të këtij ligji, administrata tatimore duhet të zbatojë legjislacionin fiskal pas marrjes në 

konsideratë të:  

 a)  ndonjë klauzole të miratuar të stabilitetit të regjimit fiskal në marrëveshje, siç 

parashikohet nga neni 18 i këtij ligji; dhe 

b)  lehtësimit nga taksat/tarifat vendore të parashikuara në marrëveshje, siç përcaktohet në 

nenin 19 të këtij ligji. 

 

Neni 18 

 

Klauzola e miratuar e stabilitetit fiskal 

 

1. Një klauzolë e stabilitetit të regjimit fiskal në një marrëveshje hidrokarbure (ose 

ndryshim të saj) të lidhur pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, mbron një mbajtës të së drejtës 

hidrokarbure nga: 

 a) vendosja e tatimeve dhe e taksave të reja diskriminuese, tarifave e detyrimeve të tjera 

financiare, të vendosura nga qeveria, që nuk ekzistojnë në datën kur është lidhur marrëveshja; 

b)  ndryshimi i tatimit ose taksës ekzistuese, tarifës ose detyrimeve të tjera financiare të 

vendosura nga qeveria në mënyrë diskriminuese; ose 

c)  ndryshimi në dëmin material të mbajtësit të së drejtës nga: 

i. renta minerare, norma e tatimit mbi fitimin dhe tatimit në burim, si dhe tarifat për 

importin e mallrave ose shërbimeve; ose 

ii. ndryshimet në strukturën e bazës së taksës, në metodologjinë e  llogaritjes së saj, mbi të 

cilën vendosen detyrimet e referuara në nënndarjen “i” të kësaj pike,  duke përfshirë rregullat 

për zbritjen e shpenzimeve dhe humbjeve. 

 2. Një klauzolë e stabilitetit të regjimit fiskal ose ndryshim në të, që përfshin mbrojtjen 

sipas shkronjës “c” të pikës 1 të këtij neni, pushon së qeni një klauzolë e miratuar e stabilitetit 

të regjimit fiskal 12 (dymbëdhjetë) vjet nga data e  fillimit të prodhimit sipas marrëveshjes 

hidrokarbure. Përjashtohen nga regjimi i stabilitetit ligjet dhe rregulloret që lidhen me 

sigurinë kombëtare, marrëdhëniet e punës, mbrojtjen e natyrës dhe të mjedisit, mbrojtjen e 

shëndetit të njeriut, traktatet ndërkombëtare, në të cilat është anëtare Republika e Shqipërisë. 

 Ky rregull nuk zbatohet nëse klauzola është shtyrë nga marrëveshje të mëvonshme. 

 

Neni 19 

 

Lehtësimi nga taksat vendore dhe taksat e tjera 

 

Njësitë e vetëqeverisjes vendore duhet të zbatojnë lehtësim nga taksat/tarifat vendore të 

parashikuara nga marrëveshja hidrokarbure. 

 

Neni 20 

 

Shmangia e përfitimeve të dyfishta nga marrëveshjet hidrokarbure 

 

1. Një palë në një marrëveshje hidrokarbure nuk mund të pretendojë njëkohësisht:  

 a) një mbrojtje specifike apo përjashtim/lehtësim sipas marrëveshjes në lidhje me 

legjislacionin fiskal; dhe 

b) në të njëjtën kohë, përfitime nga ndryshimet lehtësuese në legjislacionin fiskal që 

ndodhin pas miratimit të marrëveshjes hidrokarbure. 
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2. Kur në përputhje me nenin 17 të këtij ligji, një marrëveshje hidrokarbure parashikon 

mbrojtje specifike apo përjashtim/lehtësim nga detyrimet tatimore, mbrojtja specifike apo 

përjashtimi/lehtësimi nga detyrimet tatimore do të vazhdojnë të zbatohen deri në datën më të 

hershme të: 

a) përfundimit të marrëveshjes ose klauzolës përkatëse, që parashikon mbrojtje specifike 

apo përjashtim/lehtësim nga detyrimet tatimore në marrëveshje; ose 

b) heqjes dorë nga personi mbi të drejtën për trajtim të ndryshuar dhe të mbrojtur. 

 

KREU V 

 

ADMINISTRIMI 

 

Neni 21 

 

Raportimi dhe pagimi i detyrimeve tatimore në monedhën vendase 

 

Personat që kryejnë operacione hidrokarbure duhet të mbajnë regjistrimet, të raportojnë 

dhe të paguajnë detyrimet e tyre tatimore në monedhën vendase, siç parashikohet me 

legjislacionin në fuqi për procedurat tatimore. 

 

Neni 22 

 

Deklarata tatimore dhe pagesa e rentës minerare 

 

1. Renta minerare për hidrokarburet e nxjerra gjatë një muaji kalendarik duhet të paguhet 

nga mbajtësi i të drejtës hidrokarbure brenda datës 15 (pesëmbëdhjetë) të muajit të ardhshëm 

kalendarik. 

 2. Në çdo rast kur paguhet renta minerare, mbajtësi i së drejtës hidrokarbure duhet të 

paraqesë pranë administratës tatimore deklaratën tatimore të rentës minerare. 

 3. Deklarata tatimore e  rentës minerare duhet t’i dorëzohet administratës tatimore në 

mënyrën dhe formën e përcaktuar në udhëzimin e ministrit përgjegjës për financat. Deklarata 

tatimore duhet të përcaktojë: 

 a)  sasinë e hidrokarburit mbi të cilin llogaritet renta minerare; 

b)  vlerën e tregut të hidrokarburit të llogaritur sipas nenit 6 të këtij ligji; 

c)  vlerën e rentës minerare që duhet të paguajë personi; dhe 

ç) çdo informacion tjetër që kërkohet nga udhëzimi i ministrit. 

 

Neni 23 

 

Deklarata tatimore dhe pagimi i tatimit mbi fitimin për operacionet hidrokarbure 

 

1. Një person që kryen operacione hidrokarbure duhet të paraqesë më vete një deklaratë 

tatimore për operacionet hidrokarbure të kryera nga ai dhe një deklaratë tjetër tatimore për 

operacionet johidrokarbure. Deklarata tatimore për operacionet hidrokarbure duhet të 

raportojë fitimet e tatueshme veçmas për çdo operacion të veçantë hidrokarbur. Neni 29 i 

ligjit nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, zbatohet për 

deklaratat tatimore për operacionet hidrokarbure dhe ato johidrokarbure. 

2. Sistemi i kësteve, i parashikuar në nenin 30 të ligjit nr.8438, datë 28.12.1998, “Për 

tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, zbatohet për pagesën e tatimit mbi fitimin për sa u 

përket operacioneve hidrokarbure dhe johidrokarbure. 
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3. Ministri përgjegjës për financat nxjerr udhëzim për zbatimin e këtij neni. 

 

Neni 24 

 

Marrëdhënia me ligjin për procedurat tatimore 

 

1. Procedura e parashikuar në legjislacionin në fuqi për procedurat tatimore zbatohet për 

administrimin e këtij ligji. 

 2. Përveç parashikimit në pikën 1 të këtij neni, nenet 31 dhe 32 të ligjit nr.8438, datë 

28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, zbatohen për shkeljet administrative 

dhe dënimet në lidhje me këtë ligj. 

 

Neni 25 

 

Koordinimi me autoritetin rregullator 

 

1. Në administrimin e këtij ligji, administrata tatimore duhet të punojë në bashkëpunim të 

ngushtë me autoritetin rregullator. Për këtë qëllim, administrata tatimore dhe autoriteti 

rregullator ndajnë informacione të tilla që lidhen në mënyrë të parashikueshme me funksionet 

e tyre përkatëse dhe mund të kryejnë kontrolle të përbashkëta. Kjo nuk lehtëson ose kufizon 

administratën tatimore në detyrën e saj për mbledhjen e informacionit dhe kontrollin  e 

operacioneve hidrokarbure për qëllime të legjislacionit fiskal. 

 2. Administrata tatimore duhet të marrë në konsideratë përcaktimet e autoritetit 

rregullator: 

 a)  nëse një person kryen operacione hidrokarbure; 

b)  për sasitë e hidrokarbureve të nxjerra nga personi që kryen operacione hidrokarbure; 

c)  për alokimin e të ardhurave në operacionet hidrokarbure, duke përcaktuar nëse të 

ardhurat i përkasin një operacioni të veçantë hidrokarbur ose një operacioni tjetër; 

ç)  për alokimin e shpenzimeve në operacionet hidrokarbure, duke përcaktuar nëse 

shpenzimet i përkasin një operacioni të veçantë hidrokarbur ose një operacioni tjetër; dhe 

d)  nëse një person shkel kushtet e braktisjes, të rehabilitimit dhe të eliminimit, të 

miratuara nga ministri përgjegjës për çështjet hidrokarbure. 

3. Administrata tatimore dhe autoriteti rregullator duhet të ruajnë konfidencialitetin e 

informacionit të përbashkët, në përputhje me legjislacionin në fuqi për procedurat tatimore. 

 4. Ky nen zbatohet krahas nenit 86 të ligjit nr.9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat 

tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. 

 

Neni 26 

 

Parashikimet financiare 

 

1. Një mbajtës i të drejtës hidrokarbure duhet që: 
a) në secilin nga rastet e referuara në pikën 2 të këtij neni dhe për çdo vit të kohëzgjatjes 

së parashikuar të së drejtës hidrokarbure (duke përfshirë çdo mundësi për zgjatje), duhet të 

përgatisë parashikimet për: 

 i. shumat, burimet, metodat, afatet dhe kushtet e financimit të operacioneve hidrokarbure 

sipas të drejtës; 

ii.  kostot e  kërkimit, zhvillimit dhe operimit, si dhe kostot kapitale shtesë që do të lindin 

pas fillimit të prodhimit tregtar; 

iii. sasitë e prodhimit dhe kushtet e pritshme të shitjes, veçanërisht në lidhje me çmimin; 
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iv. marrëveshjet e prodhimit ose të ndarjes së fitimit, duke përfshirë shpërndarjet e 

pritshme, politikat në të cilat do të bazohen shpërndarjet dhe rendin e përparësisë ndërmjet 

shpërndarjeve dhe pagesave të tjera (veçanërisht interesi dhe shlyerja e borxhit); 

v. tatimet, taksat dhe të ardhurat e tjera që duhet t’i paguhen shtetit shqiptar dhe mënyrën 

e llogaritjes së këtyre shumave; dhe 

vi. çdo informacion tjetër që mund të parashikojë ministri përgjegjës për financat; 

 b)  të përdorë një model të përshtatshëm të përcaktuar nga ministri përgjegjës për 

financat, në kryerjen e parashikimeve të referuara në shkronjën “a” të kësaj pike; dhe 

c)  të caktojë një punonjës, në mënyrë të përhershme, i cili të njoftojë me shkrim pranë 

Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe Agjencisë Kombëtare së Burimeve Natyrore: 

i.me vjetërsi të mjaftueshme pune për të pasur mundësi për akses në informacionin e 

përmendur në shkronjën “a”; dhe 

ii. i cili do të kontaktojë me DPT-në dhe AKBN-në për çështjet e parashikuara nga ky 

nen. 
2. Parashikimet sipas shkronjës “a” të pikës 1 duhet të përgatiten dy herë në vit, duke 

përcaktuar parashikimet sipas datave dhe duhet të dërgohen te DPT-ja dhe AKBN-ja sipas 

afateve të përcaktuara me udhëzimin e ministrisë. 

 3. Pas marrjes së parashikimeve sipas pikës 2, të këtij neni, DPT-ja dhe AKBN-ja, me 

njoftim me shkrim, mund të kërkojnë nga mbajtësi i së drejtës të japë të dhëna të mëtejshme 

dhe më të hollësishme të parashikimeve. Mbajtësi i së drejtës duhet t’i depozitojë këto të 

dhëna brenda 7 (shtatë) ditëve nga marrja e njoftimit. 

 4. Nëse një mbajtës i së drejtës hidrokarbure vihet në dijeni të fakteve që bëjnë 

materialisht të pasakta parashikimet më të fundit të përmendura në shkronjën “a” të pikës 1 të 

këtij neni, atëherë mbajtësi i së drejtës duhet të njoftojë menjëherë DPT-në dhe AKBN-në 

dhe të japë informacion të përditësuar. 

5. Një mbajtës i së drejtës, i cili nuk jep informacionin në lidhje me parashikimet, detajet 

ose përditësimet e mëtejshme, siç kërkohen nga ky nen, dënohet me gjobë në masën 100 000 

(njëqind mijë) lekë për çdo shkelje. 

 6. Informacioni i marrë sipas këtij neni mund të dërgohet në ministrinë përgjegjëse për 

financat për qëllime të parashikimit të të ardhurave buxhetore dhe për qëllime të 

administrimit financiar publik. Në çdo rast tjetër informacioni u nënshtrohet kërkesave të 

nenit 25 të ligjit nr.9920,datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, të ndryshuar, me çdo përshtatje të nevojshme. 

 7. Për zbatimin e këtij neni, ministri përgjegjëse për financat dhe ministri përgjegjës për 

hidrokarburet nxjerrin udhëzim të përbashkët. 

 

KREU VI 

 

NDRYSHIMET DHE DISPOZITAT  KALIMTARE 

 

Neni 27 

 

Trajtimi si dividend i pagesës së lidhur me rezultatin 

 

Një pagesë e lidhur me rezultatin, e cila është shpenzim i pazbritshëm sipas nenit 12 të 

këtij ligji, trajtohet si dividend për qëllimet e legjislacionit në fuqi për tatimin mbi të ardhurat. 

 

 

Neni 28 

Dispozita kalimtare 
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1. Për qëllime të nenit 9 të këtij ligji, humbjet e lejuara të një operacioni të veçantë 

hidrokarbur përfshijnë kostot e parikuperuara të operacionit, të shkaktuara para hyrjes në fuqi 

të këtij ligji. 

 2. Për qëllime të pikës 1 të këtij neni: 

 a)  “kostot e parikuperuara” merr kuptimin nga marrëveshja përkatëse e hidrokarbureve; 

dhe 

b) kostot e parikuperuara të shkaktuara para hyrjes në fuqi të këtij ligji janë të lejuara si 

humbje vetëm nëse janë të kontrolluara e të vërtetuara si të sakta dhe i atribuohen operacionit 

hidrokarbur nga autoriteti rregullator. 

 

Neni 29 

 

Shfuqizimi i legjislacionit ekzistues 

 

1. Ligji nr.7811, datë 12.4.1994, “Për miratimin me ndryshime të dekretit nr.782, datë 

22.2.1994, “Për sistemin fiskal në sektorin e hidrokarbureve (kërkim-prodhim)”” shfuqizohet. 

 2. Në ligjin nr.9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar, bëhen këto 

shtesa dhe ndryshime: 

 a) në fund të pikës 4 të nenit 4 shtohet paragrafi me këtë përmbajtje: 

 “Taksa e rentës minerare për hidrokarburet e nxjerra përcaktohet me ligjin “Për regjimin 

fiskal në sektorin hidrokarbur.”;  

 b) grupi i shtatë në shtojcën nr.2 shfuqizohet. 

 

Neni 30 

 

Aktet nënligjore 

 

1. Këshilli i Ministrave brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, nxjerr aktet 

nënligjore në zbatim të pikës 4 të nenit 2 të këtij ligji. 

 2. Ministri përgjegjës për financat dhe ministri përgjegjës për hidrokarburet brenda 3 

muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, nxjerrin udhëzim të përbashkët në zbatim të neneve 8, 

pika 5, dhe 26, pika 7 të këtij ligji. 

 3. Ministri përgjegjës për financat brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji nxjerr 

udhëzim për zbatimin e tij. 

 

Neni 31 

 

Hyrja në fuqi 
 

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

 

 

K R Y E T A R I 

 

 Gramoz RUÇI 

 

Miratuar në datën 17.12.2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGJ 

 

Nr. 91/2020 

 

PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 90/2019 “PËR RIVLERËSIMIN E 

PASURISË SË PALUAJTSHME” 

 

Në mbështetje të neneve 78, 81, pika 1, dhe 155 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit 

të Ministrave,  

 

K U V E N D I 

 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 

V E N D O S I: 

 

Në ligjin nr. 90/2019 “Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme” bëhen këto ndryshime: 

 

Neni 1 

 

Në paragrafin e parë të nenit 1 fjalët “deri në datën 30 shtator 2020” zëvendësohen me fjalët 

“deri në datën 31 dhjetor 2020”. 

 

Neni 2 

 

Në nenin 5 fjalët “dhe i shtrin efektet deri në datën 30 shtator 2020” zëvendësohen me fjalët 

“dhe i shtrin efektet deri në datën 31 dhjetor 2020”. 

 

Neni 3 

 

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

 

 

                                                                                                                K R Y E T A R I 

 

                                                                                                                 Gramoz RUÇI 

 

Miratuar në datën 9.7.2020 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGJ 

 

Nr. 164/2020 

 

PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 90/2019 “PËR RIVLERËSIMIN E 

PASURISË SË PALUAJTSHME”, TË NDRYSHUAR 

 

Në mbështetje të neneve 78, 81, pika 1, dhe 155 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit 

të Ministrave,  

 

K U V E N D I 

 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 

V E N D O S I: 

 

Në ligjin nr. 90/2019 “Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme”, të ndryshuar, bëhen këto 

ndryshime: 

 

Neni 1 

 

Në paragrafin e parë të nenit 1, fjalët “deri në datën 31 dhjetor 2020 ” zëvendësohen me 

fjalët “deri në datën 31 dhjetor 2021”. 

 

Neni 2 

 

Në nenin 5, fjalët “dhe i shtrin efektet deri në datën 31 dhjetor 2020” zëvendësohen me 

“dhe i shtrin efektet deri në datën 31 dhjetor 2021”. 

 

Neni 3 

 

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

 

 

                                                                                                                K R Y E T A R I 

 

                                                                                                                 Gramoz RUÇI 

 

Miratuar në datën 23.12.2020 

 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 LIGJ 

 

Nr. 109/2020 

 

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 4/2020, “PËR 

SHKËMBIMIN AUTOMATIK TË INFORMACIONIT TË LLOGARIVE 

FINANCIARE” 

 

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të 

Ministrave,  

 

K U V E N D I 

 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 

V E N D O S I: 

 

Në ligjin nr. 4/2020, “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”, 

bëhen këto shtesa dhe ndryshime: 

 

Neni 1 

 

Në nenin 11 shtohet pika 2 me këtë përmbajtje: 

“2. Përjashtimisht për shkëmbimin e parë automatik, autoriteti kompetent shkëmben 

informacion me juridiksionet e tjera kompetente brenda datës 31.12.2020.”.  

 

Neni 2 

 

Pika 1 e nenit 19 ndryshohet si më poshtë:  

“1. Përjashtimisht për raportimin e parë, institucioni financiar raportues, pas aplikimit të 

procedurave të vigjilencës së duhur, raporton brenda  datës 15 nëntor 2020 për të gjitha llogaritë 

e raportueshme ekzistuese në datën 1.1.2019, si dhe llogaritë e raportueshme të hapura përgjatë 

vitit 2019, sipas detyrimit të përcaktuar në nenin 6 të këtij ligji.”. 
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Neni 3 

 

Hyrja në fuqi 

 

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

 

 

 

                                                                                                                K R Y E T A R I 

 

                                                                                                                 Gramoz RUÇI 

 

Miratuar në datën 29.7.2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LIGJ 

 

Nr. 108/2020 

 

 PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 87/2019 “PËR FATURËN DHE SISTEMIN E 

MONITORIMIT TË QARKULLIMIT” 

 

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të 

Ministrave,  

 

K U V E N D I 

 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 

V E N D O S I: 

 

Neni 1 

 

Pika 2 e nenit 48 të ligjit nr. 87/2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit” 

ndryshohet si më poshtë: 

“2. Përjashtimisht pikës 1 të këtij neni, në varësi të llojit të transaksionit, ky ligj i fillon 

efektet sipas grafikut të përcaktuar në shkronjat “a”, “b” dhe “c” të kësaj pike: 

a) për transaksionet pa para në dorë ndërmjet tatimpaguesve dhe organeve publike, efektet 

e këtij ligji fillojnë më 1 janar 2021.  

b) për transaksionet pa para në dorë ndërmjet tatimpaguesve, efektet e këtij ligji fillojnë më 

1 korrik 2021. 

c) për transaksionet me para në dorë nga tatimpaguesit, pavarësisht përgjegjësisë tatimore 

apo qarkullimit vjetor të realizuar, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 shtator 2021.”. 

 

Neni 2 

 

Hyrja në fuqi 

 

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

 

                                                                                                                K R Y E T A R I 

 

                                                                                                                 Gramoz RUÇI 

 

Miratuar në datën 29.7.2020 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LIGJ 

 

Nr. 112/2020 

 

PËR REGJISTRIN E PRONARËVE PËRFITUES1 

 

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të 

Ministrave,  

 

K U V E N D I 

 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 

V E N D O S I: 

 

KREU I 

 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 

Neni 1  

 

Objekti 

 

Ky ligj rregullon përkufizimin e pronarit përfitues, subjektet e detyruara, të cilat duhet të 

regjistrojnë pronarët përfitues, krijimin, funksionimin dhe administrimin e Regjistrit të 

Pronarëve Përfitues, procedurën dhe mënyrën e regjistrimit e të mbajtjes së të dhënave të 

regjistruara të pronarëve përfitues, si dhe masat ndëshkuese në rast të mosregjistrimit të 

pronarëve përfitues. 

 

Neni 2 

 

Fusha e zbatimit 

 

 1. Ky ligj zbatohet për subjektet raportuese, personat juridikë të regjistruar në Republikën 

e Shqipërisë si më poshtë: 

 a) shoqëritë më përgjegjësi të kufizuar; 
                                                           
1  Ky projektligj është përafruar pjesërisht me Direktivën (BE) 2015/849 të Parlamentit Europian dhe Këshillit, 

datë 20 maj 2015 “Për parandalimin e përdorimit të sistemit financiar për qëllime të pastrimit të parave ose 

financimit të terrorizmit, që ndryshon Rregulloren (BE) nr 648/2012 të Parlamentit Europian dhe të Këshillit, dhe 

që shfuqizon Direktivën 2005/60/KE të Parlamentit Europian dhe të Këshillit dhe Direktivën e Komisionit 

2006/70/KE”, e ndryshuar”. Numri CELEX 32015L0849, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Europian, Seria L, nr.141, 

datë 5.6.2015, fq.73-117 
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 b) shoqëritë aksionare; 

 c) shoqëritë kolektive;  

 ç) shoqëritë komandite; 

 d) zyrat e përfaqësimit dhe degët e shoqërive të huaja; 

 dh) shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionet e tyre; 

e) shoqëritë e bashkëpunimit të ndërsjellë;  

ë) shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor; 

f) çdo subjekt tjetër juridik, i cili me ligj detyrohet të regjistrohet pranë QKB-së; 

g) organizatat jofitimprurëse, ku përfshihen fondacionet, shoqatat, qendrat, si dhe degët e 

organizatave jofitimprurëse të huaja, të regjistruara në regjistrin e organizatave jofitimprurëse 

në Republikën e Shqipërisë; 

gj) personat juridikë dhe ndërmarrjet, aksionarët e të cilëve, përveç institucioneve qendrore 

dhe/ose vendore të Republikës së Shqipërisë, janë edhe individë/persona juridikë të tjerë 

shqiptarë dhe/ose të huaj. 

2. Ky ligj nuk zbatohet për: 

a) personat fizikë, tregtarë të regjistruar në regjistrin tregtar; 

b) personat juridikë dhe ndërmarrjet, aksionari i vetëm i të cilëve janë institucionet qendrore 

dhe/ose vendore të Republikës së Shqipërisë; 

c) komunitetet fetare;  

ç) partitë politike. 

 

Neni 3 

 

Përkufizime 

 

Në kuptim të këtij ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime: 

1. “Pronar përfitues”, individi i cili ka në pronësi ose kontrollon i fundit subjektin dhe/ose 

individi në emër të të cilit po kryhet një transaksion ose veprimtari dhe përfshin të paktën: 

1.1.1. Individi i cili ka në pronësi ose kontrollon i fundit një person juridik, përmes 

pronësisë direkte ose indirekte të një përqindje të mjaftueshme të aksioneve ose të drejtave të 

votimit ose të pjesëmarrjen në kapitalin e atij entiteti, përfshirë përmes mbajtjes së  aksioneve, 

ose përmes kontrollit nëpërmjet mjeteve të tjera, ose përfiton nga transaksionet e kryera nga 

personi juridik në emër të tij  

1.1.2. Themeluesi ose përfaqësuesi ligjor ose individi që ushtron kontrollin e fundit efektiv 

në administrimin dhe kontrollin e organizatave jofitimprurëse, ku përfshihen fondacionet, 

shoqatat, qendrat, si dhe degët e organizatave jofitimprurëse. Kontroll i fundit efektiv është 

marrëdhënia në të cilën një person: 

a) përcakton vendimet e marra nga organizata jofitimprurëse; 

b) kontrollon në çdolloj mënyre zgjedhjen, emërimin dhe largimin e shumicës së organeve 

vendimmarrëse dhe/ose organeve ekzekutive të organizatës jofitimprurëse. 

1.2. Në rastin e një trusti ose marrëveshjeve të tjera ligjore:  

1.2.1.Krijuesi i trust-it, kujdestari/i mirëbesuari, mbrojtësi, nëse ka, dhe përfituesit ose kur 

personat që përfitojnë nga marrëveshja ligjore ose entiteti ende nuk janë përcaktuar, klasa e 

personave për interesin kryesor të të cilëve marrëveshja ligjore ose entiteti është krijuar ose 

operon; çdo individ tjetër që ushtron kontrollin e fundit mbi trustin me anë të pronësisë direkte 

ose indirekte ose me mjete të tjera." 

2. “Pronësi direkte” është pronësia e mbajtur nga një individ prej 25% ose më tepër të 

aksioneve/kuotave të kapitalit ose të interesave të pronësisë në një subjekt raportues. 
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3. “Pronësi indirekte” është pronësia e mbajtur ose kontroll i ushtruar nga i njëjti individ në 

një ose më shumë persona juridikë, të cilët veçmas ose së bashku zotërojnë 25% ose më tepër 

të aksioneve/kuotave të kapitalit ose të interesave të pronësisë në një subjekt raportues. 

4. “Subjekt raportues” është personi juridik i regjistruar në Republikën e Shqipërisë, sipas 

nenit 2 të këtij ligji, që ka detyrimin ligjor të regjistrojë pronarët përfitues në Regjistrin e 

Pronarëve Përfitues. 

5. “Subjekt i detyruar” janë subjektet që i nënshtrohen ligjit për parandalimin e pastrimit të 

parave dhe financimin e terrorizmit. 

6. “Person i autorizuar për të përfaqësuar subjektin raportues” është personi i caktuar nga 

subjekti raportues për përfaqësimin e tij, sipas dispozitave  ligjore në fuqi. 

7. “Autoritetet kompetente shtetërore” janë: 

a) Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave; 

b) Banka e Shqipërisë; 

c) Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve;  

ç) Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare; 

d) Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit;  

dh) Prokuroria; 

e) Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK). 

8. “Regjistri i Pronarëve Përfitues” është një bazë të dhënash elektronike shtetërore, në të 

cilin regjistrohen të dhënat e pronarëve përfitues të subjekteve që kanë detyrimin e raportimit 

të tyre, që mbledh në kohë reale të dhënat e regjistruara në regjistrat respektivë shtetërorë të 

administruara nga institucionet shtetërore përkatëse, si dhe shërben si arkiv elektronik zyrtar 

dhe siguron transparencën në fushën e pronarëve përfitues. 

9. “Regjistrim” është çdo regjistrim, ndryshim, shtesë apo fshirje e të dhënave të 

detyrueshme të pronarëve përfitues në Regjistrin e Pronarëve Përfitues. 

10.“Të dhëna” janë faktet, aktet dhe informacionet që regjistrohen, njoftohen apo 

depozitohen në Regjistrin e Pronarëve Përfitues, të cilët identifikojnë pronarët përfitues të 

subjekteve raportuese. 

11.“Trust” është një marrëveshje mirëbesimi, ku pronësia mbahet nga i mirëbesuari për 

llogari të përfituesit. 

12.“Lloji i kontrollit” është kontrolli ose pronësia në një person juridik, trust ose 

marrëveshje të tjera ligjore. 

13.“Ministri” është ministri përgjegjës në fushën e ekonomisë. 

 

KREU II 

 

ADMINISTRIMI I REGJISTRIT TË PRONARËVE PËRFITUES, DETYRIMI PËR 

MARRJEN DHE REGJISTRIMIN E TË DHËNAVE PËR PRONARËT PËRFITUES DHE 

MËNYRA E REGJISTRIMIT TË TË DHËNAVE NË REGJISTËR 

 

Neni 4 

 

Administrimi i Regjistrit të Pronarëve Përfitues 

 

1. Regjistri i Pronarëve Përfitues administrohet nga Qendra Kombëtare e Biznesit. 

2. Qendra Kombëtare e Biznesit është përgjegjëse: 

a) të regjistrojë, të administrojë, të përpunojë dhe të ruajë në regjistër të dhënat e deklaruara 

nga subjektet raportuese; 

b) të mundësojë disponueshmërinë e të dhënave të Regjistrit, në përputhje me nenin 7 të 

këtij ligji; 
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c) të lëshojë ekstrakte për të dhënat e regjistruara në regjistër;  

ç) të ndërmarrë veprime të tjera në përputhje me këtë ligj. 

3. Regjistri i Pronarëve Përfitues përmban të dhënat e mëposhtme: 

3.1 Të dhënat e përgjithshme për subjektin raportues: 

a) numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS); 

b) emri i subjektit raportues. 

3.2 Të dhënat e detyrueshme për pronarët përfitues të subjektit raportues: 

3.2.1 Të dhënat e identifikimit: 

a) për shtetasit shqiptarë: 

- emri dhe mbiemri; 

- numri i identifikimit personal; 

- datëlindja; 

- shtetësia; 

- adresa e rezidencës së përhershme; 

b) për shtetasit e huaj: 

- emri dhe mbiemri; 

- numri i identifikimit personal; 

- datëlindja; 

- numri i pasaportës dhe shteti lëshues; 

- data e lëshimit dhe data e skadimit të pasaportës; 

- shtetësia; 

- adresa e rezidencës së përhershme; 

c) për refugjatët/personat pa shtetësi: 

- emri dhe mbiemri; 

- numri i dokumentit të udhëtimit; 

- datëlindja; 

- shteti që ka lëshuar dokumentin e udhëtimit; 

- data e lëshimit dhe data e skadimit e dokumentit të udhëtimit. 

3.2.2 Data e përcaktimit të individit si pronar përfitues. 

  3.2.3 Lloji dhe përqindja e pronësisë: 

3.2.3.1 Direkte; 

3.2.3.2 Indirekte. 

4. Të dhënat e përcaktuara në pikën 3 të këtij neni klasifikohen më tej në të dhëna parësore 

dhe të dhëna dytësore, sipas parashikimeve të ligjit për bazat e të dhënave shtetërore: 

4.1 Të dhëna parësore: 

- të dhënat e identifikimit për shtetasit e huaj, jorezidentë; 

- të dhënat e identifikimit për refugjatët/personat pa shtetësi; 

- data e përcaktimit të individit si pronar përfitues; 

- lloji dhe përqindja e pronësisë. 

4.2 Të dhëna dytësore: 

- numri i identifikimit të subjektit (NUIS) dhe emri i subjektit raportues; 

- të dhënat e identifikimit për shtetasit shqiptarë; 

- të dhënat e identifikimit për shtetasit e huaj, rezidentë. 

5. Regjistri i Pronarëve Përfitues ndërtohet në mënyrë të tillë që të garantohen masat për 

sigurinë e të dhënave, parimi i mjaftueshmërisë dhe proporcionalitetit lidhur me përpunimin e 

të dhënave, në respektim të legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale. 

6. Të dhënat e përgjithshme mbi subjektin raportues, të cilat janë të regjistruara në 

Regjistrin Tregtar dhe Regjistrin e Organizatave Jofitimprurëse, do të transferohen 

automatikisht në Regjistrin e Pronarëve Përfitues. 
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7. Rregullat për procedurën e regjistrimit të të dhënave në Regjistrin e Pronarëve Përfitues, 

mënyrën e transferimit të të dhënave nga Regjistri Tregtar dhe Regjistri i Organizatave 

Jofitimprurëse si dhe funksionimin e Regjistrit të Pronarëve Përfitues miratohen me vendim të 

Këshillit të Ministrave. 

 

 

Neni 5 

 

Detyrimet e subjekteve raportuese dhe pronarëve përfitues 

 

1. Subjektet raportuese kanë detyrimin të ruajnë dhe të mbajnë të dhëna dhe dokumente 

shoqëruese të duhura, të sakta e të përditësuara, në bazë të të cilave përcaktohen pronarët 

përfitues të subjektit dhe lloji i kontrollit të pronarëve të tyre përfitues. 

  2. Pronarët përfitues të subjekteve raportuese kanë detyrimin t’u japin subjekteve 

raportuese të gjithë informacionin e nevojshëm, me qëllim që subjektet raportuese të 

përmbushin detyrimin ligjor të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni. 

3. Regjistrimi nga subjektet raportuese i të dhënave të pronarëve përfitues në Regjistrin e 

Pronarëve Përfitues bëhet: 

 a) brenda 30 ditëve kalendarike nga data e regjistrimit të subjekteve raportuese, në rastin e 

regjistrimit fillestar të pronarëve përfitues; 

 b) brenda 30 ditëve nga data e ndodhjes së ndryshimit faktik, në rastin e regjistrimit të 

ndryshimeve të të dhënave të pronarëve përfitues të subjekteve raportuese. 

 

Neni 6 

 

Mënyra e regjistrimit të të dhënave të pronarëve përfitues 

 

1. Regjistrimi fillestar i të dhënave në Regjistrin e Pronarëve Përfitues bëhet nga personi i 

autorizuar për të përfaqësuar subjektin raportues. 

2. Përditësimi apo ndryshimi i të dhënave të regjistruara në regjistër bëhet nga: 

a) personi i autorizuar për të përfaqësuar subjektin raportues; 

b) Qendra Kombëtare e Biznesit, bazuar në të dhënat e marra nga autoritetet shtetërore 

kompetente, në rastet kur të dhënat e regjistruara në regjistër nuk përputhen me të dhënat në 

posedim të autoriteteve kompetente shtetërore. 

3. Nëse një subjekt i detyruar konstaton se të dhënat e regjistruara në Regjistrin e Pronarëve 

Përfitues nuk përputhen me të dhënat e zotëruara nga ky subjekt i detyruar për pronarët 

përfitues atëherë: 

a) subjekti i detyruar njofton subjektin raportues dhe Qendrën Kombëtare të Biznesit; 

b) me marrjen e njoftimit nga subjekti i detyruar, Qendra Kombëtare e Biznesit brenda 2 

ditëve pune publikon njoftimin në regjistër, si dhe njofton në mënyrë shkresore subjektin 

raportues për konstatimin e njoftuar nga subjekti i detyruar; 

c) subjekti raportues brenda 20 ditëve kalendarike nga data e njoftimit të Qendrës 

Kombëtare të Biznesit duhet: 

i. të përditësojë në regjistër të dhënat për pronarët e tyre përfitues, sipas këtij ligji, nëse 

konstatimi i subjektit të detyruar është i saktë, ose; 

ii. të konfirmojë në regjistër të dhënat për pronarët e tyre përfitues, të regjistruara më parë, 

nëse konstatimi i subjektit të detyruar nuk është i saktë; 

  ç) në rast se subjekti raportues nuk përditëson ose nuk konfirmon të dhënat për pronarët e 

tyre përfitues brenda 20 ditëve kalendarike nga data e njoftimit të Qendrës Kombëtare të 
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Biznesit, QKB-ja dhe autoriteti përgjegjës për mbajtjen e Regjistrit të Organizatave 

Jofitimprurëse do të ndërpresin shërbimet e tyre për subjektet raportuese deri në: 

i. përditësimin e të dhënave për pronarët e tyre përfitues në regjistër dhe pagimin e gjobës 

në rast se ky mospërditësim përbën edhe kundërvajtje administrative sipas nenit 13; ose 

ii. konfirmimin në regjistër të të dhënave për pronarët e tyre përfitues, të regjistruara më 

parë në regjistër. 

4. QKB-ja miraton apo refuzon regjistrimin e të dhënave jo më vonë se dy ditë pune nga 

marrja e aplikimit nga subjektet raportuese. 

5. QKB-ja regjistron të dhënat jo më vonë se dy ditë pune nga marrja e njoftimit nga 

autoritetet kompetente, sipas shkronjës “b” të pikës 2 të këtij neni. 

6. Personi i autorizuar duhet të regjistrojë dhe të përditësojë të dhënat e regjistruara 

nëpërmjet sportelit elektronik duke përdorur një certifikatë të kualifikuar për nënshkrimin 

elektronik, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për nënshkrimin elektronik. 

7. Vendimet e QKB-së, sipas këtij ligji, njoftohen nëpërmjet publikimit në regjistër. Data e 

njoftimit është data e publikimit në regjistër. 

8. Rregullat për mënyrën dhe arsyet e refuzimit për regjistrimin e të dhënave të pronarëve 

përfitues të subjekteve raportuese miratohen më vendim të Këshillit të Ministrave. 

9. Rregullat për mënyrën dhe afatet e njoftimit nga autoritetet shtetërore kompetente, në 

rastet kur të dhënat e regjistruara në regjistër nuk përputhen me të dhënat që zotërojnë dhe 

mënyrën e përditësimit apo ndryshimit nga Qendra Kombëtare e Biznesit, bazuar në njoftimet 

e sipërcituara, miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave. 

10. Rregullat për mënyrën dhe afatet e njoftimit nga subjektet e detyruara, në rastet kur të 

dhënat e regjistruara në regjistër nuk përputhen me të dhënat që zotërojnë, si dhe mënyra e 

përditësimit apo konfirmimit të të dhënave të pronarëve përfitues nga subjektet raportuese, 

bazuar në njoftimet e sipërcituara, miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave. 

  

KREU III 

 

AKSESI NË REGJISTRIN E PRONARËVE PËRFITUES, SI DHE TË DREJTAT DHE 

DETYRIMET LIDHUR ME TË DHËNAT E REGJISTRUARA 

 

Neni 7 

 

Aksesi i Regjistrit të Pronarëve Përfitues 

 

1. Të dhënat e regjistruara në Regjistrin e Pronarëve Përfitues, të cilat do të  jenë lirisht të 

aksesueshme dhe publike janë: 

a) emri dhe mbiemri i pronarit përfitues; 

b) shtetësia; 

c) viti dhe muaji i lindjes; 

ç) data e përcaktimit të individit si pronar përfitues; 

d) lloji dhe përqindja e pronësisë: 

- direkte 

- indirekte. 

2. Të dhënat e tjera të pronarëve përfitues, të regjistruara në Regjistrin e Pronarëve Përfitues 

dhe të cilat nuk janë lirisht të aksesueshme sipas pikës 1 të këtij neni, do të mund të aksesohen 

nga: 

a) personat e autorizuar për të përfaqësuar subjektin raportues vetëm në të dhënat e 

regjistruara në regjistër për subjektin që ato përfaqësojnë; 

b) autoritetet kompetente shtetërore. 
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3. Autoritetet kompetente shtetërore do të kenë akses elektronik të lirë, direkt dhe të 

pakufizuar në të dhënat e regjistruara në regjistër, në funksion të përmbushjes së detyrave të 

tyre ligjore që lidhen me inspektimin e Regjistrit të Pronarëve Përfitues dhe mbledhjen e të 

dhënave mbi pronarët përfitues. 

4. Subjektet e detyruara mund të marrin informacion për të dhënat e  regjistruara në 

regjistër, të cilat nuk janë lirisht të aksesueshme dhe publike, kur këto të dhëna nevojiten për 

përmbushjen e detyrave të tyre ligjore. 

5. Çdo person mund të marrë informacion për të dhënat e regjistruara në regjistër, të cilat 

nuk janë lirisht të aksesueshme dhe publike, vetëm nëse provon se ka një interes të ligjshëm 

për marrjen e këtij informacioni. 

6. Subjektet e përcaktuara në pikat 4 dhe 5 të këtij neni, për marrjen e të dhënave mbi 

pronarin përfitues të një subjekti të caktuar raportues, duhet të paraqesin një kërkesë me shkrim 

ose në formë elektronike. 

7. QKB-ja, pasi shqyrton kërkesën dhe vëren se ekziston një interes i ligjshëm i personit që 

paraqet kërkesën për marrjen e të dhënave shtesë të pronarëve përfitues, sipas pikës 6, dhe nuk 

jemi në kushtet e kufizimit të aksesit të informacionit në bazë të shkaqeve të arsyeshme dhe, 

pasi verifikon kryerjen e pagesës mbi informacionin e kërkuar, u jep të dhënat e kërkuara këtyre 

subjekteve brenda 10 ditëve pune. 

8. QKB-ja mund të refuzojë kërkesën e subjekteve të përcaktuara në pikën 5, të këtij neni, 

për marrjen e të dhënave mbi pronarët përfitues të një subjekti të caktuar raportues, në rast se 

pronari përfitues është i mitur apo pa zotësi për të vepruar, ose në rast se dhënia e informacionit 

do ta ekspozonte pronarin përfitues ndaj një rreziku disproporcional, ndaj rrezikut për 

mashtrim, rrëmbim, shantazh, zhvatje, ngacmim, dhunë ose frikësim. 

9. Rregullat për mënyrën e komunikimit në formë elektronike dhe shkëmbimit të të dhënave 

ndërmjet Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe organeve përgjegjëse shtetërore miratohen me 

vendim  të Këshillit të Ministrave.  

10. Vlera përkatëse e tarifës për dhënien e informacionit sipas pikës 6 të këtij neni, do të 

përcaktohet me akt nënligjor të përbashkët të ministrave përkatës përgjegjës në fushën e 

ekonomisë dhe financave. 

 

Neni 8 

 

Ekstrakte nga Regjistri i Pronarëve Përfitues 

 

1. Çdo person ka të drejtë të kërkojë lëshimin e ekstrakteve elektronike për të dhënat e 

regjistruara dhe që janë publike për pronarët përfitues të një subjekti raportues. 

2. Kërkesa për marrjen e ekstraktit të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni, mund të bëhet 

edhe në mënyrë shkresore. 

3. QKB-ja vlerëson kërkesën e përcaktuar në pikën 2 të këtij neni për rastet e ekstrakteve 

në formë shkresore brenda 5 ditëve pune nga data e marrjes së kërkesës dhe lëshon dokumentin 

përkatës. 

4. Kërkesës për lëshimin e ekstraktit, sipas pikës 2 të këtij neni, i bashkëlidhet edhe 

vërtetimi i pagesës së tarifës përkatëse. 

5. Ministri, me propozimin e titullarit të QKB-së, miraton formatin dhe përmbajtjen e 

ekstraktit e të formularëve të kërkesës. 

6. Vlera përkatëse e tarifës për lëshimin e ekstraktit, sipas pikës 2 të këtij neni, përcaktohet 

me akt nënligjor të përbashkët të ministrave përkatës përgjegjës në fushën e ekonomisë dhe 

financave. 
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Neni 9 

 

Mbajtja dhe raportimi i të dhënave 

 

1. Të dhënat e regjistruara për pronarët përfitues ruhen përherë në Regjistrin e Pronarëve 

Përfitues, me përjashtim të rastit të përcaktuar në pikën 2 të këtij neni. 

2. Në rastin e çregjistrimit të subjektit raportues nga regjistrat përkatës, të dhënat e 

regjistruara për pronarët përfitues të tij do të ruhen në Regjistrin e Pronarëve Përfitues edhe për 

10 vjet nga data e çregjistrimit të subjektit raportues. 

3. Subjekti raportues, me kërkesë të autoriteteve shtetërore kompetente inspektuese, vë në 

dispozicion dhe dorëzon pranë tyre të dhënat dhe dokumentet e përmendura në pikën 1 të nenit 

5 të këtij ligji. 

4. Autoritetet shtetërore inspektuese/verifikuese në fushën tatimore, në kuadër të kontrollit 

sipas legjislacionit në fuqi të fushës përkatëse, kryejnë verifikimin për saktësinë dhe 

përputhshmërinë e të dhënave të raportuara në regjistër nga subjektet raportuese me të dhënat 

e mbajtura nga subjekti sipas pikës 1 të nenit 5 të këtij ligji. 

 

Neni 10 

 

Të drejtat e pronarit përfitues të regjistruar 

 

1. Personi, i cili është regjistruar si pronar përfitues i një subjekti raportues, mund të ngrejë 

një padi kundër subjektit raportues në gjykatën kompetente, me qëllim vërtetimin se nuk është 

pronari përfitues i këtij subjekti. 

2. Në përfundim të procesit gjyqësor, gjykata ose pala e interesuar depoziton në QKB 

vendimin, i cili ka marrë formë të prerë, dhe QKB-ja brenda 2 ditëve pune korrigjon kryesisht 

të dhënën e pronarit përfitues. 

 

KREU IV 

 

ANKIMI ADMINISTRATIV DHE ORGANI KOMPETENT PËR SHQYRTIMIN E 

ANKIMIT ADMINISTRATIV 

 

Neni 11  

 

Ankimi administrativ 

 

1. Çdo palë e interesuar ka të drejtë të ankohet në rrugë administrative ndaj veprimeve apo 

mosveprimeve të QKB-së për regjistrimet dhe publikimet, sipas dispozitave të këtij ligji. 

Ankimi bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga data e publikimit në Regjistër të vendimit për 

pranimin apo refuzimin e regjistrimit, sipas këtij ligji. 

2. Çdo person i interesuar ka të drejtë të ankohet në rrugë administrative kur QKB-ja nuk 

jep informacionin sipas nenit 7 të këtij ligji. Afati prej 30 ditësh kalendarike për paraqitjen e 

ankimit fillon pas 10 ditëve pune nga data e depozitimit të kërkesës për dhënien e informacionit. 

Në rast të mosveprimit nga ana e QKB-së, ankimi bëhet sipas afateve të parashikuara në Kodin 

e Procedurave  Administrative. 
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3. Çdo person i interesuar ka të drejtë të ankohet në rrugë administrative kur QKB-ja nuk 

lëshon ekstraktet sipas nenit 8 të këtij ligji. Ankimi administrativ paraqitet jo më parë se 7 ditë 

kalendarike dhe jo më vonë se 45 ditë kalendarike nga data e përfundimit të afatit të caktuar 

sipas parashikimeve të këtij ligji për lëshimin e ekstraktit. 

 

Neni 12 

 

Organi kompetent për ankimin administrativ 

 

1. Ankimi administrativ i drejtohet titullarit të QKB-së dhe paraqitet, sipas formave e 

procedurave të përcaktuara nga Kodi i Procedurave Administrative, në selinë qendrore të QKB-

së. 

2. Titullari i QKB-së shqyrton ankimin, merr vendim dhe ia njofton palës së interesuar 

brenda 10 ditëve pune nga data e depozitimit të ankimit. 

3. Në rastin e përditësimit apo ndryshimit të të dhënave të regjistruara në regjistër, sipas 

shkronjës “b” të pikës 2 të nenit 6 të këtij ligji, ankimi shqyrtohet nga autoritetet shtetërore 

kompetente, të cilat kanë njoftuar të dhënën e re që duhet regjistruar në regjistër. Në këtë rast, 

QKB-ja regjistron ankimin dhe ua përcjell autoriteteve shtetërore kompetente. 

4. Ndaj vendimit të dhënë pas shqyrtimit të ankimit administrativ apo mosveprimit mund 

të bëhet ankim drejtpërdrejt në gjykatën kompetente administrative sipas Kodit të Procedurave 

Administrative. 

 

KREU V 

 

KUNDËRVAJTJET ADMINISTRATIVE 

 

Neni 13 

 

 Kundërvajtjet administrative 

 

1. Subjektet raportuese dhe personat e autorizuar për të bërë regjistrimin janë përgjegjës 

sipas ligjeve në fuqi për vërtetësinë e fakteve, të të dhënave të njoftuara dhe të dokumenteve 

shoqëruese, të depozituara në regjistrin elektronik. 

2. Shkeljet e mëposhtme përbëjnë kundërvajtje administrative dhe dënohen me gjobë si më 

poshtë: 

a) mosregjistrimi fillestar i të dhënave për pronarin përfitues të tij brenda afatit të përcaktuar 

në shkronjën “a” të pikës 3 të nenit 5 të këtij ligji dënohet me gjobë në vlerën 500 000 (pesëqind 

mijë) lekë; 

b) mosregjistrimi i çdo ndryshimi në të dhënat e regjistruara dhe në dokumentet shoqëruese, 

që depozitohen në regjistër, brenda afatit të përcaktuar në shkronjën “b” të nenit 5 të këtij ligji 

dënohet me gjobë në vlerën 250 000 (dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë; 

c) mospërmbushja e detyrimit të subjekteve raportuese ekzistuese për regjistrimin e të 

dhënave të kërkuara nga ky ligj brenda afatit të përcaktuar në pikën 3 të nenit 15 të këtij ligji 

dënohet me gjobë në vlerën 250 000 (dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë. 

3. Për shkeljet e parashikuara në pikën 2 të këtij neni dënohet me gjobë prej 

150 000 (njëqind e pesëdhjetë mijë) lekësh edhe përfaqësuesi ligjor i subjektit të regjistruar, 

person juridik. 

4. Për subjektet, që kryejnë shkeljet e parashikuara në shkronjat “a” dhe “b” të pikës 2 të 

këtij neni, për më tepër se një herë, gjobat do të dyfishohen. 
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5. Gjoba vendoset nga titullari i QKB-së, vendimi i të cilit ankimohet drejtpërdrejt në 

gjykatën administrative kompetente në përputhje me parashikimet e Kodit të Procedurave 

Administrative. 

6. QKB-ja dhe autoriteti përgjegjës për mbajtjen e Regjistrit të Organizatave Jofitimprurëse 

për subjektet raportuese që kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 2 të këtij neni, nuk do të 

ofrojnë shërbimet e tyre në regjistrin tregtar dhe në Regjistrin e Organizatave Jofitimprurëse 

deri në pagimin e gjobës, sipas pikave 2 dhe 3 të këtij neni, dhe regjistrimin e të dhënës 

përkatëse për pronarin përfitues. 

7. Mospërmbushja e detyrimeve ligjore të përcaktuara në pikën 1, të nenit 5 të këtij ligji, 

përbën kundërvatje administrative dhe dënohet me gjobë në vlerën 50 000 (pesëdhjetë mijë) 

lekë. 

8. Gjoba vendoset nga autoritetet shtetërore inspektuese/verifikuese në fushën tatimore të 

përcaktuara në pikën 4, të nenit 9, të këtij ligji, vendimi i të cilëve ankimohet  drejtpërdrejt në 

gjykatën administrative kompetente në përputhje me parashikimet e Kodit të Procedurave 

Administrative. 

    9. Rregullat për mënyrën dhe afatet e komunikimit mes Regjistrit të Pronarëve Përfitues, 

Regjistrit Tregtar dhe Regjistrit të Organizatave Jofitimprurëse, për rastet e parashikuara në 

pikën 6, të këtij neni, miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave. 

 

KREU VI 

 

DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT 

 

Neni 14 

 

Procedura e regjistrimit të të dhënave të përgjithshme të subjekteve raportuese 

ekzistuese 

 

1. Të dhënat e parashikuara në pikën 5.1 të nenit 4 të këtij ligji, të cilat janë të regjistruara 

në Regjistrin Tregtar ose në Regjistrin përkatës për Organizatat Jofitimprurëse pranë 

institucioneve përgjegjëse transferohen elektronikisht në Regjistrin e Pronarëve Përfitues.  

2. Institucioni përgjegjës për mbajtjen e Regjistrit të Organizatave Jofitimprurëse brenda 2 

muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, i jep elektronikisht QKB-së, si institucioni përgjegjës për 

administrimin e Regjistrit të Pronarit Përfitues, të dhënat për organizatat jofitimprurëse të 

regjistruara në Regjistrin e Organizatave Jofitimprurëse, për aq sa kërkohet në nenin 4 të këtij 

ligji.  

3. Këshilli i Ministrave përcakton mënyrën e dhënies së të dhënave nga Regjistri Tregtar 

dhe Regjistri i Organizatave Jofitimprurëse te Regjistri i Pronarëve Përfitues. 

 

Neni 15 

 

Dispozita të fundit dhe kalimtare 

 

1. Subjektet raportuese ekzistuese, duhet jo më vonë se 31.12.2020, të identifikojnë 

pronarët përfitues, si dhe të krijojnë e të mbajnë dokumentet përkatëse për pronarët përfitues. 

2. Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e 

Informacionit do të krijojnë Regjistrin e Pronarëve Përfitues jo më vonë se data 31.1.2021. 

3. Subjektet raportuese ekzistuese duhet të regjistrojnë të dhënat e kërkuara nga ky ligj për 

pronarët e tyre përfitues jo më vonë se 60 ditë kalendarike nga krijimi i regjistrit, sipas 

përcaktimit të pikës 2 të këtij neni. 
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4. Rregullat për procedurën për regjistrimin nga subjektet raportuese ekzistuese të të 

dhënave të kërkuara nga ky ligj për pronarët e tyre përfitues miratohen nga Këshilli i Ministrave 

brenda 2 muajve nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 

 

Neni 16 

 

Aktet nënligjore në zbatim të ligjit 

 

Ngarkohet Këshilli i Ministrave që brenda 3 muajve nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji 

të miratojë aktet nënligjore në zbatim të pikës 7 të  nenit 4; të pikave 8, 9,10 të nenit 6; të pikës 

9 të nenit 7; të pikës 9 të nenit 13; të pikës 3 të nenit 14 dhe të pikës 4 të nenit 15 të ligjit. 

 

Neni 17  

 

Hyrja në fuqi 

 

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare   

 

 

                                                                                                      K R Y E T A R I 

 

                                                                                                       Gramoz RUÇI 

 

Miratuar në datën 29.7.2020 
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