
 

 

 

 

 

 

 

 

LIGJ 

 

Nr. 111/2021 

 

 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 92/2014 “PËR TATIMIN 

MBI VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN  E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR1 

 

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, bëhen këto shtesa dhe ndryshime:  

 

Neni 1 

 

Në nenin 49 pas pikës 9 shtohet pika 10 me këtë përmbajtje: 

“10. Shkalla e reduktuar e tatimit mbi vlerën e shtuar, e cila aplikohet për furnizimin e 

inputeve bujqësore, ku përfshihen plehrat kimike, pesticidet, farat dhe fidanët, me përjashtim 

të hormoneve të klasifikuara në kodet 2937 të Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave, është 

10 për qind. Lista e kategorive të inputeve bujqësore, sipas këtij neni, përcaktohet me vendim 

të Këshillit të Ministrave.”. 

 

 Neni 2 

 

Në nenin 51 shkronja “nj” shfuqizohet. 

 

Neni 3 

 

Në nenin 56, pika 38, bëhen ndryshimet si më poshtë: 

1. Në shkronjën “a” fjalët  “50 milionë lekë;” zëvendësohen me fjalët  “500 milionë lekë.”; 

2. Shkronja “c” shfuqizohet. 

                                                           
1 Ky ligj është përafruar pjesërisht me: 

Direktivën e Këshillit 2006/112/KE, datë 28 nëntor 2006 “Mbi sistemin e përbashkët të tatimit mbi 

vlerën e shtuar”, e ndryshuar”, Numri CELEX 32006L0112, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Europian, 

Seria L, Nr. 347, datë, 11.12.2006, faqe 1-118. 
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Neni 4 

 

Në nenin 148 fjalët “6 për qind” zëvendësohen me fjalët “0 për qind.”.   

 

Neni 5 

 

Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen për autorizimet e përjashtimit nga TVSH-ja, të lëshuara 

nga administrata doganore, para hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe për këtë kategori autorizimesh 

nuk lejohet shtyrja e afatit të përmbushjes së tyre. 

 

 Neni 6 

 

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

 

 

                                                                                                          K R Y E T A R E 

 

                                                                                                             Lindita NIKOLLA 

 

 

Miratuar në datën 25.11.2021 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

LIGJ 

 

Nr. 112/2021 

 

PËR DISA SHTESA 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: 

 

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

 

Neni 1 

 

Në nenin 3, pas pikës 11 shtohen pikat 12 deri 16 me këtë përmbajtje: 

“12. Taksë për importimin dhe prodhimin e qumështit pluhur, të përfshirë në kodet                

0402 10 19 dhe 0402 21 18 të  NKM-së. 

13. Taksë për importimin dhe prodhimin e pijeve të homogjenizuara, të përfshirë në kodet   

0404 90 21, 0404 90 23 dhe 0404 90 29 të NKM-së. 

14. Taksë për importimin dhe prodhimin e hirrës së qumështit, të përfshirë në kreun 0404 

10 të NKM-së. 

15. Taksë për importimin dhe prodhimin e krem qumështit, të përfshirë në kreun 0402 të 

NKM-së. 

16. Taksë për lëndën djegëse të përdorur si karburant për mjetet lundruese për qëllime 

turistike dhe argëtimi, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për aktivitetet e turizmit 

detar, me destinacion përdorimi jashtë ujërave territoriale shqiptare.”. 

 

Neni 2 

 

Në nenin 4, pas pikës 11 shtohen pikat 12 deri 16 me këtë përmbajtje: 

“12. Taksa për importimin dhe prodhimin e  qumështit pluhur është në vlerën 100 lekë/kg. 
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13. Taksa për importimin dhe prodhimin e pijeve të homogjenizuara është në vlerën 16 

lekë/litër. 

14. Taksa për importimin dhe prodhimin e hirrës së qumështit është në vlerën 150 lekë/ 

litër. 

   15. Taksa për importimin dhe prodhimin e krem qumështit është në vlerën 150 lekë/litër. 

16. Taksa për lëndën djegëse të përdorur si karburant për mjetet lundruese për qëllime 

turistike dhe argëtimi, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për aktivitetet e turizmit 

detar, me destinacion përdorimi jashtë ujërave territoriale shqiptare, është në vlerën 40 

lekë/litri.”. 

 

Neni 3 

 

Në nenin 5, pas shkronjës “gj” shtohen shkronjat “h” deri në “l” me këtë përmbajtje: 

“h) për taksën e importimit dhe prodhimit  të qumështit pluhur, në import organet doganore 

dhe në prodhim organet tatimore; 

 i) për taksën e importimit dhe prodhimit për pijet e homogjenizuara, në import organet 

doganore dhe në prodhim organet tatimore; 

j) për taksën e importimit dhe prodhimit  për hirrën e qumështit, në import organet  doganore 

dhe në prodhim organet tatimore; 

k) për taksën e importimit dhe prodhimit  për krem qumështin, në import organet doganore   

dhe në prodhim organet tatimore; 

 l) për taksën për lëndën djegëse të përdorur si karburant për mjetet lundruese për qëllime      

turistike dhe argëtimi, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për aktivitetet e turizmit 

detar, me destinacion përdorimi jashtë ujërave territoriale shqiptare, organet doganore.”. 

 

Neni 4 

 

Në nenin 9, pas pikës 7 shtohet pika 8 me këtë përmbajtje: 

“8. Përjashtohen nga pagimi i taksës për qumështin pluhur, taksës për hirrë qumështi dhe 

taksës për krem qumështi, fabrikat e prodhimit dhe përpunimit të qumështit dhe nënprodukteve 

të tij, të cilat në etiketën e miratuar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit kanë të evidentuar 

sasinë në përqindje të këtyre produkteve që janë trupëzuar në produktin përfundimtar. Kriteret, 

kushtet dhe procedurat e përjashtimit sipas kësaj pike përcaktohen me udhëzim të përbashkët 

të ministrit përgjegjës për financat dhe ministrit përgjegjës për kontrollin ushqimor.”. 
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Neni 5 

 

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

 

 

                                                                                                            K R Y E T A R E 

 

                                                                                                            Lindita NIKOLLA 

 

 

Miratuar në datën 25.11.2021 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LIGJ 

 

Nr. 113/2021 

 

PËR NJË NDRYSHIM 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:  

 

Neni 1 

 

Në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, pasqyra nr. 1, 

“Tabela për tatimin mbi të ardhurat personale nga punësimi” zëvendësohet me pasqyrën nr. 1 

“Tabela për tatimin mbi të ardhurat personale nga punësimi” që i bashkëlidhet këtij ligji.  

 

Neni 2 

 

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet duke filluar 

nga data 1 korrik 2022. 

 

 

                                                                                                     K R Y E T A R E 

 

                                                                                                             Lindita NIKOLLA 

 

 

Miratuar në datën 25.11.2021 
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Pasqyra nr.1 

 

Tabela për tatimin mbi të ardhurat personale nga punësimi 

 

E ardhura nga paga në 

lekë/muaj 

E ardhura e tatueshme në 

lekë/muaj 

Norma tatimore në 

përqindje/mujore 

Nga Deri në Nga Deri në 

0 40 000 0 40 000 0% 

 

40 001 

 

50 000 

0 30 000 0% 

30 001 50 000 50% * 13% të shumës 

mbi 30 000 lekë 

 

 

50 001 

 

 

Më tepër 

0 30 000 0% 

30 001 200 000 13% e shumës mbi 30 

000 lekë 

200 001 Më tepër 22 100 lekë + 23% të 

shumës mbi 200 000 

lekë 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LIGJ 

 

Nr. 114/2021 

 

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 61/2012,  

“PËR AKCIZAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR1 

 

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. 61/2012, “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, bëhen këto 

ndryshime dhe shtesa: 

 

Neni 1 

 

Në nenin 14, pika 1, shkronja “d”, pas fjalëve “të shitur me faturë TVSH-je” shtohen fjalët 

“deri më 31 dhjetor 2023”. 

 

Neni 2 

 

     Në nenin 18, pas pikës 2 shtohet pika 3 me këtë përmbajtje: 

“3. Akciza e llogaritur sipas pikës 2 të këtij neni, indeksohet çdo dy vjet në masën e normës 

zyrtare të inflacionit për dy vitet paraardhëse shpallur nga INSTAT-i, me përjashtim të duhanit 

dhe nënprodukteve të tij për të cilat akciza aplikohet sipas kalendarit specifik të përcaktuar në 

shtojcën nr. 1 që i bashkëlidhet ligjit.  

                                                           
1 Ky ligj është përafruar pjesërisht me: 

- Direktivën e Këshillit 2011/64/BE, datë 21 qershor 2011 “Mbi strukturën dhe normat e akcizës 

që aplikohen për duhanin e prodhuar”. Numri CELEX 32011L0064, Fletorja Zyrtare e 

Bashkimit Europian, Seria L, Nr.176, datë 5.7.2011, faqe 24-36.  

- Direktivën e Këshillit 2003/96/KE, datë 27 tetor 2003 “Ristrukturimi i kuadrit komunitar për 

taksimin e produkteve të energjisë dhe energjisë elektrike”, e ndryshuar”. Numri CELEX  

32003L0096, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Europian, Seria L, Nr. 283, datë 31.10.2003, faqe 

51-70.  
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Përjashtimisht përcaktimit të paragrafit të parë të kësaj pike, për vitin 2022 akciza 

indeksohet në masën e normës zyrtare të inflacionit të vitit 2020 dhe 9-mujorit tё vitit 2021.”.  

 

Neni 3 

 

Në nenin 41, pika 8, shkronja “ç”, fjalia e dytë dhe në vijim ndryshohen si më poshtë:  

“Depozituesi i miratuar njofton me shkrim ose në formë elektronike zyrën doganore 

mbikëqyrëse 72 orë përpara fillimit të vendosjes së pullave. Për të mundësuar mbikëqyrjen e 

gjithë procesit të vendosjes së pullave, autoritetet doganore mbikëqyrëse i kërkojnë 

depozituesit të miratuar marrjen e të gjitha masave për vendosjen dhe funksionimin e rregullt 

të sistemit të kamerave në ambientet ku kryhet vendosja e pullave dhe paraqitjen e rakordimeve 

për çdo proces pullosjeje. Autoritetet doganore kompetente, kur e konsiderojnë të nevojshme, 

sigurojnë prezencën e tyre përgjatë procesit të vendosjes së pullave.”. 

 

Neni 4 

 

Në nenin 51 pika 3 shfuqizohet. 

 

Neni 5 

 

Në nenin 90 bëhen shtesat dhe ndryshimet e mëposhtme: 

1. Në pikën 1 deri në pikën 5 të tij kudo ku përmendet shprehja “2 për qind”  zëvendësohet 

me shprehjen “2 për qind të sasisë kontabël të llogaritur për periudhën objekt kontrolli”. 

2. Në pikën 8 hiqen fjalët “të destinuara për eksport”. 

3. Në pikën 10, pas fjalëve “ose mangësitë në pulla fiskale” shtohen fjalët “përveç humbjeve 

të pranuara”. 

 

Neni 6 

 

Në nenin 92 fjalët “500 000 lekë” zëvendësohen me fjalët “50 000 lekë”. 

 

Neni 7 

 

Neni 94/1 ndryshohet si më poshtë: 

 

“Neni 94/1 

 

Tepricat ose mangësitë e pullave fiskale tek operatorët ekonomikё,  

jo  depozitues të miratuar. 

 

Tepricat ose mangësitë në pullat fiskale të konstatuara gjatë kontrollit të operatorëve 

ekonomikё, të cilët nuk janë depozitues të miratuar, që rezultojnë mbi 2% të sasisë kontabël të 

llogaritur për periudhën objekt kontrolli, përveç humbjeve të pranuara,  përbëjnë kundërvajtje 

administrative dhe dënohen me gjobë në përputhje me përcaktimet e shkronjës “b” të nenit 259 

të ligjit nr.102/2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar. Pagesa e gjobës 

në asnjë rast nuk shmang shkelësin nga pagimi i detyrimit të munguar të akcizës për sasinë e  

pullave  me diferencë.”. 

 

Neni 8 
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Në nenin 95 bëhen ndryshimet si më poshtë: 

1. Në paragrafin e parë hiqet fjala “eksportimi”. 

 

2. Shkronja “a” ndryshohet si më poshtë: 

“a) në çdo rast të konstatuar, me gjobë sa 5-fishi i detyrimeve të akcizës që duheshin paguar 

për sasinë e produktit të gjendur të pa markuar/shenjuar apo ngjyrosur, bazuar në rezultatet e 

analizimit/testimit;”. 

 

Neni 9 

 

Në nenin 97, në pikën  4, në fjalinë e fundit fjalët “5 (pesë)” bëhen “10 (dhjetë)”. 

 

Neni 10 

 

Në nenin 99, pika 2, fjalët “brenda 10 ditëve” zëvendësohen me fjalët “brenda 60 ditëve”.  

 

Neni 11 

 

Në nenin 105 bëhen këto ndryshime: 

1. Në pikën 4 fjalët “brenda 30 ditëve” zëvendësohen me  fjalët “brenda 60 ditëve”. 

2. Pika 6 ndryshohet si më poshtë: 

“6.  Kundër vendimit të drejtorit të Përgjithshëm të Doganave, ankimuesi mund të ankohet 

pranë autoriteteve gjyqësore brenda 45 (dyzet e pesë) ditëve nga data e njoftimit të mospranimit 

të ankesës, ose brenda 45 (dyzet e pesë) ditëve nga mbarimi i afatit të shqyrtimit të ankimit, të 

përcaktuar në pikën 4 të këtij neni.”. 

 

Neni 12 

 

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

ligjit, zëvendësohet me shtojcën nr. 1 “Mallrat e tatueshme me akcizë në Republikën e 

Shqipërisë”, që i bashkëlidhet këtij ligji. 

 

Neni 13 

 

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

 

 

                                                                                                          K R Y E T A R E 

 

                                                                                                             Lindita NIKOLLA 

 

 

Miratuar në datën 25.11.2021 

 

 

 



Shtojca 1 

MALLRAT E TATUESHME ME AKCIZË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 

 

Kategoria 

 

Kodi NK Përshkrimi Shkalla taksimit 

 

I. KAFE 

 

C100 

Kafe e papjekur 

09 01 11 00 

09 01 12 00 

Kafe jo e pjekur e 

dekafeinizuar ose jo 
0 

C200 

Kafe e pjekur 

09 01 21 00 

09 01 22 00 

Kafe e pjekur e dekafeinizuar 

ose jo 
60 lekë/kg 

C300 

Lëkura, lëvoret 

zëvendësuesit e kafesë 

09 01 90 

Lëkura dhe lëvoret e kafesë. 

Zëvendësuesit e kafesë që 

përmbajnë kafe 

50 lekë/kg 

C900 

Ekstrakte, esenca, 

koncentrate kafeje dhe 

përgatitje prej tyre 

21 01 11 00 

21 01 12 92 

21 01 12 98 

Ekstrakte, esenca, koncentrate 

kafeje dhe përgatitje prej tyre 

(neskafe etj.) 

250 lekë/kg kafe 

 

II  BIRRË, VERË, ALKOOL DHE PIJE ALKOOLIKE 

 

B000 

Birrë e bërë nga malto: 
22 03 

Nga prodhues vendas e të 

huaj, ligjërisht dhe 

ekonomikisht të pavarur, me 

sasi më të vogël se 200 000 

HL në vit: 

 

 

360 kë/HL/ shkallë 

alkoolometrike 

 

Nga prodhues vendas e  të  

huaj, ligjërisht dhe 

Ekonomikisht të pavarur, me 

sasi  më të madhe se 200 000 

HL në vit 

710 lekë/HL/ shkallë 

alkoolometrike 

W200 

Vera e qetë dhe pijet e 

qeta 

të fermentuara 

22 04 21 

22 04 29 

22 04 30 

22 04 30 10 

22 04 30 96 

22 04 30 98 

22 05 10 10 

22 05 90 10 

22 06 00 10 

22 06 00 59 

22 06 00 89 

Verë e qetë dhe musht 

rrushi; 

Vermuth e verëra të tjera të 

përgatitura nga bimë ose 

substanca aromatizuese; 

Pije të tjera të fermentuara 

(p.sh. musht molle, musht 

dardhe, hydromel); 

përzierje të pijeve të 

fermentuara dhe përzierje të 

pijeve të fermentuara dhe 

pijeve joalkoolike të 

pagazuara. 

- nga prodhues vendas e të 

huaj me sasi < = 10 000 

hektolitër/vit 

- 3 000 lekë/HL për verërat me 

forcë alkoolike deri në 12,5 

gradë dhe 

- 4 000 lekë/HL për verërat me 

forcë alkoolike mbi 12,5 gradë 

 

- 10 000 lekë/HL për verërat me 

forcë alkoolike deri në 12,5 

gradë dhe;  

- 12 000 lekë/HL për verërat me 

forcë alkoolike mbi 12,5 gradë 



- nga prodhues vendas e të 

huaj me sasi > 10 000 

hektolitër/vit 

W300 

Vera spumante, 

Shampanja dhe pije tё 

fermentuara dhe të gazuara 

22 04 10 

22 04 21 06 

22 04 21 07 

22 04 21 08 

22 04 21 09 

22 05 10 10 

22 05 90 10 

22 06 00 39 

22 06 00 31 

22 06 00 51 

22 06 00 81 

Verërat spumante, 

Shampanja; Verë ndryshe 

nga ato të nënkreut 

220410, në shishe me tapa 

“kërpudhë” që lidhet me 

mbërthyes apo tela; verë e 

ndërtuar ndryshe me një 

presion të pranueshëm në 

sajë të dioksidit të 

karbonit. Vermuth e verëra 

të tjera të përgatitura nga 

bimë ose substanca 

aromatizuese të një force 

alkoolike ndaj volumit prej 

18% apo më pak. 

 

 

 

 

 

 

 

5 200 lekë/HL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pije të tjera të fermentuara 

(p.sh. musht molle, musht 

dardhe, hydromel); 

përzierje të pijeve të 

fermentuara dhe përzierjet 

e pijeve të fermentuara dhe 

pijeve joalkoolike të 

gazuara. Cider dhe cider 

dardhe me permbajtje 

alkooli 8,5% 

3120 lekë/HL 

I000 

Pijet alkoolike të 

ndërmjetme 

22 04 21 85 

22 04 21 86 

22 04 21 87 

22 04 21 88 

22 04 21 89 

22 04 21 90 

22 04 21 91 

22 04 21 93 

22 04 21 94 

22 04 21 95 

22 04 21 96 

22 04 21 97 

22 04 21 98 

22 04 29 85 

22 04 29 86 

22 04 29 87 

22 04 29 88 

22 04 29 89 

22 04 29 90 

22 04 29 91 

22 04 29 93 

22 04 29 94 

22 04 29 95 

22 04 29 96 

Pijet alkoolike  të  ndërmjetme 

me një forcë alkooli mbi 15% 

volum por qënuk e kalon 22% 

volum; 

Sipas  përcaktimeve të nenit 

74 të ligjit. 

5 200 lekë/HL 



22 04 29 97 

22 04 29 98 

22 05 10 10 

22 05 10 90 

22 05 90 10 

22 05 90 90 

22 06 00 10 

22 06 00 39 

22 06 00 59 

22 06 00 89 

S200 

Pije alkoolike (Spirituous 

Beverages) 

22042192 

22042193 

22042194 

22042195 

22042196 

22042197 

22042198 

22042992 

22042993           

22042994 

22042995  

22042996  

22042997 

22042998  

22051090  

22059090 

22060010  

22060039  

22060059 

22060089  

22082012  

22082014 

22082026  

22082027 

22082029 

22082040  

22082062  

22082064 

22082086  

22082087  

22082089 

22083011  

22083019  

22083030 

22083041  

22083049 

22083061 

22083069  

22083071  

22083079 

22083082  

22083088  

22084011 

22084031  

Pije alkoolike; të përfituara 

nga distilimi i verës së rrushit 

apo të bërsve të rrushit, 

Whisky,  

 

Rum dhe të tjera pije të 

përfituara nga distilimi i 

produkteve  të 

fermentuara nga kallami i 

sheqerit, Gin dhe Geneva,  

 

Vodka, likere dhe tonike, Uzo. 

 

- nga prodhues vendas e të 

huaj me sasi < = 20 000 

hektolitër/vit 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nga prodhues vendas e të 

huaj me sasi >20 000 

hektolitër/vit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 000 lekë për HL alkool 

Anhidër 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 500 lekë për HL alkool 

anhidër 



22084039  

22084051 

22084091  

22084099  

22085011 

22085019  

22085091  

22085099 

22086011  

22086019  

22086091 

22086099  

22087010 

22087090  

22089011  

22089019 

22089033 

S300 

Alkooli etilik jo i 

denatyruar 

22071000 

22089091 

22089099 

Alkool  etilik  jo  i  denatyruar   

i  një force  alkoolike ndaj  

volumit prej 80% volum apo 

më shumë 

45 000 lekë për HL alkool 

anhidër 

S400 

Alkool etilik i denatyruar 
22072000 Alkool etilik i denatyruar 0 (zero) 

S400 

Rakia sipas përcaktimeve 

të nenit 66 të ligjit 

22082029 Raki 
20 000 lekë për HL alkool 

anhidër 

S500 

Produkte të tjera që 

përmbajnë alkool etilik 

Kapitujt 17 

deri 22 të NK 

Të gjitha produktet që kanë 

një Shkallë alkoolometrike 

efektive mbi 1,2% ndaj 

volumit dhe pavarësisht 

klasifikimit në sistemin NK, 

sipas nenit 64 të ligjit 

45 000 lekë për HL alkool 

anhidër 

 

III  DUHAN DHE NËNPRODUKTET E TIJ 

 

 

T300 Puro dhe cigarillos 

 

24 02 10 00 

 

Puro  dhe  cigarillos që 

përmbajnë duhan 

(Leke/kg)  

 

6750 lekë/kg, në 1 janar 2022; 

7000 lekë/kg, në 1 janar 2023; 

7250 lekë/kg, në 1 janar 2024; 

7500 lekë/kg, në 1 janar 2025; 

7750 lekë/kg, ne 1 Janar 2026. 

 

T200 

Cigare që përmbajnë 

duhan 

 

24 02 20 

 

Cigare që përmbajnë duhan 

(Leke/fije cigare) 

6750 lekë/1000 fije, në 1 janar 2022; 

7000 lekë/1000 fije, në 1 janar 2023; 

7250 lekë/1000 fije, në 1 janar 2024; 

7500 lekë/1000 fije, në 1 janar 2025; 

7750 leke/1000 fije, ne 1 Janar 2026. 

 

T500 

Puro, cigarillos dhe cigare 

me zëvendësues duhani 

 

24 02 90 

 

Puro, cigarillos dhe cigare me 

zëvendësues duhani 

(Leke/kg) 

 

6750 lekë/kg, në 1 janar 2022; 

7000 lekë/kg, në 1 janar 2023; 

7250 lekë/kg, në 1 janar 2024; 

7500 lekë/kg, në 1 janar 2025; 

7750 lekë/kg, ne 1 Janar 2026. 

 

 



 

T400 

Duhan tjetër i përpunuar 

dhe zëvendësuesit e 

duhanit 

 

2403 

 

 

Duhan tjetër i përpunuar dhe 

zëvendësuesit, duhan me 

dredhje  

(Lekë/kg) 

6750 lekë/kg, në 1 janar 2022; 

7000 lekë/kg, në 1 janar 2023; 

7250 lekë/kg, në 1 janar 2024; 

7500 lekë/kg, në 1 janar 2025; 

7750 lekë/kg, ne 1 Janar 2026. 

Duhan i përpunuar me gjethe 

duhani të kultivuara në 

Shqipëri 

(leke/kg) 

2750 lekë/kg, në 1 janar 2022; 

3000 lekë/kg, në 1 janar 2023; 

3250 lekë/kg, në 1 janar 2024; 

3500 lekë/kg, në 1 janar 2025; 

3750 lekë/kg, ne 1 Janar 2026. 

 

T401 

Nikotinë  

 

 

 

2404 12 

 

Produktet qe permbajne 

nikotinë lëng    

(Leke/ml) 

 

 

 

12 leke/ml ne 1 Janar 2022 

14 leke/ml ne 1 Janar 2023 

16 leke/ml ne 1 Janar 2024 

18 leke/ml ne 1 janar 2025 

20 leke/ml ne 1 Janar 2026 

 

 

2404 91 

 

Produkte duhani per perdorim 

oral  

(Lekë/kg) 

 

6750 lekë/kg, në 1 janar 2022; 

7250 lekë/kg, në 1 janar 2023; 

7750 lekë/kg, në 1 janar 2024; 

8250 lekë/kg, në 1 janar 2025; 

8750 lekë/kg, ne 1 Janar 2026. 

 

 

 

T402 

Duhan me ngrohje 

 

24 04 11 

 

Duhan me ngrohje, pa djegie 

(leke/kg) 

 

 

6750 lekë/kg, në 1 janar 2022; 

7250 lekë/kg, në 1 janar 2023; 

7750 lekë/kg, në 1 janar 2024; 

8250 lekë/kg, në 1 janar 2025; 

8750 lekë/kg, ne 1 Janar 2026 

 

T403 

Shisha, nargjile  

 

24 03 11 

 

 

Shisha, nargjile (perzierje per 

tymosje)  

(Lekë/kg duhan ne produkt) 

6750 lekë/kg, në 1 janar 2022; 

7250 lekë/kg, në 1 janar 2023; 

7750 lekë/kg, në 1 janar 2024; 

8250 lekë/kg, në 1 janar 2025; 

8750 lekë/kg, ne 1 Janar 2026 

Shisha, nargjile (perzierje per 

tymosje) përpunuar me gjethe 

duhani të kultivuara në 

Shqipëri 

(Lekë/kg duhan ne produkt) 

2750 lekë/kg, në 1 janar 2022; 

3000 lekë/kg, në 1 janar 2023; 

3250 lekë/kg, në 1 janar 2024; 

3500 lekë/kg, në 1 janar 2025; 

3750 lekë/kg, ne 1 Janar 2026. 

 

IV PRODUKTET ENERGJETIKE 

 

E200 

Vajrat vegjetale dhe 

shtazore të klasifikuara në 

krerët 1507 deri 1518 të 

NK nësë përdoren për 

ngrohje  apo motorë 

 

1507 deri 1518 

 

Vajrat dhe dhjamërat prej 

kafshëve apo vegjetale dhe 

produktet prej tyre 

 

Sipas përcaktimeve të neneve 

50 e 51 të ligjit 

E201 

Qymyri 
2701 

Qymyr; briketa, forma vezake 

dhe lëndë djegëse të ngjashme 

të forta të prodhuar prej 

qymyrit 

0 lek/kg 



E202 

Linjiti 
2702 

Linjit, nëse është apo jo i 

aglomeruar, duke përjashtuar 

qelibarin e zi 

0 lek/kg 

E203 

Koks dhe gjysëm koks 
2704 

Koks dhe gjysëm koks prej 

qymyrit, linjitit apo prej torfe, 

nëse është apo jo i aglomeruar 

; karbon i konvertuar 

0 lek/kg 

E204 

Gaz qymyri, gaz uji, gaz 

prodhimi 

2705 

Gaz qymyri, gaz uji, gaz 

prodhimi dhe gazra të tjera të 

ngjashme, përveç gazrave të 

naftës dhe hidrokarbureve të 

tjera gazoike 

0 Lek/kg 

E205 

Katran i distiluar nga 

qymyri 

2706 

Katran i distiluar nga qymyri, 

nga linjiti apo nga torfa, dhe 

katrane te tjera minerale, nëse 

janë apo jo të dehidratuara apo 

pjesërisht të distiluara, 

përfshirë katranet e 

rindërtuara 

0 lek/kg 

E300 

Vajra minerale 

27071010   

27071090   

27072010 

27072090   

27073010   

27073090 

27075010 

27075090 

Produktet e vajrave minerale 

që i përkasin kodeve NK të 

kreut 2707 

50 lekë/litri 

E400 27 10 12 11 
Naftë që  kërkon një proces 

specifik përpunimi 
50 lekë/litri 

E410 

27 10 12 41  

27 19 12 45  

27 10 12 49 

Vajra të lehta (benzinë dhe 

benzol) 

Benzinë dhe benzol pa plumb, 

me përmbajtje plumbi jo më 

tepër se 0,013 gr/litër 

 

Me më pak se 95 oktan 

Me 95-98 oktan 

Me 98 e më shumë oktan 

37 lekë/litri 

E420 
27 10 12 51  

27 10 12 59 

Benzinë   me  plumb,   me  

përmbajtje plumbi më tepër se 

0,013 gr/litër 

Me më pak se  98 oktan 

Me 98 e  më shumë oktan 

50 lekë/litri 

E430 

27 10 19 11 

deri 27101929 

27101921 deri 

27 10 19 25 

      Vajguret 

Karburantet, tip vajguri 

20 lekë/litri 

20 lekë/litri 

E440 
27 10 19 31 

deri 27101948 
Vajra të rënda (gazoil) 37 lekë/litri 

E450 
27 10 19 51 

deri 27101969 

Vajra  të   rënda  si   lëndë   

djegëse (lëndëdjegëse, 

solar,mazut) 

37 lekë/kg 

E460 2710 20 Biodiesel me vajra nafte 37 lekë/kg 



E470 
27 10 19 71 

deri 271019 99 

Vajra lubrifikante dhe vajra të 

tjera 
40 lekë/kg 

E471 

27 109 100 

deri 

27109900 

Mbetje vajrash 5 lekë/kg 

E472 27 12 10 90 Graso 40 lekë/kg 

E480 
27 13 11 00 

27 13 12 00 
Koks nafte 2 lekë/kg 

E490 27 13 20 00 Bitum nafte 5 lekë/kg 

E490 27 13 90 

Mbetje të  vajrave të  naftës 

dhe  të mineraleve bituminoze 

(bitumen) 

5 lekë/kg 

E491 27 15 

Përzierje  bituminoze  të  

bazuara në asfaltin  natyror, në 

bitumen e naftës, në katranin 

mineral, ose në terpentinën e 

katranit mineral  (masticet 

bituminoze) Vernik 

Bituminoz (psh asfalto-beton) 

5 lekë/kg bitum 

E492 27 14 90 00 Zhavor bituminoz 0,3 lekë/kg 

 

E500 

Gazet e naftës dhe 

hidrokarbure të tjera 

gazoike 

 

27111211 

27111219 

27111291 

27111293 

27111294 

27111297 

27111310 

27111330 

27111391 

27111397  

27111400 

 

 

Gazet e  naftës dhe 

hidrokarbure  të tjera gazoike  

për përdorim si  lëndë djegëse 

për motor automjetesh. 

 

8 lekë/litri në 1 janar 2022 deri 1 

korrik 2022 

 

6 lekë/litri nga 1 korrik 2022 

 

Gazet e  naftës dhe 

hidrokarbure  të tjera gazoike  

për përdorim  të ndryshëm nga 

ai si lëndë djegëse për motor 

automjetesh. 

 

0 lekë/litri në 1 janar 2022 deri 1 

korrik 2022 

 

6 lekë/litri nga 1 korrik 2022 

 

E600 

Hidrokarburet aciklike 
2901 Hidrokarburet aciklike 37 lekë/kg 

E700 

Hidrokarburet ciklike 
2902 Hidrokarburet ciklike 37 lekë/kg 

E800 

Metanol (Alkooli 

metilik) 

29051100 Metanol (Alkooli metilik) 
Sipas përcaktimeve të 

neneve 50 e 51 të ligjit 

L000 
34 03 19 10 

34 03 99 00 

Preparate për lubrifikimin e 

makinerive, pajisjeve dhe 

automjeteve 

40 lekë/kg 

L000 

Preparatet antiplasëse,  

frenues oksidimi; 

Alkibenzenet  e 

përziera 

3811 dhe 3817 

Preparatet antiplasëse, frenues 

oksidimi, stabilizator rrëshire, 

përmirësues viskoziteti, 

kundër korrozionit,  dhe 

elemente  shtesë të përgatitura 

për vajrat minerale (përfshirë 

benzinën) apo lëngje të tjera të 

përdorura për qëllime të tjera 

si vajrat minerale 

Alkibenzenet e përziera dhe 

Alkinaftalenet e përziera 

Sipas përcaktimeve të neneve 50 e 

51të ligjit 



E920 Biodiezel 3826 00 

Acidet yndyrore /Biodiezel 

me më pak se 70% vajra nafte 

të kapitullit 27 

37 lekë/litri 

 

V  FISHEKZJARRËT 

 

F000 

Fishekzjarrët 
36 04 10 00 Fishekzjarrët 200 lekë/kg 

F000 36 04 90 00 Të tjera 200 lekë/kg 

 

VI GOMAT 

 

P100 

Goma të reja 
40 11 

Goma të reja pneumatike prej 

gome 
20 lekë/kg 

P200 

Goma të riveshura 

40 12 (përveç 

40 12 20 00) 

Goma pneumatike të 

riveshura; goma mishi  apo  të  

zakonshme; veshja e jashtme 

(pjesa me lule) dhe fashetat e 

gomës 

40 lekë/kg 

 

VII  PILAT DHE BATERITË PRIMARE; AKUMULATORËT ELEKTRIKË 

 

A200 

Akumulatorët 
85 07 

Akumulatorët elektrikë, 

përfshirë ndarëset e tyre, nëse  

janë apo jo drejtkëndëshe 

(përfshirë katrorët) 

20 lekë/kg 

 


	Ligj nr. 111, dt. 25.11.2021
	Ligj nr. 112, dt. 25.11.2021
	Ligj nr. 113, dt. 25.11.2021
	Ligj nr 114 dhe shtojca

