
MANUAL PËR
REFORMËN FISKALE,
ZHVILLIMET DHE
SFIDAT E IMPLEMENTIMIT
NË SHQIPËRI



2

Nga seritë e Edukimit Politik për të rinjtë/KRK/HSS Udhëzues/Doracak/2/2021

Kongresi Rinor Kombëtar është një organizatë ombrellë që ka si qëllim mobilizimin e 
organizatave rinore dhe fuqizimin e rolit të të rinjve në shoqëri. Nëpërmjet Kongresit 
Rinor Kombëtar të rinjtë në të gjithë Shqipërinë kanë një zë të përbashkët për të 
adresuar, advokuar dhe lobuar për çështjet që prekin rininë.

Autorë:
Nuriona Sokoli
Dafina Peci
Editim: 
Shila Parllaku

©2021 nga
Kongresi Rinor Kombëtar
Address: Rr. Abdyl Frashëri, Pall. 11, Shkalla 5, Kati 3, Ap. 40
Tiranë – Shqipëri
Info@krk.al

Ky botim u realizua me mbështetjen e Fondacionit Gjerman Hanns Seidel. Opinionet, gjetjet, 
përfundimet dhe rekomandimet e shprehura në këtë punim janë ato të autorëve dhe nuk pasqyrojnë 
domosdoshmërisht ato të Fondacionit Gjerman Hanns-Seidel. Asnjë pjesë e këtij publikimi nuk mund 
të riprodhohet në asnjë formë ose të përpunohet, shumëfishohet dhe shpërndahet duke përdorur 
sistemet elekronike, pa lejen me shkrim të Kongresit Rinor Kombëtar dhe Fondacionit Gjerman 
Hanns-Seidel, përvec rasteve kur një veprim i tillë është në përputhje me parashikimet ligjore në fuqi 
për të drejtat e autorit. Përdorimi komercial i këtij publikimi nuk është i lejuar.



3

TABELA E PËRMBAJTJES

HYRJE       5

QEVERISJA FISKALE DHE KUADRI I BUXHETIMIT   7

KUADRI KONCEPTUAL DHE OBJEKTIVAT    7

POLITIKAT FISKALE      8

PARIMET DHE RREGULLAT FISKALE    10

REKOMANDIME PËR IMPLEMENTIMIN E POLITIKËS FISKALE  11

EFEKTET E POLITIKAVE FISKALE     13

MJEDISI I BIZNESIT DHE INFORMALITETI    16

REFORMA E QEVERISË “TË NXISIM LUFTËN KUNDËR INFORMALITETI” 17

SI MË NDIKON MUA REFORMA FISKALE?    20

TATIMI MBI FITIMIN      20

TATIMI MBI TË ARDHURAT PERSONALE    22

TATIMI NË BURIM      23

TATIMI MBI VLERËN E SHTUAR     23

KONTRIBUTET E SIGURIMEVE SHOQËRORE   23



4

Shkurtime

BB  Banka Botërore

BSH  Banka e Shqipërisë

FMN Fondi Monetar Ndërkombëtar

INSTAT  Instituti i Statistikave

KM  Këshilli i Ministrave

KMF Kuadri Makroekonomik dhe Fiskal

LOB  Ligji Organik i Buxhetit

MFE Ministria e Financave dhe Ekonomisë

PBA  Programi Buxhetor Afatmesëm

PBB  Produkti i Brendshëm Bruto

SPI  Sistemi i Planifikimit të Integruar

VKM  Vendim i Këshillit të Ministrave

MFP  Menaxhimi financiar publik

TVSH  Tatimi mbi Vlerën e Shtuar



Shkurtime

BB  Banka Botërore

BSH  Banka e Shqipërisë

FMN Fondi Monetar Ndërkombëtar

INSTAT  Instituti i Statistikave

KM  Këshilli i Ministrave

KMF Kuadri Makroekonomik dhe Fiskal

LOB  Ligji Organik i Buxhetit

MFE Ministria e Financave dhe Ekonomisë

PBA  Programi Buxhetor Afatmesëm

PBB  Produkti i Brendshëm Bruto

SPI  Sistemi i Planifikimit të Integruar

VKM  Vendim i Këshillit të Ministrave

MFP  Menaxhimi financiar publik

TVSH  Tatimi mbi Vlerën e Shtuar

5

HYRJE

Reforma fiskale është pjesë e programit të reformës ekonomike dhe ndërvepron me 
të gjithë mekanizmat që ndikojnë në kuadrin makroekonomik të vendit. Politika 
fiskale sikundër edhe politika monetare, përbëhet nga një numër instrumentash që 
kanë në qëllim përmirësimin e treguesve makroekonomikë. Politika fiskale 
mbështetet në ligjet dhe udhëzimet përkatëse që rregullojmë adminstrimin e taksave 
dhe tatimeve dhe ka në thelb ndërhyrjen e qeverisë për të mbledhur të ardhura me 
qëllim që të përballojë shpenzimet që lidhen me ofrimin e shërbimeve dhe ndërtimin 
e infrastrukturës publike. 

Gjashtë objektivat tradicionalë të politikës fiskale janë:

a. Rritja e punësimit
b. Rritja ekonomike
c. Kontrolli i borxhit publik
d. Kontrolli i inflacionit
e. Rishpërndarja 
f. Politikëbërja

Kuadri Makroekonomik e Fiskal (KMF) është pjesë e Sistemit të Planifikimit të 
Integruar dhe përgatitet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë. KMF ka për qëllim 
përcaktimin e përparësive strategjike të qeverisë. Ai projekton pritshmërinë 
makroekonomike në horizontin kohor afatmesëm, si dhe parashikon nivelin e zërave 
të agreguar të të ardhurave dhe shpenzimeve të buxhetit të shtetit. Ai përcakton 
synimet dhe objektivat e qeverisë në lidhje me treguesit kryesor të politikës fiskale. 
KMF miratohet nga Këshilli i Ministrave në muajin janar të çdo viti, dhe mund të jetë 
sërisht subjekt rishikimi dhe përditësimi përgjatë vitit, përpara finalizimit të PBA dhe të 
tavaneve për shpenzimet. 

Drejtoria e Përgjithshme e Politikave Makroekonomike dhe e Çështjeve Fiskale pranë 
Ministisë së Financave është struktura përgjegjëse për të sygjeruar politikat 
makroekonomike dhe fiskale dhe testimin nëpërmjet analizave të thella, të plota dhe 
me variante.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve është autoriteti shtetëror i specializuar, në varësi 
të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për krijimin, sigurimin dhe mbledhjen e të 
ardhurave tatimore dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në 
Republikën e Shqipërisë.
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QEVERISJA FISKALE DHE KUADRI
I BUXHETIMIT

KUADRI KONCEPTUAL DHE OBJEKTIVAT

Strategjia e PFM-së përshkruan ndryshimet e parashikuara në qeverisjen fiskale të 
vendit, domethënë përcakton udhëzimet, rregullat dhe institucionet që mbështesin 
zhvillimin e politikës fiskale dhe kush duhet të bëjë çfarë për të sjellë risi në proceset e 
menaxhimit të financave publike. Strategjia siguron rezultate specifike, të matshme, 
të arritshme, realiste, në kohë (SMART) për secilin nga Objektivat Specifikë të detajuar 
së bashku me Ndërhyrjet (Komponentët). Çdo Objektiv Specifik përfshin një 
përshkrim të progresit që nga viti 2014 së bashku me mësimet e nxjerra dhe 
përparësitë për 2019 - 2022. Ndërhyrjet kryesore lidhen drejtpërdrejt me rezultatet 
dhe identifikohen palët kryesore të interesit për të siguruar linja të qarta të 
llogaridhënies. Produktet gjithashtu identifikohen qartë për secilin Komponent 
brenda Objektivave Specifikë. Strategjia 2019-2022 është riorganizuar në shtatë 
Objektiva Specifikë:

Objektivi Specifik 1: Kuadër fiskal i qëndrueshëm dhe i kujdesshëm; 
Përmes Objektivit Specifik 1, Qeveria pret që të ketë një kuadër të kujdesshëm 
makroekonomik dhe një politikë fiskale me qëllim uljen e raportit të borxhit/PBB -së 
në një periudhë afatmesme dhe të manaxhojë rreziqet fiskale në mënyrë më efektive. 

Objektivi specifik 2: Planifikim i mirë integruar dhe efikas; 
Qeveria njeh nevojën për të harmonizuar më tej dokumentet kryesore të planifikimit 
të Qeverisë, të tilla si Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI-II), 
Strategjitë Sektoriale dhe Programi Buxhetor Afatmesëm (PBA), i cili është fokusi i 
Objektivit Specifik 2. Buxheti vjetor dhe proceset e PBA -së do të vazhdojnë të rriten 
dhe detyrimet e prapambetura do të minimizohen. Është gjithashtu vendimtare që 
Menaxhimi i Investimeve Publike (PIM) të jetë i harmonizuar mes MEF -it dhe ZKM -së 
dhe që mbikëqyrja nga kjo e fundit të forcohet. 

Objektivi specifik 3: Realizimi i të ardhurave; 
Realizimi i shtuar i të ardhurave është fokusi i Objektivit Specifik 3, me qëllim kryesor 
përmirësimin e efikasitet në mbledhjen e të ardhurave tatimore dhe doganore, duke 
çuar në një stabilitet më të madh në financimin e buxhetit si në nivelin kombëtar ashtu 
edhe në atë të Qeverisjes Vendore (LG). Informaliteti gjithashtu do të zvogëlohet. 
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Objektivi specifik 4: Ekzekutimi efikas i Buxhetit; 
Objektivat Specifik 1-5, dhe Objektivi Specifik 4 veçanërisht, kanë në fokus integrimin 
e plotë të Sistemit të Informacionit të Menaxhimit Financiar (FMIS) me sisteme të tjera 
MFP, duke minimizuar veprimet manuale dhe duke mundësuar më shumë saktësi dhe 
raportim në kohë të të gjitha operacioneve financiare të Qeverisë. Objektivi i tij 
themelor është të sigurojë përdorim efikas dhe efektiv të burimeve të miratuara 
buxhetore. Ndërhyrjet do të kërkojnë të minimizojnë detyrimet e prapambetura; të 
zvogëlojë kostot e huamarrjes; dhe rritjen e efikasitetit dhe transparencës së sistemit 
të prokurimit 

Objektivi specifik 5: Transparenca e Financave Publike; 
Ky objektiv kërkon llogaridhënie dhe transparencë të shtuar përmes raportimit më të 
mirë të performancës financiare dhe jo-financiare në përputhje me standardet 
ndërkombëtare për të përmirësuar mbulimin, cilësinë dhe aksesin e informacionit për 
publikun. Qëllimi është të bëhen përpjekje të mëtejshme për të përfshirë publikun në 
procesin e buxhetit. 

Objektivi Specifik 6: Kontroll i brendshëm efektiv; 
Disiplina financiare, kontrolli dhe transparenca përmes Auditimit të Brendshëm të 
përmirësuar (AB), Kontrollit të Menaxhimit Financiar (MFK) dhe Inspektimit efikas të 
Financave Publike në nivelet qendrore dhe LG është fokusi i Objektivit Specifik 6. 

Objektivi Specifik 7: Auditimi i jashtëm efektiv i Financave Publike; 
Së fundi, Objektivi Specifik 7 kërkon të rrisë auditimin e jashtëm efektiv të financave 
publike duke rritur kapacitetin e Kontrollit të Lartë të Shtetit (KLSH). Auditimet 
financiare dhe të performancës do të rriten, kështu që vlera dhe përfitimet e tyre për 
shoqërinë mund të maksimizohen. 

Të gjithë objektivat specifikë të mësipërm janë rishikuar në vitin 2020, për të marrë 
parasysh ndikimin negativ të tërmetit dhe pandemisë COVID-19 në arritjen e 
rezultateve

POLITIKAT FISKALE
Me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 574, datë 22 korrik 2020 është miratuar 
“Kuadri Makroekonomik e Fiskal për periudhën 2021 - 2023", përditësuar me VKM nr. 7 
datë 13 janar 2021, e cila miraton “Kuadrin Makroekonomik e Fiskal për periudhën 2022 
- 2024". 

Qeveria e Shqipërisë raporton që pas një stimuli të lartë, të domosdoshëm dhe 
njëkohësisht të paevitueshëm gjatë vitit 2020 me qëllim amortizmin e goditjeve 
negative (tërmeti dhe sidomos pandemia), politika fiskale për periudhën afatmesme 
2022-2024 do të riorientohet sërish drejt konsolidimit fiskal, ndërkohë që siguron një 
nivel investimesh publike prej mesatarisht rreth 4.8 përqind të PBB në vit (vetëm nga 
qeveria qëndrore). 
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Konsolidimi fiskal dhe reduktimi i borxhit publik është thelbësor për uljen e risqeve 
makroekonomike, të cilat pengojnë rritjen ekonomike dhe shkaktojnë 
paqëndrueshmëri makroekonomike. Objektivat e politikës fiskale në KMF 2022-2024 
janë në përputhje të plotë me parimet dhe rregullat fiskalë të Ligjit Organik të 
Buxhetit. 

Ky kuadër fiskal synon një deficit fiskal të përgjithshëm prej 2.9 përqind të PBB-së për 
2022, nga 6.5 përqind i programuar për vitin 2021; nivel prej 2.3 përqind të PBB në 
2023; dhe 2 përqind në vitin 2024. Njëkohësisht, si rrjedhojë e dy goditjeve të 
njëpasnjëshme fillimisht nga tërmeti dhe më pas shumë më fort nga pandemia Covid 
19, balanca primare pritet të shënojë vlera lehtësisht negative edhe për vitin 2022, në 
rreth 0.1 përqind, ndonëse me përmirësim të fortë nga niveli negativ prej 3.9 përqind 
që pritet për 2021, ndërkohë që targetohet në vijimësi rikthimi në vlera pozitive që prej 
vitit 2023 me 0.6 përqind dhe 1.1 përqind në vitin 2024.

Lidhur me balancën primare, i cili është një parametër shumë i rëndësishëm i 
qëndrueshmërisë afatgjatë të financave publike, së fundmi (Korrik 2020) u shtua edhe 
një rregull i ri fiskal në LOB, në linjë edhe me rekomandimet e KE dhe me parimet 
kryesore të “aquis” të BE, i cili bën të detyrueshëm ligjërisht tashmë që duke filluar që 
prej vitit buxhetor 2023 e në vijim balanca primare faktike nuk mund të rezultojë 
negative, pra duhet të jetë së paku e balancuar ose pozitive (suficit primar). Ky target i 
parametrit të balancës primare buxhetore do të përbëjë tashmë dhe në vijimësi 
objektivin kryesor operativ të politikës fiskale për të materializuar synimin e një 
trajektore vijimësisht rënëse të borxhit publik, pra duke synuar konsolidim të 
vijueshëm fiskal me qëllim garantimin e qëndrueshmërisë së financave publike si një 
fondament kyç i stabilitetit makroekonomik dhe mbarë-vajtjes së ekonomisë së 
vendit. Më konkretisht, duke marrë të mirëqëna supozimet dhe projeksionet e tjera të 
këtij kuadri aktual, respektimi në mënyrë të përvitshme i këtij objektivi (rregulli fiskal) 
të parametrit të balancës primare, pritet të cojë në një reduktim të nivelit të borxhit 
publik neto rreth nivelit prej 68 përqind të PBB deri në vitin 2025 nga rreth 78.6 përqind 
që pritet të rezultojë në 2021.

PARIMET DHE RREGULLAT FISKALE 
Në përputhje të plotë me obligimet që rrjedhin prej ligjit organik të buxhetit (LOB) 
nr.9936/2008, të ndryshuar, KMF 2022-2024 materializon parimet dhe rregullat fiskale 
të mëposhtme:

1. Në çdo ligj vjetor të buxhetit, fillestar apo të rishikuar, si dhe në planifikimet 
e buxhetit afatmesëm, raporti i borxhit publik ndaj Produktit të Brendshëm Bruto do 
të planifikohet më i ulët se niveli i vlerësuar për vitin pararendës, deri atëherë kur niveli 
i borxhit të arrijë dhe qëndrojë poshtë nivelit 45 përqind të Produktit të Brendshëm 
Bruto. Në përputhje me këtë dispozitë (rregull fiskal) të LOB, KMF 2022-2024 targeton 
çdo vit një nivel të borxhit publik total në përqindje të PBB më të ulët se sa niveli i vitit 
pararendës.
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2. Vlera e Produktit të Brendshëm Bruto, nominale në lekë, e cila do të 
përdoret për llogaritjen e raportit të borxhit publik ndaj Produktit të Brendshëm Bruto 
për vitet buxhetore që planifikohen dhe për vitin pararendës, nuk mund të jetë më e 
lartë se vlera respektive e parashikuar ose vlerësuar në raportin “Perspektiva 
ekonomike botërore” (World Economic Outlook), të Fondit Monetar Ndërkombëtar, 
më i fundit i publikuar në kohën kur ligji vjetor i buxhetit dorëzohet për miratim në 
Kuvend. Kjo dokumentohet qartësisht në relacionin shoqërues të ligjit vjetor të 
buxhetit; 

3. Në çdo vit buxhetor të planifikuar duhet të përfshihet një kontingjencë e 
veçantë, prej jo më pak se 0.7 për qind e shpenzimeve totale të buxhetit, për të 
kompensuar rreziqe potenciale nga luhatjet në kurset e këmbimit ose normat e 
interesit, me ndikim në nivelin e borxhit. Në përputhje me këtë dispozitë (rregull fiskal) 
të LOB, Kuadri 2022-2024 përfshin për çdo vit në një zë të veçantë të tij, emërtuar 
“Kontigjencë për luhatjet e normave të interesit, etj.” një kontigjencë prej mbi 0.7 
përqind e shpenzimeve totale. 

4. Të ardhurat nga privatizimi nuk janë pjesë e procesit të programimit 
buxhetor. Në rastet e arkëtimit ato përdoren, jo më pak se 50 përqind, për uljen e 
borxhit publik dhe pjesa tjetër për investime publike. Pas arritjes së nivelit të borxhit 
publik, sipas përcaktimeve të shkronjës “a”, të pikës 1, të nenit 4/1 të Ligjit Organik të 
Buxhetit nr.9936/2008, të ndryshuar, përdorimi i të ardhurave të arkëtuara nga 
privatizimet përcaktohet në ligjin vjetor të buxhetit. Në përputhje me këtë dispozitë 
(rregull fiskal) të LOB, Kuadri 2022-2024 nuk përfshin të hyra nga privatizimet e 
mundshme.

5. Masa e deficitit buxhetor nuk mund të tejkalojë masën e shpenzimeve 
kapitale të parashikuara çdo vit në ligjin e buxhetit. Në përputhje me këtë dispozitë 
(rregull fiskal – “rregulli i artë”) të LOB, deficiti i targetuar në Kuadrin 2022-2024 është 
çdo vit më i ulët se sa shpenzimet kapitale të planifikuara. Rrjedhimisht, balanca 
korrente e targetuar është pozitive prej mesatarisht 2.4 përqind të PBB në çdo vit të 
programuar.

6. Në çdo vit buxhetor që prej vitit 2023 e në vijim, balanca primare faktike 
nuk mund të rezultojë negative, pra duhet të jetë të paktën e balancuar ose pozitive 
(suficit primar). Në përputhje me këtë dispozitë, Kuadri 2022-2024 targeton një 
balancë primare pozitive në vitin 2023 me 0.6 përqind dhe 1.1 përqind në vitin 2024.
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Politika fiskale për periudhën 2022 - 2024 do të jetë e orientuar në një trajektore të 
konsolidimi fiskal. Ajo synon më së pari vendosjen e financave publike në një 
trajektore të qëndrueshme, si një prej shtyllave kryesore të rritjes ekonomike dhe 
zhvillimit të qëndrueshëm të vendit. Hartimi i politikës fiskale është gjithashtu në 
përputhje të plotë me gjetjet dhe rekomandimet e Komisionit Evropian dhe 
konkluzionet e përbashkëta të dialogut politik dhe ekonomik ndërmjet Komisionit 
Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perendimor në maj 2020.

REKOMANDIME PËR IMPLEMENTIMIN E POLI-
TIKËS FISKALE
Programi për reformën fiskale i qeverisë shqiptare ka disa sfida, kryesisht të lidhura më 
historikun e brishtë që ka manaxhimi fiskal dhe financiar në vendin tonë. Më poshtë 
janë listuar rekomandimet kryesore

Udhëzuesi i politikave 1

1. Mbajtja e përkohshme e rritjes së deficitit fiskal dhe borxhit publik, duke 
akomoduar kostot fiskale të rindërtimit pas tërmetit dhe adresimin e ndikimit të 
pandemisë në mënyrë transparente dhe me kosto efektive.

2. Përcaktimi i afateve kohore per rimbursimin e taksave, duke paguar me 
kohë të gjitha rimbursimet e TVSH-së.

3. Të rishikohet strategjia afatmesme e të ardhurave, me një fokus të veçantë 
në rishikimin e shpenzimeve tatimore

Udhëzuesi i politikave 2

1. Të publikohen rregullisht detajime të të gjitha pagesave të prapambetura 
të shpenzimeve publike dhe të parandalohet ndonjë rritje e stokut të tyre mbi nivelin 
e fundit të vitit 2019.

2. Të vlerësohen dhe miratohen të gjitha investimet, të cilat përfshijnë fonde 
publike, përmes të njëjtit proces miratimi, bazuar në të njëjtën cilësi minimale dhe 
kritere të përballueshmërisë fiskale.

3. Rritja e kapaciteteve institucionale për monitorimin dhe përmbajtjen e 
rreziqeve fiskale që rrjedhin nga partneritetet publiko-private, koncesionet dhe 
ndërmarrjet shtetërore.
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Udhëzuesi i politikave 3

1. Të monitorohen nga afër sfidat e stabilitetit financiar që dalin si rezultat i 
pandemisë koronavirus dhe të ndërmerren veprimet e duhura nëse është e 
nevojshme.

2. Zgjidhja e pengesave të mbetura ligjore, sidomos bllokimi i përmbaruesve 
për zgjidhjen e kredive të klasifikuara si të humbura dhe të konsiderohet si ndikon 
pandemia e koronavirusit për këtë kategori kredish.

3. Të zhvillohet tregu për instrumentet mbrojtëse Forex, duke marrë parasysh 
këshillat e ekspertëve ndërkombëtar, në kuadrin e forcimit të përdorimit të monedhës 
kombëtare.

Udhëzuesi i politikave 4

1. Me qëllim zbutjen e pasojave ekonomike të pandemisë Covid-19 dhe për 
të stimuluar rimëkëmbjen ekonomike, të krijohet një mekanizëm efektiv dhe 
transparent për të mbështetur bizneset e prekur anga kriza, në veçanti ndërmarrjet e 
vogla dhe të mesme dhe të vetëpunësuarit.

2. Të zgjerohet mbulimi i mbrojtjes sociale dhe sigurimi i stimujve për 
bizneset dhe punonjësit në sektorët joformal të ekonomisë me qëllim që të 
lehtësohet regjistrimi dhe transferimi i tyre në ekonominë formale.

3. Të sigurohet transparenca dhe parashikueshmërisë së masave, duke 
konsultuar ndryshimet në legjislacion me bizneset dhe partnerët socialë.

Udhëzuesi i politikave 5

1. Duke marrë parasysh investimet e mëdha që do të bëhen për rindërtimin 
pas tërmetit, të përshpejtohet miratimi i legjislacionit mbështetës për eficencën e 
energjisë dhe performancën e energjisë së ndërtesave dhe të stimulohen familjarët 
dhe sektori privat që investon në projekte të efiçiencës së energjisë.

2. Rritja e aksesit në kujdesin shëndetësor dhe mbulimin e sigurimeve 
shëndetësore publike duke zvogëluar pjesën e pagesave jashtë sistemit për 
shpenzimet e përgjithshme shëndetësore.

Udhëzuesi i politikave 6

1. Të merren masa afatshkurtra për të ruajtur punësimin përfshirë këtu edhe 
skemat afat shkurtra të punësimit, dhe sapo të zvoglohen efektet e pandemisë 
Covid-19, të 
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sigurohet një rritje e kapaciteteve të të punësuarve potenciale, nëpërmjet trajnimeve, 
ngritjes se aftësive dhe rikualifikimit.

2. Të përmirësohet përshtatshmëria e përfitimeve të ndihmës sociale dhe te 
krijohet një mekanizëm objektiv për përditësimin e tyre të rregullt.

EFEKTET E POLITIKAVE FISKALE
Qeveria shqiptare nuk parashikon ndryshime thelbësore në kuadrin fiskal. Programimi 
i të ardhurave për vitin 2021, mbështet synimet e Ministrisë së Financave dhe 
Ekonomisë për rimëkëmbjen fiskale, si dhe mbajtjen nën kontroll të deficitit buxhetor 
dhe borxhit publik. Ky program bazohet në përmirësimin e administratës fiskale dhe 
minimizimin e informalitetit në ekonomi, duke mbështetur kështu rimëkëmbjen 
ekonomike, si dhe rritjen e prodhimit dhe eksporteve. Prioriteti do të jetë zbatimi dhe 
matja e efekteve të politikave fiskale të zbatuara gjatë vitit 2020. Është e rëndësishme 
të theksohet se është e nevojshme të konsolidohet stabiliteti fiskal duke nxitur 
thjeshtësinë, transparencën, uljen e kostos për administratën dhe shmangien e 
taksave përjashtuese dhe të favorshme. 

1. Dallimi kryesor lidhet me Ligjin “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të 
qarkullimit”, i cili pritet të ndikojë në transparencën dhe kontrollin e transaksioneve 
ekonomike, nga të cilat lindin detyrimet tatimore. Transaksioni në kohë reale nga 
biznesi në biznes dhe më pas biznesi tek konsumatori duke përdorur sistemin 
elektronik, synon rritjen e TVSH -së neto të brendshme. 

2. Ulja e detyrimit për të paguar Tatimin e Thjeshtuar mbi Fitimin për bizneset 
me xhiro 5-8 milionë lekë. Ky ndryshim pritet të sjellë një efekt në buxhetin e shtetit 
prej -0.35 miliardë lekë. 

3. Tatimi mbi fitimin në masën 0% për bizneset me xhiro vjetore nga 8 - 14 
milionë lekë. Ky ndryshim pritet të sjellë një efekt në buxhetin e shtetit prej -0.3 
miliardë lekë.

4. Rritja e pragut të TVSH -së nga 2 milionë në 10 milionë. Bizneset me të 
ardhura deri në 10 milionë lekë, nuk do të paguajnë Tatimin mbi Vlerën e Shtuar. Ky 
ndryshim pritet të sjellë një efekt në buxhetin e shtetit prej 3-4 miliardë lekësh.

5. Rritja e pagës minimale me qëllim llogaritjen e kontributeve nga 26 mijë 
lekë në 30 mijë lekë pritet të sjellë efekt mbi të ardhurat e vitit 2021 për rreth 3 miliardë 
lekë. 
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Parashikimi i të ardhurave fiskale i detajuar për vitin 2021 

1. Të ardhurat nga TVSH -ja parashikohen të arrijnë në 146 miliardë lekë, 15.2 
miliardë lekë, ose 11.6% më shumë se në vitin 2020. Burimi kryesor i rritjes së të 
ardhurave të TVSH -së për vitin 2020 pritet të jetë: 

 a. TVSH -ja që do të gjenerohet si rezultat i rimëkëmbjes ekonomike;

 b. TVSH nga rritja e vëllimit të importeve dhe lidhja me rritjen e çmimeve
 ndërkombëtare; 

 c. TVSH që lind si pasojë e mirëadministrimit, lufta kundër informalitetit
 dhe kontrolli i zinxhirit të transaksioneve midis operatorëve. 
 
Të ardhurat nga akcizat parashikohen të rriten me 4.3 miliardë lekë, ose 9.5% më 
shumë se një vit më parë, me një vlerë totale prej 49.6 miliardë lekësh. Faktorët 
kryesorë që parashikohen të ndikojnë në rritjen e të ardhurave nga akcizat janë si më 
poshtë: 

 a. Rritja e importit të mallrave të ngurta si karburantet dhe cigaret. 

 b. Forcimi i luftës kundër informalitetit, nëpërmjet kontrollit rigoroz të
 subjekteve të akcizës. Forcimi i mëtejshëm i procedurave për marrjen e
 përjashtimeve dhe rimbursimeve nga kjo taksë. 

Të ardhurat nga Tatimi mbi Fitimin parashikohen të realizohen në vlerën 33.6 miliardë 
lekë, 3.2 miliardë lekë 10.5% më shumë se të ardhurat e vitit 2020. Kjo rritje vjen si 
rezultat i:
 a. Rimëkëmbjes se ekonomisë dhe rritjes se saj, e cila do të reflektohet në
 raportimet fiskale të tatimpaguesve. 

 b. Përmirësimit te kontrollit të deklarimeve, bazuar në kriteret e rrezikut. 

Të ardhurat nga Tatimi mbi të Ardhurat Personale parashikohen të realizohen në 41.6 
miliardë lekë, 0.5 miliardë lekë, ose 1.2% më shumë se në vitin 2020. Vlerësimi i të 
ardhurave nga Tatimi mbi të Ardhurat Personale bëhet duke marrë parasysh faktorë të 
tillë si ndikimi i rritjes ekonomike dhe ndikimi i tij në nivelin mesatar të pagave si dhe 
rritja e numrit të të punësuarve në sektorin privat, bazuar në performancën e vitit 2019, 
si dhe stimujt për të nxitur punësimin bazuar në paketën mbështetëse për rritjen e 
punësimit Covid-19. 

Të ardhurat nga taksat kombëtare vlerësohen të realizohen në 38.8 miliardë lekë, 2.6 
miliardë lekë, ose 7.4% më shumë se një vit më parë 2020. 
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Të ardhurat nga Taksa Doganore parashikohen të jenë 6.6 miliardë lekë, 212 milionë 
lekë, ose 3.3% më shumë se ato fiskale viti 2020. Në planifikimin e të ardhurave, merren 
parasysh efektet e rritjes së importeve të tatueshme, si dhe disa efekte minimale nga 
ndryshimi i taksave doganore. 

Të ardhurat nga Kontributet e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore të mbledhura 
nga DPT konsiderohen të realizohen në 96.3 miliardë lekë, 5.4 miliardë, ose 5.9% më 
shumë se viti fiskal 2020. Planifikimi për të rritur të ardhurat nga Kontributet e 
Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore mbështetet nga këta faktorë: 

 a. Rimëkëmbja ekonomike e cila do të reflektohet në rritjen e numrit të të
 punësuarve; 

 b. Përmirësimi i administrimit përmes kontrollit të nivelit të deklaruar të
 pagës dhe devijimit të saj nga paga reale e marrë.

 c. Rritja e pagës minimale nga 26 mijë në 30 mijë lekë me një efekt të
 ardhurash vjetore prej rreth 3 miliardë lekësh. 

Rreziqet fiskale 

Lidhur me parashikimin e të ardhurave tatimore dhe doganore, rreziqet fiskale për 
vitin 2021 konsistojnë në: 

a. Zgjerimin e situatës së pandemisë dhe efektet e saj reale të paparashikuara. Rreziku 
i vlerësuar në uljen e pagesave për taksat dhe kontributet rreth -5 në -7 miliardë lekë 

b. Rezultatet financiare të paparashikuara që do të deklarohen nga kompanitë në 
pasqyrat financiare të vitit 2020, të cilat mund të ndikojnë në pagesat e vitit 2021. 
Rreziku i vlerësuar është rreth -2 deri në -3 miliardë lekë.

c. Mos miratimi nga 1 janari i rritjes së pagës minimale dhe shtyrja e saj. Rreziku i 
parashikuar 1 miliard lekë nëse shtyhet për tre muaj dhe 2 miliardë lekë nëse shtyhet 
për 6 muaj.

d. Rreziku total i mundshëm në lidhje me të ardhurat vlerësohet në -8 deri në - 11 
miliardë lekë.

MJEDISI I BIZNESIT DHE INFORMALITETI 
Sektori privat i Shqipërisë përbëhet kryesisht nga ndërmarrje mikro, të vogla dhe të 
mesme (NMVM), të cilat janë të rënduara nga informaliteti. Shqipëria filloi një fushatë 
mbarëkombëtare për të luftuar ekonominë joformale në vitin 2016 dhe numri i 
tatimpaguesve të regjistruar dhe kontribuesve të sigurimeve shoqërore dhe 
shëndetësore u rrit në mënyrë të 



15

konsiderueshme. Që nga viti 2019, me qëllim uljen e informalitetit qeveria ka zbatuar 
kontrollet tatimore bazuar në një qasje të bazuar në rrezik dhe ka zhvendosur fokusin 
ne rritjen e të ardhurave shtesë buxhetore duke rritur numrin e kontrolleve dhe 
inspektimeve. 

Pavarësisht zhvillimeve të fundit në rritjen e numrit të bizneseve të regjistruara, këto të 
fundit vazhdojnë të kenë raste të mospagesave të detyrimeve tatimore, punëtorë të 
paregjistruar dhe të vazhdojnë të kryejnë transaksione me para në dorë. Bizneset 
joformale në përgjithësi kanë produktivitet më të ulët sesa bizneset formale, që është 
një zvarritje për firmat dhe një zvarritje për ekonominë. Të ardhurat publike 
zvogëlohen nga aktiviteti i fshehur ekonomik, duke rezultuar në zvogëlim të ofrimit të 
të mirave publike. Aktiviteti ekonomik që kryhet  jashtë kanaleve të rregulluara të 
ekonomisë ngre rreziqe të qëndrueshmërisë, të shëndetit dhe rreziqe mjedisore për 
punëtorët dhe komunitetet. Informaliteti pengon jo vetëm zhvillimin e atyre 
bizneseve që vendosnin të qëndrojnë joformal, por është gjithashtu një pengesë për 
kompanitë formale të ballafaquara me konkurrencën nga sektori joformal. Duke qenë 
jashtë ekonomisë formale këtyre kompanive u mungon mundësia për të përfituar nga 
qasja në kanalet formale të financimit, qasja në tregjet formale dhe mbrojtja ligjore e 
pronave, kontratatave dhe investimeve të tyre. Për të lejuar bizneset të kontribuojnë 
më mirë në ekonomi është e rëndësishme që qeveria të vazhdojë të investojë në 
mënyrë të konsiderueshme në formalizimin e këtyre NMVM -ve. Qeveria shqiptare 
është shprehur se është angazhuar për t'i shërbyer qeverisjes së mirë të bizneseve, si 
dhe zvogëlimit te qasjes korruptive në disa aspekte në luftën kundër evazionit dhe 
informalitetit. 

Gjatë 2020, qeveria shqiptare u përfshi në një proces shumë të rëndësishëm në lidhje 
me fiskalizimin ligj, i cili do të ndihmojë drejtpërdrejt Administratën Tatimore për të 
marrë të dhëna në kohë reale dhe të sakta, për të gjithë transaksionet e biznesit me 
administratën tatimore, por edhe të gjithë informacionin që qarkullon në 
marrëdhëniet "biznes me biznes" dhe "biznes me qeverinë". Qëllimi është që në vitin 
2021 i gjithë procesi i informacionit përmes faturimit të jetë elektronik dhe kjo do të 
ushtrojë një presion edhe më të madh drejt aksesit në pasqyrat financiare reale dhe jo 
ato fiskale që sot ne e konsiderojmë si larg nga realiteti.

REFORMA E QEVERISË “TË NXISIM LUFTËN 
KUNDËR INFORMALITETI”
Iniciativat kryesore të ndërmarra nga Administrata Tatimore kundër informalitetit në 
vitin 2020 bazohen në parime dhe objektiva të qarta të bazuara në inteligjencë 
(Rreziku). Kriteret e rrezikut të zbatuara në zbatimin e planit operacional të 
administratës tatimore kanë qënë: 

• Tatimpaguesit të cilët gjatë periudhës janar-maj 2020 rezultojnë me një 
rritje të qarkullimit, por një rënie të TVSH-së për t'u paguar. 
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• Tatimpaguesit që janë kontribuesit kryesorë të të ardhurave pa përfshirë 
këtu bankat, njësitë publike të cilat bazuar në Modulin e Rrezikut kanë devijuar nga 
kriteret e rrezikut por nuk janë kontrolluar pas qershorit 2019. Reagimi i administratës 
tatimore ndaj këtyre tatimpaguesve do të jetë proporcional me numrin e kritereve të 
devijuara. 

• Tatimpaguesit që ushtrojnë aktivitet në Sektorin e Tregtisë që, bazuar në të 
dhënat dhe pagesat e deklaratave të TVSH-së, rezultojnë në një bilanc kreditor të 
mbartur mbi 1 milion lekë. 

Iniciativa të tjera, që promovojnë pajtueshmërinë vullnetare, janë ndërmarrë 
gjithashtu: 

1. Krahasimi i qarkullimit sipas arkës / deklaratës së tatimit mbi të ardhurat për vitin 
2019; 

2. Tatimpaguesit me raportin blerje-shitje më të madh se 25% (pa blerjet e 
investimeve), mujore për periudhën korrik-nëntor 2020; 

3. Tatimpaguesit që nuk deklarojnë shpenzimet e energjisë elektrike nga OSHEE në 
librat e blerjeve; 

4. Verifikimi i hartuesve të pasqyrave financiare; 

5. Identifikimi i tatimpaguesve që aplikojnë norma të reduktuara të Tatimit mbi të 
Ardhurat dhe TVSH -së; dërgimin e këtyre rasteve tek Drejtoritë Rajonale të Taksave 
(DRT) për verifikim. 

6. Identifikimi i tatimpaguesve aktivë në sektorin e tregtisë me qarkullim mbi 14 
milionë lekë, që rezultojnë në rënie të qarkullimit me më shumë se 20%, për periudhën 
gusht-shtator 2020, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë; 

7. Identifikimi i tatimpaguesve që, bazuar në qarkullimin mujor, plotësojnë kriteret për 
ndryshimet në detyrimet e tyre tatimore. 

8. Identifikimi dhe monitorimi i tatimpaguesve që kryejnë blerje me vlerë të lartë në 
periudhat e fundit të muajit. Kjo synon zbulimin e rasteve të marrjes së faturave fiktive 
të blerjes në ditën e fundit të muajit me qëllim uljen e detyrimit tatimor mbi TVSH -në. 

9. Informaliteti në tregun e punës për të 4 komponentët e tij: 
 a. Mosregjistrimi i punonjësve; 
 b. Mosdeklarimi i pagave reale; 
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 c. Deklarim jo i saktë i orarit të punës;
 d. Deklarim i pasaktë i kategorisë së profesionit dhe kategorisë së
 sigurimeve shoqërore. 

Aktivitetet e planifikuara në vitin 2021

Qeveria shqiptare parashikon rishikimin e faktorëve të rrezikut për vitin 2021 duke 
parashikuar si më poshtë;

1. Kritere të reja dhe të përmirësuara të rrezikut për identifikimin e tatimpaguesve që 
nuk respektojnë kuadrin ligjor (tatimpaguesit me të ardhura të rritura, por TVSH të 
zvogëluar; tatimpaguesit që nuk deklarojnë shpenzimet për faturat e energjisë 
elektrike; tatimpaguesit me paga të nën-deklaruara për punonjësit e tyre të 
identifikuara duke krahasuar disa vite të dhëna).

2. Procesi i Fiskalizimit si një tregues kyç në trajtimin e evazionit fiskal, mashtrimit 
tatimor dhe informalitetit, duke përdorur monitorimin në kohë reale të transaksioneve 
financiare midis tatimpaguesve sipas sistemit të sapo zbatuar të fiskalizimit (sistemi i 
faturimit dhe monitorimit të aktiviteteve tregtare të tatimpaguesit nga autoritetet 
tatimore shqiptare). Ky process do të sjellë më shumë transaksione me para në dorë të 
raportuara dhe do të zvogëlojë transaksionet e fshehura pa qarkullim monetar, me 
kontroll më të mirë të sistemit fiskal. Gjithashtu do të ndihmojë efikasitetin në 
raportimin fiskal, duke mbledhur më shumë të dhëna nga tatimpaguesit dhe duke 
mbushur paraprakisht deklaratat e TVSH-së me këto të dhëna. Ky proces do të kalojë 
në tre faza: 

 a. Më 1 janar 2021, për transaksionet pa para midis tatimpaguesve dhe
 organeve publike; 

 b. Më 1 korrik 2021, për transaksionet pa para në mes të taksapaguesve; 

 c. Më 1 shtator 2021, për transaksionet me para në dorë nga të gjithë
 tatimpaguesit. 

3. Zbulimi i të ardhurave globale të padeklaruara nga tatimpaguesit dhe individët, 
përmes Shkëmbimit të parë Automatik të Informacionit mbi Llogaritë Financiare në 
vitin 2021 e në vazhdim, sipas Standardit të Përbashkët të Raportimit të OECD. 
Informacioni i shkëmbyer çdo vit përfshin bilancet e llogarive financiare në fund të vitit 
raportues, fitimet kapitale (përfshirë interesin, dividentët, honoraret dhe të ardhurat 
nga shitja e aktiveve financiare), të raportuara qeverise nga institucionet financiare, 
duke mbuluar llogaritë e mbajtura nga individët dhe subjekte duke përfshirë trustet 
dhe fondacionet. 
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4. Integrimi dhe përdorimi i të dhënave nga palët e treta në bazën e të Dhënave të 
administratës tatimore, {autoritetet kombëtare të shërbimeve (uji, energjia elektrike), 
regjistrimi i automjeteve, bashkitë, etj.}. Duke marrë parasysh hendekun e TVSH -së, si 
dhe mospërputhjet e të dhënave, mbledhjen e të dhënave dhe administrimin e mirë 
të tyre, me ndërtimin e bazës së të Dhënave (si një nga rekomandimet e FMN -së) me 
të dhëna të centralizuara, të menaxhuara nga vetëm një burim, bëhet një hap i madh 
përpara në drejtim të luftës kundër informalitetit.

5. Krijimi i një mekanizmi efektiv për zbulimin dhe parandalimin e veprimtarisë 
kriminale në ekonomi dhe vënien në dispozicion të informacionit të saktë dhe të 
përditësuar nga çdo mbajtës i llogarisë bankare (individë, tatimpagues dhe subjekte 
të tjera).

6. Ndërtimi i Regjistrit të Pasurive të Tatimpaguesve (të qëndrueshme dhe të 
paqëndrueshme), me qëllim të një vlerësimi real të aseteve të tatimpaguesit, duke 
ndërtuar një sistem për verifikimin dhe gjurmimin e të ardhurave të tatimpaguesve, 
kontrollin e plotë të pagesave të bëra për tatimin në pronë. Regjistri i Pasurive të 
Tatimpaguesve. Ky proces do të kalojë në 3 faza: a. Krijimi i një Regjistri të Pasurive me 
karakteristikat përkatëse; b Shkëmbimi i të dhënave me shërbimin në internet; c 
Analiza e të dhënave me Raportet BI.

7. Hetimi i rasteve të pasurive të mëdha dhe të pashpjegueshme të individëve. 
Pamundësia për të adresuar rreziqet e mundshme të pajtueshmërisë në këtë grup të 
vogël, por shpesh shumë të dukshëm të tatimpaguesve, mund të çojë në një rënie të 
besimit të publikut ndaj taksimit të drejtë, i cili tenton të zvogëlojë pajtueshmërinë në 
popullatën më të gjerë të tatimpaguesve.

SI MË NDIKON MUA REFORMA FISKALE?
Une jam vetëm 25 vjeç dhe politika fiskale është diçka që as nuk më ndikon dhe as 
nuk e kontrolloj dot. Është kjo një deklaratë që ju vjen ndër mend kur lexoni sa më 
sipër? Atëherë cfarë nësë ju jeni një i ri që keni hapur një biznes? Apo jeni punësuar në 
sektorin publik apo privat dhe nuk po arrini të bëni llogaritjet e sigurimeve shoqërore 
dhe shëndetësore? Keni një të njohur që do të investojë në Shqipëri dhe doni të futeni 
në partneritet me të por nuk dini se sa ju kushton? Të gjitha këto pyetje marrin 
përgjigje nëse ju merrni disa njohuri bazë të sistemit fiskal regullator në Shqipëri. 
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TATIMI MBI FITIMIN 
Monedha vendase është LEK dhe transaksionet e këmimit valutor kryhen pranë 
institucioneve financiare dhe zyrave të këmbimit valutor të licensuara nga Banka e 
Shqipërisë.

Pasqyrat financiare hartohen në përputhje me standardet kombëtare të kontabilitetit 
ose ato ndërkombëtare, varësisht madhësisë së njësisë ekonomike.

Njësitë ekonomike mund të organizohen në formën juridike tregtare, Shoqeri 
Kolektive, Shoqeri Komandite, Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar, Shoqeri Aksionare 
dhe Shoqeria e Thjeshtë.

Tatimi mbi fitimin është sipas tabelës më poshtë;

Rezidenca: Një kompani është rezidente nëse selia e saj kryesore ligjore ose vendi i 
menaxhimit efektiv është në Shqipëri. Partneritetet dhe personat juridikë me seli të 
përhershme në Shqipëri konsiderohen rezidentë për qëllime tatimore. 

Subjektet rezidente duhet të regjistrohet në qendrën kombëtare të biznesit; 
shoqëritë aksionare gjithashtu duhet të regjistrojnë aksionet e tyre në qendrën e 
regjistrimit të aksioneve. 

Tatimpaguesit rezidentë tatohen mbi të ardhurat e tyre në mbarë botën; jorezidentët 
tatohen vetëm mbi të ardhurat me burim në territorin e Shqipërisë. 

Të ardhurat e tatueshme të rezidentëve përfshijnë fitimet e biznesit, si dhe dividentët, 
interesin dhe fitimet kapitale. Fitimi i tatueshëm është diferenca midis të ardhurave të 
tatueshme bruto dhe shpenzimeve të zbritshme që lidhen me aktivitetin ekonomik të 
një kompanie. 

Njësitë ekonomike regjistrohen për qëllime të tatimit mbi fitimin zakonisht kur xhiroja 
vjetore tejkalon ose pritet të kalojë 8 milionë lekë. Subjektet e regjistruara për qëllime 
të tatimit mbi fitimin i nënshtrohen tatimit mbi fitimin në masën 0% të fitimit të 
tatueshëm nëse të ardhurat e tyre vjetore nuk i kalojnë 14 milion lekë, dhe 15% të fitimit 
të tatueshëm kur të ardhurat vjetore tejkalojnë 14 milion lekë. 

Rates????  

% e tatimit mbi fitimin E ardhura e tatueshme Përqindja 

 Deri ne 14 milion LEK 0% 

 Mbi 14 milion LEK 15% 

Tatimi mbi fitimin e degës  0%/15% 

Tatimi mbi fitimet kapitale  0%/15% 
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Një normë e reduktuar e tatimit mbi fitimin 5% zbatohet për kompanitë që veprojnë 
në fushën e automobilave, kompanitë e prodhimit/zhvillimit të programeve 
kompjuterike, kompanitë e kooperativave bujqësore dhe kompanitë e certifikuara si 
njësi agro-turizmi deri në vitin 2021 (norma e reduktuar e zbatueshme për një 
periudhë 10-vjeçare). Për subjektet e regjistruara për qëllime të thjeshtuara të tatimit 
mbi fitimin (zakonisht ato me qarkullim vjetor që nuk i kalon ose pritet të tejkalojnë 8 
milionë lekë), norma është 0% ku qarkullimi i tyre vjetor nuk i kalon 8 milionë lekë. 

Tatimi mbi dividentët: Të ardhurat nga dividentët konsiderohen të ardhura të 
tatueshme, përveç rasteve kur zbatohet përjashtimi nga pjesëmarrja e brendshme. 
Fitimet kapitale: Fitimet kapitale konsiderohen të ardhura të tatueshme dhe tatohen 
së bashku me llojet e tjera të të ardhurave me normën e tatimit mbi fitimin prej 0%, 
15%, ose normën e reduktuar prej 5%, sipas rastit. 

Lehtësimi i tatimit të dyfishtë mund të jepet sipas një marrëveshjeje të shmangies së 
tatimit te dyfishte. Shqipëria lejon shmangien e tatimit të dyfishtë nëse dokumentet 
mbështetëse, siç kërkohet nga Ministria e Financave, i paraqiten Drejtorisë së 
Përgjithshme të Taksave dhe miratohet nga drejtoria. Shqipëria ka nënshkruar me 
shtetet e tjera përafërsisht 40 marrëveshje për shmangien e tatimit te dyfishte.

Qeveria ka miratuar lehtësi fiskalë për strukturat hoteliere me katër dhe pesë yje me 
"status special" që janë një markë e njohur ndërkombëtarisht dhe që veprojnë nën një 
markë të regjistruar tregtare. Këto struktura përjashtohen nga tatimi mbi fitimin për 10 
vjet. Kjo lehtësi fiskale mund të përdoret nga të gjithë hotelet që kanë statusin special 
deri në dhjetor 2024.

Viti fiskal është vit kalendarik dhe deklarata e tatimit mbi fitimin duhet plotësuar deri 
e 31 mars të vitit pasardhës. Pasqyrat financiare dhe deklarimi i përdorimit të fitimit të 
vitit duhet depozituar pranë QKB-së brenda datës 31 korrik të vitit pasardhës.

TATIMI MBI TË ARDHURAT PERSONALE
Të ardhurat individuale tatohen sipas tabelës së mëposhtme

Të ardhurat nga punësimi E ardhura e tatueshme 

mujore 

Përqindja  

 Deri ne 30,000 lek 0% 

 30,001 deri në 150,000 Lek 13% 

 Mbi 150,000 LEK 23% 

Tatimi për të ardhura të 

tjera përveç dividentit 

 15% 

Tatimi mbi dividentin  8% 

Tatimi mbi fitimet kapitale  15% 
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Një individ konsiderohet rezident nëse ai ka një banesë të përhershme në Shqipëri; 
është një shtetas shqiptar që punon në një zyrë konsullore, diplomatike ose të 
ngjashme jashtë vendit; ose banon në Shqipëri për më shumë se 183 ditë brenda së 
njëjtës periudhë të tatueshme, pavarësisht nëse qëndrimi është i ndërprerë apo i 
vazhdueshëm.

Të ardhurat e tatueshme përfshijnë të ardhurat nga pagat dhe format e tjera të 
kompensimit të punësimit; fitimet nga transferimi i pasurive të paluajtshme; të 
ardhura nga të drejtat e autorit dhe honoraret; fitimet nga interesat e partneritetit dhe 
aksionet; të ardhurat nga interesi që rrjedhin nga depozitat dhe letrat me vlerë; të 
ardhurat nga shitja e letrave me vlerë; dhe llojet e tjera të të ardhurave që nuk janë të 
listuara në mënyrë specifike në legjislacion.

Viti fiskal është vit kalendarik dhe deklarata e tatimit mbi të ardhurat personale për 
individët me të ardhura vjetore 2 milion lek ose të dypunësuarit duhet plotësuar deri 
me 31 prill të vitit pasardhës.

TATIMI NË BURIM 
Tabela më poshtë paraqet normat e tatimit në burim sipas kategorive të të ardhurave 
dhe të tatimpaguesve

TATIMI MBI VLERËN E SHTUAR
Tatimi mbi vlerën e shtuar vendoset për furnizimin e mallrave, ofrimin e shërbimeve 
dhe "furnizimet e përziera". Auto ngarkesat zbatohen për shërbimet e ofruara nga 
jorezidentët për njësite ekonomike shqiptare, në rastet kur konsiderohet se vendi i 
ofrimit të shërbimit është Shqipëria. 

Përqindja     

Lloji i pagesës Rezident Jorezident 

 Kompani Individ Kompani Individ 

Divident 0% 8% 8% 8% 

Interesa 0% 15% 15% 15% 

Të drejta të autorit 0% 15% 15% 15% 

Tarifa për shërbime 

teknike 

0% 15% 15% 15% 
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Ligji shqiptar i TVSH -së është në përputhje me direktivën e BE -së për TVSH -në. 
Norma standarde e TVSH-së është 20%. Një normë e reduktuar prej 6% zbatohet për 
furnizimin e: 

• Shërbimet e akomodimit në të gjitha strukturat akomoduese të përcaktuara si të tilla 
nga legjislacioni për turizmin; 

• Të gjitha llojet e shërbimeve të ofruara në hotele me katër dhe pesë yje me status të 
veçantë; 

• Shërbimet e akomodimit dhe restoranteve të ofruara brenda strukturave 
akomoduese të certifikuara si "struktura agroturizmi" (përveç pijeve); 

• Libra; 

• Reklama përmes mediave audiovizuale (p.sh., televizioni); 

• Minibusët elektrikë me kapacitet për të paktën nëntë pasagjerë që përdoren për 
transport publik të licencuar; dhe 

• Punimet e kryera në lidhje me investimet shtetërore në klube sportive ose federata 
sportive, ose investime të sektorit privat në infrastruktura sportive. 

Disa furnizime dhe shërbime që janë për interes të përgjithshëm publik përjashtohen 
nga TVSH -ja. Këto furnizime të përjashtuara përfshijnë: 

• Ilaçet dhe shërbimet mjekësore të ofruara nga institucionet shëndetësore private 
dhe publike; 

• Primet e sigurimit; 

• Importet nga agjencitë qeveritare të materialeve dhe pajisjeve në rast të një 
fatkeqësie natyrore; dhe 

• Importet e materialeve dhe pajisjeve për qëllime ushtarake nga Ministria e Mbrojtjes. 
Pas një tërmeti shkatërrues në Nëntor 2019, furnizimet e mëposhtme përjashtohen 
nga TVSH gjatë periudhës së deklaruar si "gjendje e fatkeqësisë natyrore" dhe 
periudhës së rindërtimit:

 • Shërbimet e ndërtimit të ofruara si pjesë e programit të rindërtimit nga kontraktorët 
e autorizuar nga Drejtori i Përgjithshëm i Taksave; 
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• Shërbimet dhe mallrat e furnizuar për kontraktorët e autorizuar dhe të përdorura prej 
tyre për proceset e rindërtimit; dhe • Materialet, pajisjet dhe ndërtesat e përkohshme 
të importuara nga organet shtetërore, bamirësitë dhe organizatat e tjera filantropike. 
Eksportet janë shërbime me normë 0% të TVSH-së.

Ligji  i ri "Për faturën elektronike dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit" (i referuar si 
ligji për fiskalizimin) po hyn në faza që nga 1 janari 2021. Fushëveprimi i ligjit për 
fiskalizimin është të përcaktojë parimet, rregullat, kriteret, detyrimet, afatet, dhe 
procedurat që duhen ndjekur nga tatimpaguesit lidhur me lëshimin dhe fiskalizimin e 
faturave. Legjislacioni hyn në fuqi si më poshtë: 

• 1 janar 2021 për transaksionet pa para në dorë nga biznesi në qeveri (B2G); 
• 1 korrik 2021 për transaksionet biznes-biznes (B2B) pa para; dhe 
• 1 Shtator 2021 për të gjitha transaksionet me para (B2G, B2B dhe biznesi ndaj 
konsumatorit (B2C). 

Me hyrjen në fuqi të ligjit të ri, faturimi në Shqipëri do të kryhet elektronikisht dhe të 
gjitha faturat do të shkëmbehen me autoritetet tatimore në mënyrë elektronike në 
kohë reale. Për transaksionet B2B, faturat do të lëshohen, shkëmbehen në mënyrë 
elektronike përgjithësisht përmes softuerit të certifikuar në formën e një fature 
elektronike dhe do të pranohen elektronikisht në platformën qendrore të faturimit. 
Për transaksionet B2G, faturat do të lëshohen dhe shkëmbehen elektronikisht përmes 
platformës qendrore të faturimit (deri në fund të qershorit 2021) dhe përmes softuerit 
të certifikuar (nga 1 korriku 2021) si fatura elektronike dhe do të pranohen 
elektronikisht në platformën qendrore të faturimit. Për transaksionet B2C, faturat do 
të lëshohen përmes softuerit të certifikuar ose platformës qendrore të faturimit, ku 
tatimpaguesi ka të drejtë të lëshojë fatura në këtë mënyrë, ose përmes pajisjeve 
elektronike fiskale në rast të transaksioneve me para në dorë. Edhe pse faturat do të 
lëshohen në mënyrë elektronike, në rastin e transaksioneve B2C, faturat në përgjithësi 
do të merren në formë të shtypur ose me email nga konsumatori.

Raportimi për efekt të TVSH-së është mujor dhe TVSH duhet paguar brenda datës 14 
të muajit pasardhës.

KONTRIBUTET E SIGURIMEVE SHOQËRORE
Kontributet e sigurimeve shoqërore dhe të sigurimit shëndetësor vlerësohen në një 
shkallë të kombinuar prej 27.9%, ku punëdhënësi paguan 16.7% (15% sigurime 
shoqërore dhe 1.7% sigurime shëndetësore) dhe punëmarrësi paguan 11.2% (9.5% 
sigurime shoqërore dhe 1.7 % sigurime shëndetesore). 
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Kontributi i sigurimit shëndetësor bazohet në pagën mujore bruto, ose pagën 
minimale vjetore prej 30,000 lekësh nëse është më e lartë, ndërsa kontributi i 
sigurimeve shoqërore bazohet në pagën mujore bruto midis 30,000 lekëve (paga 
minimale për qëllime të sigurimeve shoqërore nga 1 janari 2021) dhe 132,312 lekë (paga 
maksimale për qëllime të sigurimeve shoqërore). Punëdhënësi duhet të llogarisë 
kontributet dhe pagesën e detyrimeve deri në ditën e 20 -të të muajit pas muajit të 
pagesës. 

Për individët e vetëpunësuar, kontributet e sigurimeve shoqërore dhe të sigurimit 
shëndetësor llogariten në masën 23% dhe 3.4%, respektivisht. Kontributet e sigurimit 
shëndetësor bazohen në dyfishin e pagës minimale për qëllime të sigurimeve 
shoqërore, domethënë 60,000 lekë (30,000 lekë x 2) për 2021.


