
 
 

LIGJ  Nr.9136, date 11.9.2003 
 

PER MBLEDHJEN E KONTRIBUTEVE TE DETYRUESHME  
TE SIGURIMEVE SHOQERORE DHE SHENDETESORE  

NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE, I NDRYSHUAR 
 
 
  

Neni 6  
Detyrimet e personave qe paguajnë kontributet 

1. Personi i detyruar për te paguar kontributet është përgjegjës për llogaritjen, deklarimin 
dhe pagesën e kontributeve ne kohen dhe ne masën e duhur. 

2. Punëdhënësi është përgjegjës për mbajtjen e kontributeve te punëmarrësit dhe për 
pagesën ne organet tatimore, se bashku me kontributet e punëdhënësit. 

3. Personi i vetëpunësuar është përgjegjës për pagesën e kontributit dhe për punonjësit e 
papaguar te familjes. 

“3. Personi i vetëpunësuar është përgjegjës për pagesën e kontributit edhe për punonjësit e 
papaguar të familjes, për tatimpaguesit e përçaktuar nga Këshilli i Ministrave.  Pensionistët e 
vetëpunësuar, të cilët marrin pension dhe që ushtrojnë, të vetëm, veprimtari ekonomike profesionale, 
sipas nenit 9, të këtij ligji, nuk kanë detyrimin për të paguar kontribute për sigurime shoqërore 
dhe kujdesit shëndetësor.”. 
  
 

Neni 7  
Regjistrimi 

Personat juridikë dhe fizikë ushtrojnë veprimtari ekonomiko-tregtare vetëm pas 
regjistrimit të tyre, në përputhje me ligjin nr. 9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të 
Regjistrimit”. Dy ditë pune pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, personi juridik 
dhe fizik duhet të deklarojë në organin tatimor listën e të punësuarve, me pagën përkatëse, 
përfshirë dhe listën e punonjësve të papaguar të familjes së personit fizik mbi 16 vjeç, me të cilët 
ai punon e bashkëjeton ligjërisht. për tatimpaguesit e përcaktuar nga Këshilli i Ministrave”. 

Organizatat jofitimprurëse, entet shtetërore, personat “i vetëpunësuar në veprimtari 
tregtare  apo  shërbimi  ambulant”,  si  dhe  “kryefamiljari,  që  punëson  persona  si  punëtorë 
shtëpie” regjistrohen në administratën tatimore, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 9920, datë 
19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.  

 
 

Neni 8  
Llogaritja e kontributeve për punëmarrësin 

1.Kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore të punëdhënësit për 
punëmarrësin dhe kontributet e vetë punëmarrësit llogariten sipas nivelit të përcaktuar mbi 
pagën bruto të punëmarrësit dhe shtesat e tjera me karakter të përhershëm që lindin nga 
marrëdhëniet e punës, brenda një page bruto minimale që përcaktohet nga Këshilli i Ministrave, 

 



dhe nivelit maksimal që është sa pesëfishi i pagës minimale të miratuar për efekt të llogaritjes së 
kontributeve të sigurimeve shoqërore. 

“1. Kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore të punëdhënësit për punëmarrësin 
dhe kontributet e vetë punëmarrësit llogariten sipas nivelit të përcaktuar mbi pagën bruto të 
punëmarrësit dhe shtesat e tjera, me karakter të përhershëm, që lindin nga marrëdhëniet e punës, 
brenda një page bruto minimale dhe nivelit maksimal të pagës, për efekt të llogaritjes së 
kontributeve të sigurimeve shoqërore, që përcaktohen nga Këshilli i Ministrave.”. 

2.Kontributet e detyrueshme të sigurimit shëndetësor të punëdhënësit për 
punëmarrësin dhe kontributet e vetë punëmarrësit llogariten sipas nivelit tëpërcaktuar mbi 
pagën bruto të punëmarrësit dhe shtesat e tjera me karakter të përhershëm që lindin nga 
marrëdhëniet e punës, e cila nuk mund të jetë më e vogël nga paga minimale e përcaktuar 
nga Këshilli i 

Ministrave për efekt të llogaritjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe 
shëndetësore.  
 

Neni 9 
Llogaritja e kontributeve për personin e vetëpunësuar dhe punonjësin e papaguar të 

familjes 
1.  Kontributet  e  detyrueshme  të  sigurimeve  shoqërore  për  personin  e  vetëpunësuar, 
përfshirë punëdhënësin e vetëpunësuar dhe punonjësin e papaguar të familjes, llogariten sipas  
nivelit  të  parashikuar  si  përqindje  mbi  pagën  minimale  të  miratuar  për  efekt  të 
llogaritjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, të përcaktuar nga 
Këshilli i Ministrave. Kontributet e detyrueshme të sigurimit shëndetësor për personin e 
vetëpunësuar, përfshirë punëdhënësin e vetëpunësuar dhe punonjësin e papaguar të familjes, 
llogariten sipas nivelit të parashikuar si përqindje mbidyfishin e pagës minimale të miratuar 
për efekt të llogaritjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. 
2. Në rast se veprimtaria ekonomike ndërpritet për njëperiudhë, vlera e kontributit për t’u 
paguar zvogëlohet përpjesëtimisht, në përputhje me formulën e përcaktuar në udhëzimet e 
Ministrit të Financave, të nxjerra në zbatim të këtij ligji. 
 

“Neni 9 
Llogaritja e kontributeve për personin e vetëpunësuar 

dhe punonjësin e papaguar të familjes 
1.Kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore për personin e vetëpunësuar, 

përfshirë punëdhënësin  e  vetëpunësuar dhe  punonjësin  e papaguar të familjes, për tatimpaguesit 
e përcaktuar nga Këshilli i Ministrave, llogariten sipas nivelit të parashikuar si përqindje mbi 
pagën minimale, të miratuar për efekt të llogaritjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe 
shëndetësore, të përcaktuar nga Këshilli i Ministrave. 

Kontributet e detyrueshme të sigurimit shëndetësor, për personin e vetëpunësuar, përfshirë 
punëdhënësin e vetëpunësuar dhe punonjësin e papaguar të familjes, për tatimpaguesit e përcaktuar 
nga Këshilli i Ministrave, llogariten sipas nivelit të parashikuar si përqindje mbi dyfishin e pagës 
minimale, të miratuar për efekt të llogaritjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe 
shëndetësore. 

Për  kategori  të  veçanta  personash,  të  cilët kryejnë veprimtari ekonomike 
profesionale, përfshirë edhe punonjësit e papaguar të familjes që punojnë e bashkëjetojnë me të 
vetëpunësuarin, profesionet, paga për efekt të llogaritjes së kontributeve të detyrueshme të 
sigurimeve shoqërore dhe të sigurimit shëndetësor, nga paga minimale deri në pagën 
maksimale, caktohen nga Këshilli  i  Ministrave.  Kriteret  e  përcaktimit  të pagës, për efekt të 
pagesës së kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, mbajnë parasysh llojin e 
profesionit, numrin e të punësuarve, zonën ku zhvillohet aktiviteti ekonomik, nivelin e të 
ardhurave në sektorin publik për profesione të njëjta ose të ngjashme, eksperiencën në profesion 
dhe statusin e profesionistit. Këshilli i Ministrave nxjerr vendim për zbatimin e këtij paragrafi. 

2. Në rast se veprimtaria ekonomike ndërpritet për një periudhë, vlera e kontributit për 
t’u paguar zvogëlohet   përpjesëtimisht,   në   përputhje   me formulën e përcaktuar në udhëzimet 
e Ministrit të Financave, të nxjerra në zbatim të këtij ligji.”. 
 

 



 
Neni 20 

Kundërvajtjet administrative dhe gjobat 
Shkeljet e dispozitave të këtij ligji, që përbëjnë kundërvajtje administrative dhe gjobat 
përkatëse përcaktohen në ligjin nr.9920, datë 19.5.2008 "Për procedurat tatimore në 
Republikën e Shqipërisë”. 
 

“Neni 20 
Kundërvajtjet administrative dhe gjobat 

Shkeljet e dispozitave të këtij ligji, që përbëjnë kundërvajtje administrative, dhe gjobat 
përkatëse përcaktohen në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën 
e Shqipërisë.”. 
 

 


