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Ligji 8438, datë 28.12.1998
Për Tatimin mbi të Ardhurat
Kreu II Tatimi mbi te ardhurat personale
Neni 5 Periudha tatimore
Periudha tatimore fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor të çdo viti kalendarik.
Neni 6 Fusha e veprimit të tatimit mbi të ardhurat personale
Tatimi mbi të ardhurat personale, që më poshtë do të quhen “të ardhura”, llogaritet mbi të
ardhurat e individëve.
Neni 7 Shtrirja e detyrimit
1. Individët rezidentë i nënshtrohen detyrimit për tatimin mbi të ardhurat personale gjatë
periudhës tatimore, për të gjitha burimet e të ardhurave, sipas parashikimeve të këtij kreu.
Neni 8 E ardhura e tatueshme
1. Për qëllime të tatimit mbi të ardhurat personale, merren si të ardhura të tatueshme:
a) pagat dhe shpërblimet e tjera, në lidhje me marrëdhëniet aktuale të punës;
Neni 9 Tarifat tatimore
1. Pagat dhe shpërblimet, në lidhje me marrëdhëniet e punës aktuale, do të tatohen sipas tarifave
të përshkruara në pasqyrën nr. 1, e cila i bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij.
Neni 13 Deklarata individuale vjetore e të ardhurave
1.Tatimpaguesit individë, rezidentë në Republikën e Shqipërisë, që realizojnë të ardhura të
tatueshme në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj, dorëzojnë deklaratën vjetore të
të ardhurave pranë administratës tatimore qendrore. Deklarues të të ardhurave individuale vjetore janë
edhe tatimpaguesit jorezidentë, të cilët krijojnë të ardhura të tatueshme me burim në Republikën
e Shqipërisë.
Neni 13/2 Të dhënat për të ardhurat bruto
1. Tatimpaguesi, në deklaratën vjetore të të ardhurave, jep të dhëna për të ardhurat bruto, në të
cilat përfshihen:
“a) Të ardhura bruto nga paga apo shpërblimet nga marrëdhëniet e punësimit për individët.”.
Pasqyra Nr.1 TABELA PER TATIMIN MBI TE ARDHURAT PERSONALE NGA PUNESIMI
E ardhura e tatueshme (në lekë/muaj)
Përqindje
Nga
Deri në (përfshirë)
0
30.000
Zero për qind
30.001
130 000
+13 për qind të shumës mbi 30 000 lekë.
130 001
Më tepër
13 000 lekë + 23 përqind të shumës mbi 130 000 lekë.

Udhezim 5, datë 30.01.2006
Për tatimin mbi te ardhurat i ndryshuar
2. Tatimi mbi të ardhurat personale
2.3. Të ardhurat e tatueshme
Në zbatim të Nenit 8, të ardhura të tatueshme për qëllim të tatimit mbi të ardhurat personale,
janë kategoritë e të ardhurave të mëposhtme:
2.3.1 Pagat dhe shpërblimet e tjera në lidhje me marrëdhëniet aktuale të punës (të ardhurat nga
punësimi). Në këtë kategori të ardhurash përfshihen si pagat, ashtu edhe shpërblime të tjera në vlerë që
lidhen me punësimin aktual të individit. Në të ardhura nga pagat përfshihet paga bazë si dhe të gjitha
shtesat mbi pagën bazë që kanë karakter të përhershëm si shtesat për vjetërsi, vështirësi, largësi
vendbanimi, natyrë të veçantë pune apo shërbimi, si dhe shtesa të tjera page e shpërblimi të bëra me
akte të tjera ligjore e nënligjore.
2.5. Tarifat tatimore
2.5.1 Në zbatim të Nenit 9, pagat dhe shpërblimet e tjera në lidhje me marrëdhëniet aktuale
të punës do të tatohen sipas tarifave të pasqyrës nr.1 “Tabela e Tatimit mbi të Ardhurat nga
Punësimi” bashkëngjitur këtij Udhëzimi.
2.8. Deklarata individuale vjetore e të ardhurave
2.8.1 Detyrimi për dorëzimin e deklaratës individuale vjetore të të ardhurave e kanë të gjithë
individët rezidentë në Republikën e Shqipërisë për të ardhurat vjetore totale bruto të realizuara brenda
dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Detyrimin për deklarim e kanë edhe individët
jorezidentë vetëm për të ardhurat e tatueshme të realizuara prej tyre në territorin e Republikës së
Shqipërisë kur këto të ardhura bruto janë në shumën 2,000,000 lekë dhe mbi këtë shumë. Deklarata
individuale vjetore e të ardhurave dorëzohet në drejtorinë rajonale tatimore më të afërt me vendbanimin
e individit.
2.8.2 të dhënat që duhet të përmbajë deklarata vjetore e të ardhurave
2.8.2.1 Deklarata vjetore e të ardhurave plotësohet nga individi që mbart detyrimin për të
deklaruar. Bashkëngjitur këtij udhëzimi, si pjesë përbërëse e tij janë “Deklarata individuale vjetore e të
ardhurave të individëve shqiptarë”(formulari/D1), rezidentë dhe jorezidentë“Deklarata individuale
vjetore e të ardhurave, të individëve të huaj” (formulari/D1), rezidentë dhe jorezidentë dhe formulari i
pagesës së tatimit mbi të ardhurat individuale vjetore, sipas përcaktimit të bërë në pikën 2 të nenit
13/7 të ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar. Deklaratat
shoqërohen me udhëzuesit për plotësimin e çdo rubrike të saj nga individi deklarues.
2.8.3 të dhënat për të ardhurat bruto
Të dhënat në lidhje me të ardhurat bruto janë të përcaktuara në nenin 13/2 të ligjit për
tatimin mbi të ardhurat. Këto të dhëna, si për individët shqiptarë edhe për individët e huaj, janë
pasqyruar të detajuara në deklaratat individuale vjetore të të ardhurave bashkëlidhur këtij udhëzimi.
(Ndryshuar me Udhezim nr.16, dt. 25.07.2012.).

Udhëzues për mënyrën e plotësimit të deklaratës individuale vjetore të të ardhurave
Seksioni b : të dhëna per llogaritjen e tatimit të ardhurat bruto
3.Të ardhurat bruto nga pagat apo shpërblimet nga marrëdhëniet e punësimit për individët,
plotësohet për totalin e pagave dhe shpërblimeve që deklaruesi përfiton nga të gjitha marrëdhëniet e
punësimit gjatë periudhës tatimore.
4. Tatimi i llogaritur mbi pagat dhe shpërblimet nga marrëdhëniet e punësimit për individët,
do të jetë fushë e lirë dhe do të plotësohet nga vetë deklaruesi. Shuma e tatimit të vendosur në këtë
kuti, në asnjë rast nuk mund të jetë më e vogël se tatimi i mbajtur në burim dhe i paguar nga
punëdhënësi për të ardhurat nga pagat dhe shpërblimet në lidhje me marrëdhëniet aktuale të punës
gjatë vitit. Kjo fushë do të plotësohet nga individi deklarues, i cili do të llogarisë tatimin mbi të ardhurat

personale nga pagat dhe shpërblimet për të gjitha të ardhurat që përfitohen gjatë muajit, edhe kur ai i
përfiton ato nga punëdhënës të ndryshëm. Në rastin kur shuma e të ardhurave të përfituara gjatë muajit
nga dy apo më shumë punëdhënës e kalojnë vlerën që tatohet me zero përqind (30,000 lekë), tatimi do
të llogaritet mbi totalin e të ardhurave mujore (totali i të ardhurave nga të gjithë punëdhënësit).
Tatimi i llogaritur në këtë mënyrë për çdo muaj të vitit, mblidhet për 12 muajt e vitit dhe hidhet në një
shumë të vetme në këtë fushë, e cila përfaqëson tatimin vjetor të llogaritur për pagat dhe shpërblimet.
Në rast se shuma e të ardhurave të përfituara gjatë një muaji nga një apo më shumë punëdhënës është
nën kufirin e tatueshëm (30,000 lekë), kjo fushë do të jetë zero.

