
  

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

NDREQJE GABIMI 
 

Në ligjin nr. 39/2018, “Për  disa  ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, 

“Për tatimin mbi të ardhurat””, të ndryshuar”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 134, date 18.9.2018,  

në nenin 8, bëhet ndreqja e mëposhtme: 

Fjalët “nenit 3” të bëhen “nenit 4 të këtij ligji”. 

 

Botuar ne F.Zyrtare 135/ 2018 

Dale nga shtypi me 19.09.2018 

 
 

Ligji   39/2018  Date 09.07.2018 
 

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 8438, DATË 28.12.1998, 

“PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR 

 

Neni 8 qe ndreqet nga gabimi 

Ishte  
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare, me përjashtim të nenit 3, i cili hyn 

në fuqi më 1 janar 2019. 

Behet 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare, me përjashtim të nenit 4, i cili 

hyn në fuqi më 1 janar 2019. 

 

Per Info Nenet qe jane objekt i kesaj ndreqje gabimi 

 

Neni 3 

Në nenin 20, paragrafët e tretë dhe të katërt shfuqizohen. 

Neni 4 
Në nenin 28 bëhen ndryshimet e mëposhtme:                   
1. Pika 1 ndryshohet si më poshtë: 
“1. Shkalla e tatimit mbi fitimin është: 

-   5 % për tatimpaguesit me të ardhura deri në 14 000 000 lekë në vit. 
- 15 % për tatimpaguesit me të ardhura mbi     14 000 000 lekë në vit.”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Pas pikës 2 shtohen pikat 3 dhe 4 me këtë përmbajtje: 
“3.Për personat juridikë, të cilët zhvillojnë veprimtari  ekonomike sipas ligjit nr. 38/2012, 

“Për   shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor”, shkalla e tatimit mbi fitimin është 5 %. 
4.Për subjektet, të cilat zhvillojnë veprimtari pritëse të certifikuar si “agroturizëm”, sipas 

legjislacionit në fuqi në fushën e turizmit, shkalla e tatimit mbi fitimin është 5 %. Kjo shkallë 
aplikohet  për  një  periudhë  10-vjeçare  për personat juridikë që përfitojnë statusin “subjekt i 
certifikuar agroturizmi”, deri më 31 dhjetor 2021. Aplikimi i shkallës së reduktuar fillon në vitin 
tatimor pasardhës, pas përfitimit të statusit “subjekt i certifikuar agroturizmi.”.  


