
  

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Ligji    8438  date 28.12.1998 

“Për Tatimin mbi të Ardhurat” 

 

Nenet qe preken nga ligji 94/2018 date 03.12.2018 i botuar ne F.Zyrtare 183/2018 dale nga 

shtypi me 21.12.2018, i cili ndryshon ligjin 8483 date 28.12.1998; te azhornuara dhe me ngjyra, ku 

me ngjyre te kuqe paraqiten pjeset e hequra ose te shfuqizuara dhe me ngjyre jeshile pjeset e 

ndryshuara ose te shtuara 

 

Neni 4 

Burimi i të ardhurave 
Të ardhurat nga një burim në Republikën e Shqipërisë, pa u kufizuar vetëm në to, do 

të perfshijnë të ardhurat si vijon: 

a)  Të ardhurat nga marrëdhënia e punës së ushtruar në Republikën e Shqipërisë; 

b)  të ardhurat nga veprimtari kulturore apo sportive, si dhe nga veprimtari të tjera, personale 

në Republikën e Shqipërisë; 

c)  të ardhurat nga veprimtaria e zhvilluar nga një person jorezident, nëpërmjet një personi 

me seli të përhershme në Republikën e Shqipërisë; 

d)  të ardhurat nga kalimi i së drejtës së pronësisë mbi sendet e paluajtshme, që i përfiton një 

person me seli të përhershme në Republikën e Shqipërisë; 

dh) të ardhurat nga pronësia mbi pasuritë e paluajtshme, aksesorët dhe frytet e tyre, si dhe të 

ardhurat nga të drejta të tjera, që rrjedhin nga pronësia mbi sendet e paluajtshme, në rast se këto 

sende ndodhen në territorin Republikës së Shqipërisë; 

“dh) të ardhurat nga: 

i) pasuria e paluajtshme, aksesorët dhe frytet e tyre, si dhe të ardhurat që rrjedhin nga të drejtat 

mbi pasuritë e paluajtshme që ndodhen në Republikën e Shqipërisë; 

ii)  të drejtat për shfrytëzimin e pasurive minerale, të drejtat për shfrytëzimin e pasurive 

hidrokarbure ose të drejta të tjera për shfrytëzimin e burimeve natyrore tokësore dhe ujore, përfshirë  

detin  në  Republikën  e  Shqipërisë,  si  dhe  informacionit  që  u  përket  këtyre  të drejtave; 

Të drejtat dhe informacioni i përmendur në nënndarjet “i” dhe “ii”, më sipër, për qëllime të 

këtij ligji, trajtohen si pasuri e paluajtshme.”. 

e) të ardhurat nga kalimi i pronësisë mbi pasuritë e parashikuara në gërmën “dh” të këtij neni; 

“e) të ardhurat nga tjetërsimi i: 

i) pasurisë, të drejtave dhe informacionit të përmendur në shkronjën “dh” të këtij neni; 

ii) aksioneve ose interesave të ngjashёm, të tillё si interesat në ortakëri ose truste, sipas 

përkufizimeve në legjislacionet përkatëse, kudo që ndodhen, në qoftë se, në çdo kohë gjatë 365 

ditëve para tjetërsimit, këtyre aksioneve ose interesave të ngjashёm u buron më shumë se 50 për qind 

e vlerës direkt ose indirekt nga pasuria e paluajtshme, të drejtat ose informacioni, të përmendura në 

shkronjën “dh” të këtij neni.”. 

ë) të ardhurat nga dividentët e shpërndarë nga një person juridik, rezident; 

f)   të ardhurat nga pjesët e fitimit, të paguar nga një ortakëri rezidente; 

g) të ardhurat nga interesat e paguar nga organet e qeverisjes qëndrore apo vendore ose nga 

një rezident i Republikës së Shqipërisë, ose që paguhet nga një jo rezident, nëpërmjet një 

personi që ka seli të përhershme në Republikën e Shqipërisë; 

gj) të ardhurat nga e drejta e autorit dhe pronësia intelektuale, qiraja dhe enfiteoza; si dhe të 

ardhurat nga lojërat e fatit. 



  

 

 

 

 

h)  të ardhurat e realizuara nga shërbimet e kryera në territorin e Republikës së Shqipërisë nga 

një person jorezident; 

“h) të ardhurat e një personi joresident, të përftuara si rezultat i shërbimeve të kryera për një 

person resident.”. 

i) të ardhura të tjera që nuk identifikohen në format e paraqitura në këtë nen. 

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. 

2. Dividendët, të ardhurat që rrjedhin si fitim i ortakut, qoftë ky ortak i vetëm, interest nga 
huat, depozitat ose kontrata të ngjashme, të ardhurat nga e drejta e autorit ose pronësia intelektuale, 
të ardhurat nga lojërat e fatit, si dhe të gjitha shpërblimet apo të ardhurat e tjera, që nuk 
parashikohen ndryshe në dispozita të tjera të këtij ligji, tatohen me 15 për qind.  

“3.Dividendët, të ardhurat që rrjedhin si fitim i ortakut, qoftë ky ortak i vetëm, tatohen me 
8 për qind.”. 

Neni 16 

Fusha e veprimit të tatimit mbi fitimin 

1. Tatimit mbi fitimin i nënshtrohen këta persona: 

a)  Personat juridikë dhe ortakëritë e parashikuara në shkronjat “c” dhe “d” të nenit 2 këtij 

ligji dhe që janë regjistruar për TVSH-në. 

b)  Personat juridikë, ortakëritë të parashikuara në nënparagrafet “iii” dhe “iv”  të 
shkronjës “b” të pikes 1 të nenit 2 dhe që janë të rregjistruar për TVSH-në e tjera të personave të 

themeluara ose të organizuara në bazë të një ligji të huaj dhe që ushtrojnë veprimtari në territorin 

e Republikës së Shqipërisë; 

c) Çdo person tjetër, pavarësisht nga statusi ose forma ligjore e regjistrimit apo e njohjes së 

tij, kur ky është subjekt i tatimit mbi vlerën e shtuar, me përjashtim të rastit kur ky person është 

subjekt  i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin mbi biznesin e vogël. 

“ç) çdo person joresident që nuk parashikohet nga shkronjat “a”, “b” ose “c”, të kësaj 

pike, dhe që nuk i nënshtrohet tatimit mbi të ardhurat.”. 
2.Çdo person, sipas kuptimit të këtij ligji, pavarësisht nga statusi ose forma ligjore e regjistrimit 

apo e njohjes së tij, kur është a bëhet subjekt i tatimit mbi fitimin, ka të drejtë të kërkojë çregjistrimin 

në çdo kohë, por jo të kalojë si subjekt, që i nënshtrohet tatimit të thjeshtuar mbi fitimin mbi biznesin 

e vogël.  

Neni 21 
Shpenzime të panjohura 

1.  Për efekt të përcaktimit të fitimit të tatueshëm, nuk njihen shpenzimet si vijon: 

a) Kostoja e blerjes dhe e përmirësimit të tokës dhe të truallit; 

b) Kosto e blerjes, përmirësimit, rinovimit dhe rikonstruksionit të aktiveve të 

veprimtarisë, të cilat amortizohen, në përputhje me nenin 22 të këtij ligji; 
c) Zmadhimi i kapitalit themeltar të shoqërisë ose i kontributit të secilit person në ortakëri; 

ç) vlera e shpërblimeve në natyrë; 

d) Shfuqizohet 

e) dividentët e deklaruar dhe ndarjet e fitimit për ortakët apo aksionerët e shoqërive tregtare, 

si dhe fitimet në rastet e ortakërisë; 

ë) interesat e paguara, të cilat tejkalojnë normën mesatare të interesit 12 mujor të kredisë 

për tregun bankar, sipas publikimit zyrtar të Bankës së Shqipërisë 

f) gjobat, kamatë-vonesat dhe kushtet e tjera penale; 

g) krijimi ose rritja e rezervave dhe e fondeve të tjera, speciale, përveç rasteve të 

parashikuara në ligj apo në akte nënligjore. 

gj) tatimi mbi të ardhurat personale, akciza, tatimi mbi fitimin dhe tatimi mbi vlerën e 

shtuar të zbritshëm; 

h) shpenzimet për përfaqësim dhe shpenzimet për pritje-përcjellje të cilat  tejkalojnë 
shumën 0,3 për qind të qarkullimit vjetor; 

i) shpenzimet e konsumit personal, të përcaktuara nga Ministri i Financave; 

j) shpenzimet të cilat tejkalojnë kufijtë e përcaktuar me ligj apo me akte nënligjore. Për 

kufijtë e përcaktuar në ligjin nr. 7892 datë 21.12.1994, “Për sponsorizimet” , për qëllime tatimore, 

nuk njihen si shpenzime të zbritshme shumat e sponsorizuara, që tejkalojnë masën 3 për qind të 



  

 

 

 

 

fitimit para tatimit dhe shuma e sponsorizuar për botuesit e shtypit, e cila tejkalon masën 5 për qind të 

fitimit para tatimit. 

k) shpenzimet për dhurata; 

l) çdo shpenzim, masa e të cilit nuk vërtetohet me dokumente nga tatimpaguesi. 

ll) shpenzimet për shërbime teknike, konsulence dhe të menaxhimit, të faturuara nga persona 

të tretë, për të cilat nuk është paguar tatimi në burim, brenda periudhës tatimore nga tatimpaguesi. 

m) humbjet,  dëmtimet,  firot  dhe  skarcot  gjatë  prodhimit,  tranzitimit  dhe  magazinimit,  

tej normave të përcaktuara në akte të veçanta ligjore dhe nënligjore. 
Brenda 4 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, Këshilli i Ministrave përcakton me vendim 

normativat për firot, humbjet, dëmtimet dhe skarcot gjatë prodhimit, magazinimit dhe 
transportimit etj., të njohura për qëllime fiskale. 

n). shpenzimet për paga shpërblime dhe çdo formë tjetër e të ardhurave personale, të 

cilat lidhen me marrëdhëniet e punësimit, që u janë paguar të punësuarve, përfshirë edhe 

administratorët, pa kaluar nëpërmjet sistemit bankar. 

Këshilli i Ministrave përcakton me vendim rastet e përjashtimit nga ky rregull. 

nj). shumat e paguara në cash, mbi kufijtë e përcaktuar në ligjin “Për procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”. 

o. Shfuqizohet 

“o) shpenzimet për dieta që tejkalojnë 50 për qind të fondit të pagës bruto vjetore.”. 

2.Nëse gjatë periudhës tatimore, huaja dhe parapagimi tejkalojnë mesatarisht katër herë shumën 

e kapitaleve të veta, interesi i paguar për shumën e tejkaluar nuk njihet si shpenzim i zbritshëm. Ky 

kufizim nuk zbatohet për bankat dhe shoqëritë e sigurimeve dhe kompanitë e leasing-ut.. 

3. Në rastin e personave juridikë, që nuk janë themeluar sipas ligjit “Për tregtarët shoqëritë 

tregtare” paragrafi i dytë i këtij neni zbatohet në të njëjtën mënyrë si edhe për subjektet e tjera të 

parashikuara në këtë nen. 

Neni 24 

Borxhet e këqija 

Në përcaktimin e fitimit të tatueshëm, borxhi i keq njihet si shpenzim i zbritshëm, në rast 

se plotësohen, njëkohësisht, tri kushtet e mëposhtme: 

a)  Një shumë, që korrespondon me ketë borxh, është përfshirë më parë në të  ardhurat; 

b)  borxhi është fshirë nga librat kontabël të tatimpaguesit; 

c)  janë ndërmarrë të gjitha veprimet e mundshme ligjore për arkëtimin e tij. 
Në rastin e bankave, degëve të bankave të huaja dhe subjekteve financiare jobanka, të 

licencuara nga Banka e Shqipërisë për ushtrimin e veprimtarisë së kredidhënies, në përcaktimin e 

fitimit të tatueshëm, fshirja e borxhit të keq, lidhur me procesin e kredidhënies, njihet si shpenzim i 

zbritshëm me plotësimin e këtyre afateve: 

a) 365 ditë pas depozitimit të kërkesës për fillimin e procedimit të ekzekutimit të 

detyrueshëm te përmbaruesi, në rast se kredia është e siguruar me pasuri të luajtshme ose të 

paluajtshme; 

b) 365 ditë pas lëshimit nga gjykata të urdhrit të ekzekutimit, në rast se kredia nuk është e 

garantuar me pasuri të luajtshme ose të paluajtshme. 

“c) në rast se pasuria e luajtshme ose e paluajtshme që siguron kredinë, ekzekutohet para 

afateve të përcaktuara në shkronjat “a” dhe “b” më lart, provizionet e mëparshme bankare, të njohura 

si shpenzime të zbritshme, do të vazhdojnë të njihen si të tilla.”. 

 

“Neni 27/1 

Ndryshimi i pronësisë 
1.  Nëse  gjatë  një  periudhe  tatimore  pronësia  direkte  dhe/ose  indirekte  e  kapitalit 

aksionar, kuotave, ose e të drejtave të votimit të një personi juridik ndryshon me më shumë se 20 % në 

vlerë ose numër aksionesh, kuotash, personi juridik trajtohet si të jetë duke shitur një pjesë 

proporcionale të të gjitha pasurive të tij menjëherë përpara ndryshimit. Personi juridik trajtohet si: 

a)  përfitues i të ardhurave nga shitja, e barabartë kjo me pjesën proporcionale të vlerës së 

tregut të aktivit në atë kohë; dhe 

b)  riblerës i aktivit për të njëjtën vlerë. 

Pika 1 aplikohet në rastet kur personi juridik, për tre vitet paraardhëse, ka realizuar një mesatare 

qarkullimi prej 500.000 000 (pesëqind milionë) lekësh. 

2.  Kur një person juridik paguan tatimin mbi fitimin, sipas këtij ligji, bazuar në pikën 1, të 

këtij neni, çdo ndryshim pronësie i aksioneve ose interesave të ngjashёm që shkaktojnë ndryshimin 

është i përjashtuar nga tatimi mbi fitimin. 



  

 

 

 

 

3.  Një person juridik, i cili është subjekt i një ndryshimi të përmendur në pikën 1, të këtij neni, 

duhet të njoftojë autoritetet tatimore me detajet e ndryshimit brenda 45 ditëve nga koha kur ka 

ndodhur ndryshimi. 

4. Personi juridik duhet të njoftojë administratën tatimore për një ndryshim pronësie të 

drejtpërdrejtë ose të tërthortë prej 10 % ose më shumë të kapitalit të saj ose të të drejtave të votës. 

Ndryshimi i pronësisë duhet të jetë objekt i nënndarjes “ii”, të shkronjës “e”, të nenit 4, të këtij ligji. 

Njoftimi duhet të kryhet brenda 45 ditëve nga ndryshimi i pronësisë. Kjo dispozitë nuk zbatohet në 

rastet kur zbatohet pika 3 e këtij neni. 

5. Në rast të mosnjoftimit të autoriteteve tatimore, personi juridik dënohet sipas penaliteteve të 

përcaktuara në ligjin “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë.”. 

 

“Neni 30/1 

Deklarimi dhe pagesa nga persona joresidentë specifikë 
1.Një personi joresident, të përcaktuar sipas shkronjës “ç”, të pikës 1, të  nenit 16, të këtij 

ligji, i kërkohet të përgatisë një deklaratë të të ardhurave të tatueshme, sipas udhëzimit të ministrit 

përgjegjës për financat. Deklarata duhet të dorëzohet sipas afatit të përcaktuar në nenin 29 të këtij ligji. 

2.Në kohën e paraqitjes së deklaratës, sipas pikës 1, të këtij neni, personi joresident duhet 

të paguajë shumën e tatimit të deklaruar. Nenet 30 dhe 37, të këtij ligji, nuk zbatohen për këto 

raste.”. 

Neni 33 

Mbajtja në burim e tatimit mbi të ardhurat 
1.Të  gjithë  personat  rezidentë  në  Republikën  e  Shqipërisë,  organet  e  qeverisjes 

qendrore e vendore, organizatat jofitimprurëse dhe çdo subjekt tjetër, i njohur nga legjislacioni në 

fuqi, janë të detyruar të mbajnë tatimin në burim në masën 15 për qind nga shuma bruto e pagesave 

të mëposhtme, që lindin nga një burim në Republikën e Shqipërisë. 

a) dividendët; 

b) ndarjet e fitimit; 

c)  interesat; 

ç)  pagesat për të drejtat e autorit dhe për pronësinë intelektuale; 

d) pagesat për shërbimet teknike, shërbimet e menaxhimit, shërbimet financiare dhe ato të 

sigurimit; 

dh) pagesat për menaxhimin dhe pjesëmarrjen në këshillat drejtues; 

e)  pagesat për ndërtimin, instalimin, montimin ose për punë mbikqyrëse që lidhen me to; 

ë)   pagesat për qeratë; 

f) pagesat për shfaqjet e aktorëve, të muzikantëve ose sportistëve, përfshirë pagesa të tilla 

që u bëhen personave, të cilët punësojnë artistë ose sportistë apo ndërmjetësojnë për shfaqjet e tyre. 

g) të ardhurat e individëve nga lojërat e fatit dhe kazinotë. 
“1.Të gjithë personat residentë në Republikën e Shqipërisë, organet e qeverisjes qendrore e 

vendore, organizatat jofitimprurëse dhe çdo subjekt tjetër, i njohur nga legjislacioni në fuqi, janë të 

detyruar të mbajnë tatimin në burim nga shuma bruto e pagesave të mëposhtme, që lindin nga një 

burim në Republikën e Shqipërisë, sipas shkallëve të mëposhtme: 

1.1. 15 për qind për: 

a)  interesat dhe pagesat e ngjashme me to; 

b)  pagesat për të drejtat e autorit dhe për pronësinë intelektuale; 

c) pagesat për shërbimet teknike, shërbimet e menaxhimit, shërbimet e konsulencës, 

shërbimet financiare dhe ato të sigurimit; 

ç) pagesat për menaxhimin dhe pjesëmarrjen në këshillat drejtues; 

d) pagesat për ndërtimin,instalimin,montimin ose për punë mbikëqyrëse që lidhen me to;  

dh) pagesat për qiratë; 

e) pagesat për shfaqjet e aktorëve, të muzikantëve ose sportistëve, përfshirë pagesa të 

tilla që u bëhen personave, të cilët punësojnë artistë ose sportistë apo ndërmjetësojnë për shfaqjet 

e tyre; 

ë)  të ardhurat e individëve nga lojërat e fatit dhe kazinotë. 

1.2. 8 për qind për: 

a)  dividendët: 

b)  ndarjet e fitimit.”. 
2. Pika 1 e këtij Neni nuk zbatohet për: 



  

 

 

 

 

a.personat rezidentë shqiptarë, të regjistruar si tatimpagues të tatimit mbi fitimin dhe të 

tatimit mbi vlerën e shtuar ose  personat e regjistruar si tatimpagues të taksës vendore mbi bisnesin 

e vogël; 

b.dividendët dhe shpërndarjet e tjera të fitimit brenda objektit të përcaktuara në nenin 26 

të ligjit; 

c.pagesat e bëra personave jorezidentë për shërbimet për transportin ndërkombëtar të 

pasagjerëve dhe mallrave. 

3. Përveç rasteve të përcaktuara në pikën 2 të këtij neni, tatimi në burim i mbajtur mbi pagesën, 

sipas pikës 1 të këtij neni, përfaqëson detyrimin tatimor përfundimtar. 

4.Shfuqizohet 

5. Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror sha ( ANTA) përjashtohet nga pagimi i tatimit në 

burim për të ardhurat nga shërbimet navigacionale ajrore. 

 

Në nenin 38,  

Dispozita kalimtare 

“9. Norma e tatimit mbi dividendin në shkallën 8 % do të aplikohet edhe për fitimet e 

pashpërndara të realizuara në vitet 2018 e më parë, përfshirë rezervat dhe fitimet e kapitalizuara, me 

kusht që tatimi mbi dividendin, që i përket fitimeve të pashpërndara të viteve 2017 e më parë, të 

paguhet brenda datës 30 shtator 2019, ndërsa tatimi mbi dividendin për fitimin e vitit 2018 të paguhet 

brenda datës 20 gusht 2019.”. 

 
Hyn në fuqi më 1 janar 2019. 

 

 
 
 

 

 

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. 

E ardhura e tatueshme (në lekë/muaj)  
Përqindje 

Nga Deri në 

(përfshirë) 

 

0 30.000 Zero për qind 

30.001 150 000 +13 për qind të shumës mbi 30 000 

lekë. 

150 001 Më tepër 15 600 lekë + 23 përqind të shumës mbi 

150 000 lekë. 


