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UDHËZIM 

Nr. 9, datë 20.2.2019 
 

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 26, DATË 4.9.2008, 

“PËR TAKSAT KOMBËTARE”, I NDRYSHUAR 
 
Në udhëzimin nr. 26, datë 4.9.2008, “Për taksat kombëtare”,   i   ndryshuar,   bëhen  shtesat   

dhe ndryshimet, si më poshtë: 

1. Në pikës 2.3.1, bëhen ndryshimet e mëposhtme: 

a) Fjalia “Shënim. Detyrimi për pagimin e taksës i takon pronarit të mjetit. Vlera e taksës është për 

vitin kalendarik në të cilin arkëtohet, me vlefshmëri 365 ditë, pavarësisht nga momenti në të cilin ajo 

paguhet”, zëvendësohet me: 

“Shënim. Detyrimi për pagimin e taksës i takon pronarit të mjetit. Detyrimi i taksës paguhet për 

vitin kalendarik (nga 1 janari deri më 31 dhjetor) për të cilin ka lindur detyrimi. Taksa e paguar në vitin 

aktual, pavarësisht nga momenti në të cilin ajo paguhet, ka vlefshmëri 365 ditë. 

Shembull:  Pronari  i  mjetit paraqitet  me  date 11.2.2019 për të paguar taksën e vitit 2019, pra 

detyrimin e taksës për periudhën nga 1.1.2019 deri më 31.12.2019. Afati i vlefshmërisë së kësaj takes është 

deri me 11.2.2020”. 

b)  pas  fjalive  me  përmbajtjen:  “Mjetet  që regjistrohen për herë të parë, në momentin e targimit 

të tyre, paguajnë taksën vjetore të mjeteve të përdorura (TVMP)……………….. pavarësisht  datës së muajit”, 

shtohet fjalia” “Për mjetet që regjistrohen për herë të parë, por që  në  momentin  e  targimit  kërkohet  të  

bëhet njëkohësisht edhe procedura e çregjistrimit të përkohshëm të tyre, detyrimet për TVMP llogariten dhe 

paguhen për muajin në të cilin mjeti do të regjistrohet, ndërkohë që bëhet edhe procedura e çregjistrimit të tij, 

duke dorëzuar targat dhe lejen e qarkullimi”. 

2.  Në  pikën  2.4,  para  paragrafit  të  fundit, shtohet paragrafi me këtë përmbajtje: 

Për sasitë e benzinës dhe të gazoilit të prodhuar në  vend,  por  të  eksportuar  jashtë  territorit  të 

Republikës së Shqipërisë taksa nuk paguhet. Subjektet prodhuese dërgojnë informacion pranë DPT-së, brenda 

datës 15 të muajit pasardhës, për të cilin bëhet deklarimi dhe pagesa e taksës, të dhëna mbi sasinë e gazoilit dhe 

benzinës të prodhuar, sasitë  e  eksportuara,  si  dhe  sasitë  për  të  cilat paguhet taksa. 

3.  Ne  pikën  2.5.1,  në  paragrafin  e  fundit, togfjalëshi “në masën sa 1/2 e normës së rentës” 

zëvendësohet me “në masën sa 3/7 e normës së rentës për vitin 2019, 3/8 e normës së rentës për vitin 2020 

dhe 1/3 e normës së rentës për vitin 2021 e në vijim”. 

4.  Në  pikën  2.5.2,  në  paragrafin  e  dytë, togfjalëshi “në masën sa 1/2 e normës së rentës” 

zëvendësohet me “në masën sa 3/7 e normës së rentës për vitin 2019, 3/8 e normës së rentës për vitin 2020 

dhe 1/3 e normës së rentës për vitin 2021 e në vijim” 

5.Pas pikës 2.7, shtohet pika 2.8, me përmbajtjen, si vijon: 

2.8  Taksa e materialeve/artikujve   plastikë, lëndëve të para të importuara për prodhimin e tyre dhe e 

ambalazheve prej plastike/qelqi. 

Pikat 2.8.1 deri 2.8.8, ndryshohen me përmbajtjen, si vijon: 

2.8.1 Taksa e materialeve/artikujve plastikë dhe e ambalazheve plastike që importohen dhe bëjnë 

pjesë në kapitullin 39 të NKM-së, është 35 lekë/kg. Nuk e paguajnë këtë taksë 35 lekë/kg, lëndët e para në  forma  

primare  që  importohen  sipas  krerëve 3901 deri në 3914, të NKM-së. 



Përveç  materialeve/artikujve  të  importuar  në kapitullin 39 të NKM-së, kjo taksë zbatohet edhe kur 

materiali plastik zë, të paktën, 51 për qind të masës    së    përgjithshme    të    ambalazhit    që ambalazhon 

produkte të tjera të importuara, të klasifikuara në kapitujt, krerët, nënkrerët dhe kodet e tjera tarifore të 

Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave. 

Në rastet kur në materialet/artikujt që importohen  në  kapitullin  39  të  NKM-së,  pjesa 
joplastike zë më shumë se 51 për qind të masës së përgjithshme, kjo taksë zbatohet vetëm për pjesën e masës 

së plastikës (si p.sh., dyer, dritare etj...). 

2.8.2 Taksa e lëndëve të para në forma primare të importuara, që klasifikohen në krerët 3901 deri në  

3914  të  NKM-së,  dhe  që  përdoren  për prodhimin në vend të produkteve të plastikës është 25 lekë/kg. 

2.8.3 Taksa e ambalazheve prej qelqi është 5 lekë/kg dhe zbatohet për ambalazhet prej qelqi të 

importuara e të prodhuara në vend. Taksa zbatohet për të gjithë artikujt prej qelqi, sipas kreut 7010 të NKM-së, 

në rast se ambalazhi importohet veçmas si dhe kur materiali i qelqit zë, të paktën, 80 për qind të masës së 

përgjithshme të ambalazhit që ambalazhon produkte të tjera, të klasifikuara në kapitujt, krerët, nënkrerët dhe 

kodet e tjera tarifore të Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave. 

2.8.4 Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e taksës: 

Administrata  Doganore  është  përgjegjëse  për mbledhjen e: 

a) Taksës së materialeve/artikujve plastikë dhe e ambalazheve plastike të importuara; 

b) Taksës së lëndëve të para në forma primare,të  importuara  në  krerët  3901  deri  në  3914,  të 

NKM-së, dhe që përdoren për prodhimin në vend të produkteve të plastikës; 

c) Taksës së ambalazheve prej qelqi të importuara; 

Administrata Tatimore është përgjegjëse për mbledhjen e: 

d) Taksës së ambalazheve prej qelqi të prodhuara në vend. 

2.8.5 Pagesa dhe transferimi në llogarinë e të ardhurave tatimore të taksës. 

Pagesa e taksës nga importuesi sipas pikave “a”; “b” dhe “c”, të paragrafit 2.8.4 më lart, bëhet në 

momentin e importit të tyre, para se këto mallra të jenë liruar për qarkullim të lire. 

Pagesa  e  taksës  nga  prodhuesi  vendas  sipas pikës  “d”;  të  paragrafit  2.8.4  më  lart,  bëhet  së 

bashku  me  dorëzimin  e  deklaratës  së  taksave kombëtare, brenda datës 15 të muajit pasardhës për muajin 

paraardhës. 

Transferimi nga  Administrata Doganore e  të ardhurave të arkëtuara nga taksa, në llogarinë e të 

ardhurave të Administratës Tatimore bëhet Brenda datës 15 të muajit pasardhës për muajin paraardhës. 

2.8.6  Procedurat e  deklarimit në  import dhe pagimit të taksës për ambalazhet plastike dhe/ose 

qelqi 

i. Për qëllime të aplikimit të taksës për ambalazhin  plastik/qelqi  të  importuar,  subjekti importues, 

vetë, apo nëpërmjet kompanisë prodhuese apo eksportuese, bën ndarjen e llojeve të  ambalazhit të 

produkteve të importuara. Deklarimi i ambalazhit në DAV në import bëhet në  nivel  artikulli.  Kur  për  të  

njëjtin  artikull  ka ambalazhe të ndryshme, sipas kategorizimit plastikë apo qelq, detyrimisht në DAV, për 

artikujt me kod tarifor të njëjtë, do të bëhet deklarimi i ndarë (me BIS), por me kod të ndryshëm ambalazhi 

(kutia 31 e DAV). 

ii. Në llogaritjen e taksës për ambalazhin plastik, nga pesha bruto, do të zbritet pesha e paletave 

transportuese  të  drurit,  të  kartonit  apo  atyre metalike. 

Shembuj: 

a) Në  rast  se  importuesi  deklaron  ambalazh plastik sipas kodeve tarifore nga kreu 3916 deri 

3926 të NKM-së, taksa do të llogaritet mbi bazën e peshës neto, duke aplikuar nivel taksimi 35 lekë/kg; 

b) Në  rast  se  importuesi deklaron mallra  në ambalazh qelqi, sipas kodeve tarifore të kreut 7010 të 

NK-së, taksa do të llogaritet mbi bazën e peshës neto, duke aplikuar nivel taksimi 5 lekë/kg; 

c) Në  rast  se  importuesi  deklaron  mallra  të klasifikuara në kode të tjera tarifore të NKM-së, në 

kutinë  31  të  DAV,  përdoret  kodi  përkatës  i ambalazhit plastik dhe taksa zbatohet mbi diferencën  e  

peshës  bruto  me  atë  neto,  duke aplikuar nivel taksimi 35 lekë/kg. Në kutinë 38 të DAV, si peshë neto 

plotësohet pesha e produktit të konsumueshëm pa asnjë lloj ambalazhi; 

d) Në  rast  se  importuesi  deklaron  mallra  të klasifikuara në kode tarifore të tjera të NKM-së, në 

kutinë 31 të DAV përdoret kodi përkatës i ambalazhit të qelqit, dhe taksa zbatohet mbi diferencën e peshës 

bruto me atë neto, duke aplikuar nivel taksimi 5 lekë/kg. Në kutinë 38 të DAV si peshë neto plotësohet pesha 

e produktit të konsumueshëm pa asnjë lloj ambalazhi; 



e) Në  rast  se  importuesi  deklaron  se  në  të njëjtën ngarkesë, ndodhen mallra që janë të klasifikuara 

në krerët 3923 dhe 7010 të NKM-së (edhe ambalazh plastik bosh, edhe ambalazh qelqi bosh), atëherë DAV 

plotësohet në nivel artikulli (me BIS) dhe llogaritja e taksës për çdo artikull bëhet për diferencën e peshës 

bruto me atë neto; 

f) Në rast se importuesi deklaron, se në të njëjtën ngarkesë, paraqiten mallra që janë të paketuara në 

ambalazh plastik dhe qelqi (p.sh. vaj vegjetal i ambalazhuar një pjesë në shishe plastike dhe një pjesë në shishe 

qelqi), atëherë DAV plotësohet  në   nivel   artikulli   (me   BIS),   duke përdorur kode të ndryshme ambalazhi 

për sasitë respektive. Llogaritja e taksës për çdo artikull bëhet për diferencën e peshës bruto me atë neto; 

g) Në rast se importuesi deklaron produkteve gjysmë të gatshme (p.sh. pipeta), të cilat destinohen për 

prodhimin e ambalazheve të plastikës apo të qelqit, taksa llogaritet dhe paguhet në import, para çlirimit për 

qarkullim të lirë, pavarësisht nëse importuesi i importon këto produkte në funksion të aktivitetit të vet 

prodhues apo është importues i këtyre produkteve për qëllime tregtare. 

2.8.7 Procedura e deklarimit të ambalazheve të qelqit nga prodhuesit vendas 

Për ambalazhet prej qelqi të prodhuara në vend, taksa përfshihet në vlerën e tatueshme të faturës, para 

se të aplikohet TVSH-ja. Subjekti prodhues i ndan në faturën tatimore artikujt sipas kapacitetit mbajtës të 

ambalazhit. 

Në rastet kur subjektet prodhues të mallrave që kërkojnë ambalazh qelqi, e prodhojnë vetë ambalazhin  

dhe  e  shesin  atë  edhe  për të  tretë,paguajnë taksën për sasinë e shitur të ambalazhit me faturë tatimore, si 

dhe për sasinë e përdorur të ambalazhit për nevojat e ambalazhimit të produkteve të tyre. 

2.8.8 Procedura e kontrollit të lëndëve të para në forma primare të importuara në krerët 3901 deri në 

3914 të NKM-së, në rastet kur nuk përdoren për prodhimin në vend të produkteve të plastikës. 

2.8.8.1 Taksa 25 lekë/kg për lëndët e para në forma primare, të importuara në krerët 3901 deri në 

3914, të NKM-së, zbatohet për të gjithë prodhuesit/importuesit që e përdorin për prodhimin në vend të 

produkteve të plastikës. 

Taksa për lëndët e para në forma primare të importuara nga subjektet prodhuese, që kategorizohen 

në krerët 3901 deri në 3914, do të aplikohet vetëm nëse produktet e prodhuara nga këto lëndë të para të 

importuara janë subjekt i llogaritjes së taksës në import. 

Në rastet kur lëndët e para në forma primare, të importuara nga subjektet prodhuese dhe që klasifikohen  

në  krerët  3901  deri  në  3914,  nuk përdoren për prodhimin e produkteve të plastikës në vend, por si 

plotësues teknologjik, lëndë të para additive (agregate lidhës) për prodhimin e produkteve që nuk kategorizohen 

si produkte plastike, taksa 25 lekë/kg nuk paguhet në import. Ky përcaktim zbatohet dhe për rastet kur lëndët e 

para në forma primare, të importuara nga subjektet prodhuese në krerët 3901 deri në 3914, përdoren për 

prodhimin e materialeve plotësuese për prodhues të tjerë, produktet finale të të cilëve nuk përfshihen në 

kapitullin 39 të NKM-së. 

Shembuj: 

a) Lëndët e para të llojit, si p.sh.: Vinnapas (NKM 3905), Culminal (NKM 3912), Ëalocel (NKM 

3912) etj., të cilat importohen direkt nga prodhuesit vendas i materialeve të ndërtimit, apo të prodhimit të çdo 

lloj artikulli tjetër që nuk përfshihet në kapitullin 39 të NKM, si p.sh.: llaç, fino, grafiato, kollë etj., dhe që 

përdoren në procesin teknologjik me qëllim fleksibilitetin e materialit, lidhjen e lëndëve të para, ngjitjen e tyre 

etj. Në këtë rast materialet e ndërtimit apo artikujt e tjerë të prodhuara nuk konsiderohen produkte të plastikës, 

prandaj për to nuk paguhet taksa. 



b)  Lëndët  e  para  të  importuara  direkt  nga prodhuesit  vendas, me qëllim prodhimin e produkteve 

që përdoren në industrinë e ndërtimit. 
c)  Lëndët  e  para  të  importuara  direkt  nga prodhuesit vendas, me qëllim prodhimin e produkteve 

që janë materiale dhe lëndë të para për industrinë  e  prodhimit  të  mobilieve,  si  p.sh.,poliolet   (NKM   

3907-3909)   që   përdoren   për prodhimin e sfungjerit, i cili përdoret në fushën e mobilierisë, ku 

produktet  finale janë të kategorizuara jashtë kapitullit 39, si p.sh., “karrige”,“kolltukë” etj. 

2.8.8.2 Subjektet importuese, të cilat përdorin lëndë  të  parë,  apo  material ndihmës  importi  të 

kategorizuar në kodet 3901 deri në 3914, të NKM- së, por që janë prodhues të mallrave/materialeve që nuk  

kategorizohen  ne  grupin  e  produkteve  të plastikës, ose që produktet apo materialet ndihmëse të  tyre,  

përdoren  për  prodhimin  e  materialeve plotësuese për prodhues të tjerë, produktet finale të të cilëve nuk 

përfshihen në kapitullin 39 në NKM-së, depozitojnë në Drejtorinë Rajonale Tatimore për përjashtimin e 

taksës 25 lekë/kg në import dokumentacionin e mëposhtëm: 

a) Licencë/leje/miratim nga institucioni përkatës i autorizuar (nëse kërkohet nga legjislacioni),  

për  prodhimin  e  produktevejo plastike, por që përdorin edhe lëndë ndihmëse që kategorizohen në kodet 3901 

deri në 3914, të NKM-së. 

b) Listën e detajuar të mallrave dhe materialeve që prodhon, përfshirë edhe kodin e tyre në rastet kur 

këto mallra apo materiale importohen. 

c) Kartën teknologjike të procesit të prodhimit ku përcaktohen  sasitë e  materialeve që 

kategorizohen  në  kodet  3901  deri  në  3914  të NKM-së    të    nevojshme    për    prodhimin    e 

produkteve joplastike. 

d)  Për  rastet  kur  produktet/materialet  janë materiale  plotësuese për prodhues të tjerë produktesh  

finale,  të  cilat  nuk  përfshihen  në kapitullin 39 në NKM-së, dokumente të tilla  si kontratat,  apo  

porositë  me  blerësin  e  këtyre materialeve plotësuese, si p.sh., me një prodhues mobiliesh. 

e) Nevojat tremujore dhe vjetore të importit të materialeve që kategorizohen në kodet 3901 deri në 3914  

të  NKM-së,  të  nevojshme  për  procesin teknologjik. 

f) Të dhënat tremujore dhe vjetore të produkteve jo plastike të prodhuara dhe për të cilat janë  

përdorur  materiale  të  importuara  në  kodet 3901 deri në 3914 të NKM-së. 

g) Gjendja e inventarit tremujor dhe në fund të vitit  e  materialeve  të  importuara  për  qëllime 

prodhimi, në kodet 3901 deri në 3914 të NKM-së. 

Subjektet importues të pajisur me autorizim nga Drejtoria  Rajonale  Tatimore  për  mospagesën  e 

taksës  për  importimin  nga  vetë  prodhuesi  për qëllime prodhimi të mallrave joplastike, të materialeve  

sipas  kodeve  3901  deri  në  3914  të NKM-së, që kanë bërë pagesën nga data 1 janar 2019 deri në datën e 

publikimit në Fletoren Zyrtare të këtij udhëzimi, rimbursohen nga Dega Doganore ku  ka  kryer  importin.  

Procedura  e  rimbursimit bëhet mutatis-mutandis sipas pikës 2.8.9. 

2.8.8.3. Drejtoria Rajonale Tatimore: 

a) krijon dosje për çdo importues që prodhon vetëprodukte jo plastike apo materiale plotësuese për  

një  kategori  tjetër  prodhimi  qe  prodhon produkte jo plastike, duke përdorur edhe materialeve të 

importuara nga ai vetë për qëllime prodhimi, në kodet 3901 deri në 3914 të NKM-së; 

b)  dërgon  në  Drejtorinë  e  Përgjithshme  të Doganave: 

i. kopje të dosjes për subjektin importues i cili prodhon mallra dhe materiale joplastike; 

ii.  autorizimin  me  shkrim  për  mospagesën e taksës  për  importimin  nga  vetë  prodhuesi  për 

qëllime prodhimi të mallrave joplastike, të materialeve  sipas  kodeve  3901  deri  në  3914  të NKM-së; 

iii.   revokimin   anulimin   apo   ndryshimin   e autorizimit kur konstaton se importet e materialeve 

sipas kodeve 3901 deri në 3914 të NKM-së nuk janë përdorur për prodhimin e mallrave joplastikë. 

c)  monitoron  dhe  kontrollon  përdorimin  e materialeve  sipas  kodeve  3901  deri  në  3914  të 

NKM-së, për të cilat taksa nuk është paguar. 

7.  Pas  pikës  2.8.8,  shtohet  pika  2.8.9.,  me përmbajtjen, si vijon: 

2.8.9 Rimbursimi i taksës në rastet e eksportit 

Për ambalazhet plastike/qelqi të cilat eksportohen, dhe për të cilat taksa është paguar në momentin  e  

importit/prodhimit  të  tyre,  bëhet rimbursimi i saj. Administrata Doganore rimburson taksën për sasinë e 

eksportuar të ambalazhit si më vijon: 



a)  Në  rast  se  eksportuesi  është  importues dhe/ose prodhues vendas dhe ka paguar në import 

taksën e ambalazheve prej plastike/qelqi në momentin  e  importit,  Administrata  Doganore rimburson  për  

të  gjithë  sasinë  e  eksportuar  të ambalazhit sipas nivelit të taksimit. 

b) Rimbursimi behet edhe për subjektet eksportuese të cilët janë furnizuar me ambalazhe prej 

plastike/qelqi nga importues vendas, të cilët e kanë paguar taksën e këtyre ambalazheve në momentin e importit. 

Në rast se eksportuesi është prodhues vendas dhe ka paguar në import taksën e lëndëve të para në 

forma primare, të importuara në krerët 3901 deri në 3914, të NKM-së, e cila përdoret për prodhimin në vend 

të produkteve të plastikës, Administrata Doganore rimburson në masën respektive të lëndës së parë të përdorur 

për të gjithë sasinë e ambalazhit që eksportohet sipas nivelit të taksimit. 

Rimbursimi për taksën e paguar për lëndët e para bëhet edhe për subjektet eksportuese të cilët janë  

furnizuar  me  ambalazhe  prej  plastike  nga prodhues vendas që e kanë paguar këtë taksë në momentin e 

importit. 

c) Administrata Doganore bën rimbursimin e taksës duke përdorur të ardhurat e arkëtuara nga kjo 

taksë në muajin korrent kur bëhet rimbursimi. Në muajin pasardhës, Administrata Doganore transferon taksën e 

arkëtuar në llogarinë e Administratës Tatimore, duke sqaruar shumën bruto  të  arkëtuar  në  muajin  paraardhës, 

rimbursimin e kryer për sasinë e eksportuar, si dhe shumën neto të transferuar. 

2.8.9.1  Rimbursimi  i  taksës  mund  të  bëhet kundrejt plotësimit të aplikimit dhe marrjes së 

vendimit, sipas aneksit 33–07, shtojcat A dhe B, të VKM nr. 651, datë 10.11.2017 “Për dispozitat zbatuese të 

ligjit nr. 102/2014, “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”. 

Aplikimi i drejtohet zyrës doganore mbikëqyrëse dhe duhet të përmbajë: 

a) llojin e aktivitetit; 

b) llojin e mallit; 

c) shumën për të cilën kërkohet rimbursim; 

d) arsyet e kërkimit të rimbursimit; 

e) nivelin e taksimit të zbatuar në momentin e pagesës; 

f) destinacionin e mallit; 

g) mënyrën e identifikimit të mallrave; 

h) dokumentacionin respektiv me të cilin është kryer pagesa e taksës (DAV, faturë tatimore etj.). 

i) kur është rasti, masën respektive të lëndës së parë të përdorur për të gjithë sasinë e ambalazhit që 

eksportohet, sipas kartës teknologjike të depozituar në Drejtorinë Rajonale Tatimore. 

2.8.9.2 Aplikimit për rimbursim i bashkëngjitet dokumentacioni për  produktin,  për  të  cilin kërkohet 

rimbursimi i taksës dhe pagesat që janë kryer  për  produktin,  objekt  rimbursimi. Rimbursimi i taksës mund 

të kërkohet deri në 1 vit nga data e pagesës së taksës në import. 

8. Në pikën 2.11.2, pas fjalive me përmbajtjen: 

“Mjetet  që  regjistrohen  për  herë  të  parë,  në momentin e  targimit të  tyre, paguajnë taksën e 

përvitshme për automjetet luksoze në raport me kohën  e  hyrjes  në  qarkullim  në  territorin  e 

Shqipërisë. Në rast se mjeti regjistrohet në muajin janar,  TVML-ja  paguhet  e  plotë,  ndërsa  për 

periudhën në vazhdim në raport me muajt e hyrjes në qarkullim, pavarësisht datës së muajit.” shtohen: “Për 

mjetet që regjistrohen për herë të parë, por që  në  momentin  e  targimit  kërkohet  të  bëhet njëkohësisht edhe 

procedura e çregjistrimit të përkohshëm të tyre, detyrimet për TVML llogariten dhe paguhen për muajin në të 

cilin mjeti do të regjistrohet, ndërkohë që bëhet edhe procedura e çregjistrimit të tij, duke dorëzuar targat dhe 

lejen e qarkullimi”. 

Shembull: Subjekti/qytetari, paraqitet në DRSHTRR për të regjistruar mjetin me cilindratë 3628 cm
3
, 

lloji  i  karburantit naftë, vit  prodhimi 2008, por njëkohësisht kërkon të bëjë çregjistrimin e përkohshëm për 

këtë mjet. Për mjetin në fjalë, punonjësi i DRSHTRR do të bëjë regjistrimin sipas procedurave përkatëse, do 

llogarisë dhe arkëtojë për një muaj TVMP-në në shumën 1.058 lekë, 

TRML-në do ta llogarisë dhe arkëtojë të plotë, si dhe do të llogarisë dhe arkëtojë TVML-në për një 

muaj në shumën 1.750 lekë. Njëkohësisht do të mbahen targat dhe leja e qarkullimi për këtë mjet sipas 

procedurave përkatëse. Kur subjekti/qytetari pronar i mjetit do të paraqitet pranë DRSHTRR-së për të rikthyer 

në qarkullim mjetin, p.sh., në datën 12.07.2019, nga ana e punonjësit përkatës do të llogaritet dhe arkëtohet 

diferenca e TVMP-së për 6 muaj, korrik dhjetor 2019, në shumën 6.348 lekë dhe TVML-së për 6 muaj 



korrik–dhjetor 2019 në shumën 10.500 lekë, si dhe do të bëhet rikthimi në qarkullim i këtij mjeti sipas 

procedurave të përcaktuara. 

9. Në shkronjën “dh”, të pikës 3.1 

“Përjashtohen  nga  pagesa  e  taksës  vjetore  të mjeteve të përdorura”, pas fjalëve “Agjencisë së 

Administrimit  të  Pasurive  të  Sekuestruara  dhe Konfiskuara (AAPSK)” shtohet “ose Drejtorisë së 

Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit”. 

10. Në paragrafin 4.2, të pikës 3 “Përjashtime nga taksat kombëtare” bëhen ndryshimet si vijon: 

a) Paragrafi i pare me përmbajtjen 

“Përjashtohen nga pagimi i taksës së ambalazheve të plastikës dhe të qelqit:” riformulohet si vijon: 

“Përjashtohen nga pagesa e taksës së materialeve/artikujve  plastike  dhe  ambalazheve prej 

plastike/qelqi:” 

b) Nënparagrafët:  “i”,  “ii”,  “iii”,  “iv”,  “vi”, “vii”, të shkronjës “ç”, shfuqizohen. 

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga data 1 janar 2019. 
 

MINISTRI I EKONOMISË DHE FINANCAVE 

Anila Denaj 

 

Botuar ne F.Zyrtare     22/2019 

Dale nga shtypi me 25.02.2019 
 
 


