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UDHËZIM    Nr. 11 , datë 15.3.2 2019 

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

TAKSAT KOMBËTARE, I NDRYSHUAR 
 

Në zbatim të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe në zbatim të 
ligjit nr. 9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare”,  i  ndryshuar,  ministri  i  Financave dhe 
Ekonomisë 
 

UDHËZON: 
 

Në  udhëzimin  nr.  26,  datë  4.9.2008  “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar, bëhen ndryshimet si 
më poshtë: 

1. Në pikën 2.8.8. 1 bëhen këto ndryshime: 
- Kudo përpara paragrafit me titull “Shembuj:”, hiqet togfjalëshi “nga subjektet prodhuese”. 
- Në paragrafin me titull “Shembuj:”, në shkronjën “a”, hiqet togfjalëshi “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...”, si dhe 
në shkronjat “b” dhe  “c”,  hiqet  togfjalëshi  “direkt  nga  prodhuesit vendas” . 

2. Në pikën 2.8.8.2 bëhen këto ndryshime: 
- Në fjalinë e parë, pas fjalës “... prodhues...”, shtohen fjalët “... apo tregtues...” . 
- Në shkronjën “b”, pas fjalës “... prodhon...”, shtohen fjalët “... apo tregton...” . 
- Shkronjat “c” dhe “d”, hiqen. 
- Në shkronjën “g” , në fjalinë e dytë, hiqet togfjalëshi “nga vetë prodhuesi”. 
3. Në pikën 2.8.8.3, shkronja “b”, pika “ii”, hiqet togfjalëshi “nga vetë prodhuesi”. 
4.  Formulari  i  deklarimit  dhe  pagesës  së taksave kombëtare, zëvendësohet me “Formulari i 

deklarimit  dhe  pagesës  së  taksave  kombëtare”  që  i bashkëlidhet këtij udhëzimi dhe është pjesë e tij. 
Ky  udhëzim  hyn  në  fuqi  pas  botimit  në Fletoren Zyrtare. 

 
MINISTRI I FINANCAVE  

DHE EKONOMISË 
Anila Denaj 

 

Botuar ne F.Zyrtare 35/2019 
Dale nga shtypi  21.03.2019 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

UDHËZUES PËR MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË FORMULARIT 
 

1.  Numri   serial  gjenerohet  nga  Drejtoria Rajonale Tatimore dhe shërben për të 
azhurnuar 

regjistrimet kur paraqitet deklarata. 
2. Periudha tatimore është mujore ose pjesë e muajit në rast mbyllje të aktivitetit. 
3. Numri i identifikimit të personit të tatueshëm  (NIPT)  është  numri  i  dhënë  nga 

drejtoria rajonale tatimore ose Qendra Kombëtare e Regjistrimit dhe identifikon personin e 
tatueshëm në të gjitha marrëdhëniet me drejtorinë rajonale tatimore. 

4. Emri tregtar i personit të tatueshëm është emri  me  të  cilin  paraqitet  veprimtaria  dhe  
që shënohet në certifikatën e NIPT-it. 

5. Emri, mbiemri i personit fizik vendoset kur veprimtaria  ekonomike  kryhet  nga  një  
person fizik dhe nuk ka emër tregtar. 

6.  Adresa  tregohet  për  vendin  kryesor  të ushtrimit   të   veprimtarisë.   Kjo   adresë   
është treguar edhe në certifikatën e NIPT-it. 

7. Numri i telefonit (n.q.s. ka) tregon numrin e  telefonit  në  vendin  kryesor  të  ushtrimit  
të veprimtarisë ekonomike. 

8.  Pa  veprimtari  zgjidhet  vetëm  nëse  nuk është kryer aktivitet gjatë periudhës për të 
cilën bëhet deklarimi. Vendosni një kryq në kutinë 8, firmoseni deklaratën dhe paraqiteni në bankë. 

1. TAKSA E QARKULLIMIT 
Deklarim për prodhuesit në vend 

[ 9]  Sasia  për  muajin  për  të  cilin  bëhet deklarimi të benzinës të prodhuar në vend (sipas 
kodeve tarifore në deklaratë) 

[10] Taksa/litër shumëzuar me sasinë e benzinës  të  prodhuar  për  muajin  për  të  cilin bëhet 
deklarimi    [9] 

[11]  Sasia  për  muajin  për  të  cilin  bëhet deklarimi të gazoilit të prodhuar në vend (sipas 
kodeve tarifore në deklaratë) 

[12]   Taksa/litër   shumëzuar   me   sasinë   e gazoilit të prodhuar për muajin për të cilin bëhet  
deklarimi [11] 

 
[13] Sasia për muajin për të cilin bëhet deklarimi e benzinës të importuar (sipas kodeve 
tarifore në deklaratë) 
[14] Taksa paguar në doganë për benzinën e importuar = Taksa/litër shumëzuar me sasinë e 

importuar  të  benzinë  për  muajin  për  të  cilin bëhet deklarimi [13] 
[15]  Sasia  për  muajin  për  të  cilin  bëhet deklarimi e gazoilit të importuar ( sipas kodeve 

tarifore në deklaratë) 
[16] Taksa paguar në doganë për gazoilin e importuar = Taksa/litër shumëzuar me sasinë e 

importuar të gazoilit për muajin për të cilin bëhet deklarimi [15] 
2. TAKSA E KARBONIT 
 
[17] Sasia për muajin për të cilin bëhet deklarimi të benzinës të prodhuar në vend (sipas 

kodeve tarifore në deklaratë) 
[18]   Taksa/litër   shumëzuar   me   sasinë   e benzinës  të  prodhuar  për  muajin  për  të  cilin 

bëhet deklarimi [17] 
[19] Sasia për muajin për të cilin bëhet deklarimi të gazoilit të prodhuar në vend (sipas 

kodeve tarifore në deklaratë) 
[20]   Taksa/litër   shumëzuar   me   sasinë   e gazoilit të prodhuar për muajin për të cilin bëhet 

deklarimi [19] 
[21] Sasia për muajin për të cilin bëhet deklarimi e qymyrit të prodhuar në vend (sipas 

kodeve tarifore në deklaratë) 
[22] Taksa/kg shumëzuar me sasinë e qymyrit të  prodhuar  për  muajin  për  të  cilin  bëhet 

deklarimi [21] 
[23] Sasia për muajin për të cilin bëhet deklarimi  e  vajgurit  prodhuar  në  vend  (sipas 

kodeve tarifore në deklaratë) 



  

 

 

 

 

[24]   Taksa/litër   shumëzuar   me   sasinë   e vajgurit të prodhuar për muajin për të cilin bëhet 
deklarimi [23] 

[25] Sasia për muajin për të cilin bëhet deklarimi e solarit të  prodhuar në vend (sipas 
kodeve tarifore në deklaratë) 

[26] Taksa/kg shumëzuar me sasinë e solarit të  prodhuar  për  muajin  për  të  cilin  bëhet 
deklarimi [25] 

[27] Sasia për muajin për të cilin bëhet deklarimi e mazutit të prodhuar në vend (sipas kodeve 
tarifore në deklaratë) 

[28] Taksa/kg shumëzuar me sasinë e solarit të  prodhuar  për  muajin  për  të  cilin  bëhet 
deklarimi [27] 

[29] Sasia për muajin për të cilin bëhet deklarimi e koksit të naftës të prodhuar në vend (sipas 
kodeve tarifore në deklaratë) 

[30] Taksa/kg shumëzuar me sasinë e solarit të  prodhuar  për  muajin  për  të  cilin  bëhet 
deklarimi [29] 

për importuesit 
[31]  Sasia  për  muajin  për  të  cilin  bëhet deklarimi të benzinës të importuar (sipas kodeve 

tarifore në deklaratë) 
[32] Taksa e paguar në doganë për benzinën e importuar për muajin për të cilin bëhet deklarimi 

= taksa/litër shumëzuar me sasinë e importuar të benzinës [31] 
[33]  Sasia  për  muajin  për  të  cilin  bëhet deklarimi e gazoilit të importuar (sipas kodeve 

tarifore në deklaratë) 
[34] Taksa e paguar në doganë për gazoilin e importuar për muajin për të cilin bëhet deklarimi = 

taksa/litër shumëzuar me sasinë e importuar gazoilit [33] 
[35]  Sasia  për  muajin  për  të  cilin  bëhet deklarimi e qymyrit të importuar (sipas kodeve 

tarifore në deklaratë) 
[36] Taksa e paguar në doganë për qymyrin e importuar për muajin për të cilin bëhet deklarimi 

= Taksa/kg shumëzuar me sasinë e qymyrit të importuar [35] 
[37]  Sasia  për  muajin  për  të  cilin  bëhet deklarimi e vajgurit të importuar (sipas kodeve 

tarifore në deklaratë) 
[38] Taksa e paguar në doganë për vajgurin e importuar për muajin për të cilin bëhet deklarimi = 

Taksa/litër shumëzuar me sasinë e vajgurit të importuar [37] 
[39]  Sasia  për  muajin  për  të  cilin  bëhet deklarimi  e  solarit  të  importuar  (sipas  kodeve 

tarifore në deklaratë) 
[40] Taksa e paguar në doganë për solarin e importuar për muajin për të cilin bëhet deklarimi 

=  Taksa/kg  shumëzuar me  sasinë  e  solarit  të importuar [39] 
[41]  Sasia  për  muajin  për  të  cilin  bëhet deklarimi  e  mazutit  importuar  (sipas  kodeve 

tarifore në deklaratë) 
[42] Taksa e paguar në doganë për mazutin e importuar për muajin për të cilin bëhet deklarimi = 

Taksa/kg shumëzuar me sasinë e mazutit të importuar [41] 
[43]  Sasia  për  muajin  për  të  cilin  bëhet deklarimi e koksit të naftës të prodhuar në vend 

(sipas kodeve tarifore në deklaratë) 
[43] Taksa e paguar në doganë për koksin e naftës të importuar për muajin për të cilin bëhet 

deklarimi  =  Taksa/kg  shumëzuar me  sasinë e solarit të importuar [43] 
3.  TAKSA  E  MATERIALEVE / ARTI-KUJVE PLASTIKE DHE E AMBALAZHEVE 

PREJ PLASTIKE /QELQI 
-  Deklarim  për  tatimpaguesit  prodhues  në vend të materialeve/artikujve plastikë 
[45] Sasia për muajin për të cilin bëhet deklarimi e ambalazhit bosh plastik të prodhuar në 

vend dhe shitur. 
[46] Taksa/kg shumëzuar me sasinë e ambalazhit plastik bosh të shitur [45] 
[47] Sasia e ambalazhit plastik të mallrave të prodhuar në vend dhe të shitura 
[48] Taksa/kg shumëzuar me sasinë e ambalazhit plastik të mallrave të prodhuara në 

vend dhe të shitur [47] 
[49] Sasia e ambalazheve plastike nga riciklimi për  muajin  për   të  cilin  bëhet  deklarimi  të 

prodhuar në vend dhe shitur 



  

 

 

 

 

[50]  Taksa/kg  për  ambalazhin  e  ricikluar shumëzuar  me  sasinë  e  ambalazhit  plastik  të 
prodhuar në vend nga riciklimi dhe të shitur [49] 

-  Deklarim  për  tatimpaguesit  prodhues  në vend të ambalazheve të qelqit 
[51] Sasia për muajin për të cilin bëhet deklarimi e ambalazhit bosh qelqi të prodhuar në vend 

dhe shitur 
[52] Taksa/kg shumëzuar me sasinë e ambalazhit të qelqit bosh të prodhuar në vend 

dhe të shitur [51] 
[53] Sasia e ambalazhit të qelqit të mallrave të prodhuar në vend dhe të shitur 
[54] Taksa/kg shumëzuar me sasinë e ambalazhit të qelqit të mallrave të prodhuara në vend 

dhe të shitur [53] 
-Deklarim për organet doganore si agjente 
[55]  Sasi  e  ambalazheve  plastike  (a.bosh+ambalazh   i   mallra   të   ambal.ambal.pastik)  të 

importuar për muajin në të cilin deklarohet 
[56] Taksa e paguar në doganë =Taksa/kg për ambalazhin   plastik   shumëzuar   me   sasinë   e 

ambalazheve plastike (a.bosh+ ambalazh i mallra të ambal.ambal.pastik) të importuar [55] 
[57] Sasi e Lëndë të parë në forma primare të importuar  “në  krerët  “3901”,  deri  “3914”  të 
NKM” për muajin në të cilin deklarohet 
 
 


