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VENDIM 

Nr. 145, datë 20.3.2019 

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.953, DATË 29.12.2014, TË KËSHILLIT TË 

MINISTRAVE, “PËR DISPOZITAT ZBATUESE TË LIGJIT NR.92/2014, „PËR TATIMIN MBI 

VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË‟”, TË NDRYSHUAR 

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 159, të ligjit nr.92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e 

shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli 

i Ministrave  

VENDOSI: 

Në vendimin nr. 953, datë 29.12.2014, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen këto ndryshime dhe 

shtesa: 

Neni 1 

Në aneksin 1 hiqen nënndarjet me kodet tarifore të mëposhtme: 

84244100;   84244910;   84248210;   84289071;  

84322100;   84322930;   84321000;   84322910;  

84322990;   84322950;   84323100;   84323911;  

84323919;   84323990;   84368010;   84324100;  

84324200;   84328000;   84335100;   84335200;  

84334000;   84332010;   84332050,   84332090;  

84331110;   84331159;   84331190;   84331959;  

84331970;   84331990;   84333000;   84335310;  

84335330;   84335911;   84335919;   84341000; 

84335100;  84361000;    84371000;   87011000; 

87019110;  87019210;    87019310;   87019410; 

87019510;  84193100. 

 

Neni 2 

Pas aneksit 1, shtohet aneksi 1/A, “Lista e makinave bujqësore”, që i bashkëlidhet këtij vendimi.  



  

 

 

 

 

Neni 3 

Fjalia e parë, e pikës 3, të nenit 8, ndryshohet, si më poshtë vijon:  

“3. Lista e makinerive dhe pajisjeve, që janë drejtpërdrejt të lidhura me investimin, është e përcaktuar në anekset 

1 e 2, ndërsa lista e makinave bujqësore, sipas shkronjës “n”, të nenit 51, të ligjit nr.92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e 

shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, është përcaktuar në aneksin 1/A, që i bashkëlidhet këtij vendimi.”. 

Neni 4 

Në aneksin 4, “Lista e kategorive të inputeve bujqësore”, shtohen inputet bujqësore sipas kodeve tarifore, të 

përcaktuara në tabelën që i bashkëlidhet këti j vendimi.  

Neni 5 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.  

ZËVENDËSKRYEMINISTRI  

Erion Braçe 

 

Botuar ne F.Zyrtare      36/2019 

Dale nga shtypi me  25.03.2019 

 

 

                                                                                                   Tabela 
 

Kategoria 
e inputeve 

Kodi 8-shifror Emërtimi 8-shifror 

 

Pesticide 
 

38086100 
– – Në paketime me një peshë neto jo më tepër se 300 g 

 

Pesticide 
 

38086200 
– – Në paketime me një peshë neto më tepër se 300 g, por jo 
më tepër se 7.5 kg 

Pesticide 38086900 --- Te tjera 

 

 

ANEKSI 1/A 

LISTA E MAKINAVE BUJQËSORE TË PËRJASHTUARA NGA TVSH-ja  

NË IMPORT DHE BRENDA VENDIT 

 

1. Pompa spërkatëse (sprucuesit), tërheqëse ose të varura në traktor, të pajisura me motor elektrik, me djegie 

të brendshme ose që marrin fuqinë nga traktori ose vetëlëvizëse me motor individual (kodet sipas NKM-së 

84244100, 84244910).  

2. Pompa ujitëse tërheqëse ose të varura në traktor, të pajisura me motor elektrik, me djegie të brendshme 

ose që marrin fuqinë nga traktori, dhe impiantet vaditëse për fusha të hapura, sera ose pemëtore (kodet sipas 

NKM-së 84248210).  

3. Pirunë ngritës për përdorim në bujqësi (kodet sipas NKM-së 84271010).  

4. Ngarkuesit dhe shtytësit që montohen në traktorë (kodet sipas NKM-së 84289071).  

5. Lesat me dhe pa disk (kodet sipas NKM-së 84322100, 84322930).  



  

 

 

 

 

6. Plugjet (kodet sipas NKM-së 84321000);  

7. Kultivatorët (kodet sipas NKM-së 84322910).  

8. Shkriftuesit (kodet sipas NKM-së 84322910).  

9. Rulat për lëndina (kodet sipas NKM-së 8432 29 90).  

10. Rotovatorë (freza, grirëse degësh dhe bari) (kodet sipas NKM-së 84322950).  

11. Farëmbjellës, bimëmbjellës, zhardhok-mbjellës, transplantues bujqësore me dhe pa frezim, me dhe pa 

precision (kodet sipas NKM-së 84323100, 84323911, 84323919, 84323990).  

12. Makinat e mbjelljes dhe shkuljes së fidanëve dhe pemëve (kodet sipas NKM-së 84368010).  

13. Shpërndarësit e plehrave kimike (kodet sipas NKM-së 84324100, 84324200).  

14. Makina përpunuese të plehut organik, pastruese, përzierëse, transportuese dhe shpërndarëse; kodet sipas 

NKM-së 8432 80 00).  

15. Makina korrje apo shirje (kodet sipas NKM-së 84335100, 84335200).  

16. Presat për ambalazhimin e dengjeve të kashtës apo tagjisë (kodet sipas NKM-së 84334000).  

17. Makinat korrëse të barit të njomë apo të thatë, që tërhiqen ose marrin fuqinë nga traktori ose të 

vetëdrejtuara, me ose pa motor (kodet sipas NK-së 84332010 84332050, 84332090).  

18. Kositëse për lëndinat me ose pa motor, elektrike apo me djegie të brendshme, të vetëdrejtuara ose të 

tërhequra nga traktori (kodet sipas NKM-së 84331110, 84331159, 84331190, 84331959, 84331970, 84331990).  

19. Krasitëse që montohen në traktor ose tërhiqen nga traktori, me bateri ose ajër, me dhe pa depozita ajri, 

vjelësit e specializuar dhe transportuesit e specializuar (të vëna në lëvizje nga traktori ose me motor individual); 

Kodi sipas NKM-së 84368010; 84388099). 

20. Lidhëse dhe ambalazhim të barit të thatë ose të njomë (kodet sipas NKM-së 84333000).  

21. Shkulëse të rrënjëve ose zhardhokëve, panxharit etj., me motor dhe pa motor të tërhequra nga traktori 

ose jo (kodet sipas NKM-së 84335310, 84335330).  

22. Korrësit e foragjereve dhe silazhuesit me motor dhe pa motor, të vetëdrejtuara ose të tërhequra nga 

traktori (kodet sipas NKM-së 84335911, 84335919).  

23. Mjelësit e qumështit, sistemet e përgatitjes dhe shpërndarjes së ushqimit të bagëtive dhe shpendëve 

(kodet sipas NKM-së 84341000).  

24. Makinë korrje shirje e kombinuar; makineri për përgatitjen e ushqimeve të kafshëve (kodet sipas NKM-

së 84335100; 84361000).  

25. Makinat për seleksionimin dhe klasifikimin e farave, drithërave apo fruta–zarzavateve (kodet sipas 

NKM-së 84371000).  

26. Motokultivatorët e ndryshëm me një aks (kodet sipas NKM-së 87011000).  

27. Traktorë bujqësorë me goma dhe me zinxhirë (kodet sipas NKM-së 87019110, 87019210, 87019310, 

87019410, 87019510, 87013000).  

28. Tharësit për produktet bujqësore (kodet sipas NKM-së 8419 31 00).  

Shënim: Përjashtimi nga TVSH-ja është për makinat bujqësore, të cilat kanë përshkrimin sipas kësaj liste 

dhe kodin tarifor përkatës. 


