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UDHËZIM   Nr.26, datë 4.9.2008 

PËR TAKSAT KOMBËTARE I NDRYSHUAR 

 
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.  10 lekë/kg. (Ndryshuar me Udhezimin 27 dt.09.10.2019 FZ 138/2019) 

 

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.  10 lekë/kg. (Ndryshuar me Udhezimin 27 

dt.09.10.2019 FZ 138/2019) 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. (Hequr togfjalëshi  me Udhëzimin Nr.11 datë 15.03.2019, ) 
Shembuj: 
a) Lëndët e para të llojit, si p.sh.: Vinnapas (NKM 3905), Culminal (NKM 3912), Ëalocel 
(NKM 3912) etj.,  të  c ila t importohen  direkt  nga  prodhuesit  ve nda s  i  mate ria leve  të  

ndërtimit,  a po   të  prodhimit të  ç do  lloj  a rtikul l i  tjetë r  që  nuk  pë rfshihe t  në  ka pitullin  3 9  

të  NKM,  si  p.sh.:  l la ç,  fino,  grafia to,  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. 

(Hequr togfjalëshi  me Udhëzimin Nr.11 datë 15.03.2019,) 
b) Lëndët e para të importuara  direkt nga prodhuesit vendas, me qëllim prodhimin e produkteve 

që përdoren në industrinë e ndërtimit. 

(Hequr togfjalëshi  me Udhëzimin Nr.11 datë 15.03.2019) 
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. (Hequr 

togfjalëshi  me Udhëzimin Nr.11 datë 15.03.2019,)   
 (Shfuqizuar me Udhezimin 27 dt.09.10.2019 FZ 138/2019) 

 



“a) lëndët e para në forma primare apo artikujt e tjerë të importuar, të përfshira në kodet nga 3901 deri 

3914 të NKM-së, të cilat përdoren si plotësues teknologjik, lëndë të para aditive (agregate lidhëse), apo si 

material për prodhimin e produkteve që nuk kategorizohen si artikuj plastikë. Taksa për lëndët e para në forma 

primare apo artikujt e tjerë të importuar do të aplikohet vetëm nëse materialet/artikujt e prodhuar nga këto lëndë 

të para janë subjekt i llogaritjes së taksës në rast se këto materiale/artikuj do të importohen; 

b) lëndët e para në forma primare për prodhimin e polisterolit (EPS expanded polysterene), të përfshira në 

kodet nga 3901 deri 3914 të NKM-së, importimi i paneleve, pllakave të polistirenit (XPS extruder 

polystyrene), të përfshira në kodet 3920 30 00 – prej polimereve të stirenit dhe 3921 11 00 – – prej 

polimereve të stirenit, si dhe profileve PVC për prodhimin e dyerve dhe dritareve, të cilat përfshihen në kodin 

3916 20 00 – prej polimereve të vinil kloridit, të NKM-së, artikuj të cilët përdoren në industrinë e ndërtimit në 

funksion të eficiencës së energjisë; 

c) lëndët e para në forma primare për prodhimin e sfungjerëve të përfshira në kodet nga 3901 deri 3914 

të NKM-së, si dhe importimi i sfungjerit, të klasifikuar në krerët 3920 – pllaka, fleta, filma, krisafe dhe 

shirita të tjerë, prej plastike, jocelulare dhe jo të përforcuara, jo të laminuara të pambështetura apo të 

pakombinuara në mënyra të ngjashme me materiale të tjera dhe 3921 – pllaka, fleta, filma, krisafe dhe shirita të 

tjerë, prej plastike. 

Importimi i artikujve të cilët përdoren në industrinë e mobilierisë të klasifikuara në krerët 3920 – 

pllaka, fleta, filma, krisafe dhe shirita të tjerë, prej plastike, jocelulare dhe jo të perforcuara, jo të laminuara, 

të pambështetura apo të pakombinuara në mënyra të ngjashme me material të tjera dhe 3921 – pllaka, fleta, 

filma, krisafe dhe shirita të tjera, prej plastike, nënkreun 3926 30 -- përshtatjet për mobilieritë dhe kodin 3926 

90 97 ----- të tjera. 

d)   lëndët   e   para   në   forma   primare   me përmbajtje proteinike të forta të përfshira në kodet nga 

3901 deri 3914 apo materialet celuzoike, sipas kodit 3917 10 – zorrë artificiale (mbajtësit e sallamit) prej 

proteinave të forta apo prej materialeve celulozike të NKM-së, të cilat përdoren në industrinë e prodhimit të 

sallameve.”.   (Shtuar me Udhezimin 27 dt.09.10.2019 FZ 138/2019) 

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 NKMsë, por që janë prodhues apo tregtues 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 NKMsë, depozitojnë në 
Drejtorinë Rajonale Tatimore për përjashtimin e taksës 25 lekë/kg në import dokumentacionin e 

mëposhtëm: (Shtuar    me  Udhëzimin  Nr.11  datë  15.03.2019) 
a) Licencë/leje/miratim nga institucioni përkatës i autorizuar (nëse kërkohet nga legjislacioni), 

për prodhimin e produkteve joplastike, 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 apo tregton, përfshirë edhe kodin e 

tyre në rastet kur këto mallra apo materiale importohen. 
(Shtuar    me  Udhëzimin  Nr.11  datë  15.03.2019,) 
 c)   Ka rtën   teknolog jike   të   proce sit   të   prodhimi t   ku   përca ktohen   sa sitë   e    

mate rial ev e    që   ka tegoriz ohen  në  kode t  3901  deri  në  3914  të  NKM-së  të  nev ojshme  për  
prodhimin  e  produkteve joplastike. 

 d)  Për  raste t  ku r  produkte t/ma terial et  ja në  materia le  plotësuese  për  prodhues  të  tjerë  

produktesh  finale ,  të  ci la t  nuk  përfshihe n  në  ka pitullin  39  në  NKM -së,  dokume nte  të  t 

illa  si  kontratat, apo  porositë  me  ble rësin  e  kë tyre  mate rial eve  pl otësuese,  si  p.sh.,  me  një  
pr odhues mobiliesh. 

(Hequr me Udhëzimin Nr.11 datë 15.03.2019,) 
e) Nevojat tremujore dhe vjetore (Shfuqizuar me Udhezimin 27 dt.09.10.2019 FZ 138/2019)  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 (Shfuqizuar me Udhezimin 27 dt.09.10.2019 FZ 138/2019) 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  ve të  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. 
(Hequr me Udhëzimin Nr.11 datë 15.03.2019, botuar në Fletoren Zyrtare Nr.35 datë 21.03.2019) 
 

2.8.9 Rimbursimi i taksës në rastet e eksportit Për ambalazhet plastike/qelqi/ lëndën e parë, si dhe 

materialet/artikujt prej plastike 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/ lëndën e parë, si dhe materialet/artikujt prej plastike  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/ lëndën e parë, si dhe materialet/artikujt prej plastike 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. (Shtesat me Udhezimin 27 dt.09.10.2019 FZ 138/2019) 

 
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. 
“Nëse dokumentacioni i paraqitur nuk është i plotë,  administrata  doganore  kërkon  me  shkrim 

dokumentacionin e munguar, brenda 7 ditëve nga paraqitja e kërkesës. 

Pas depozitimit të dokumentacionit të kërkuar sipas këtij paragrafi, administrata doganore njofton me 

shkrim, brenda 7 ditëve, tatimpaguesin mbi aplikimin e dorëzuar”. 

(Shtuar me Udhezimin 27 dt.09.10.2019 FZ 138/2019) 

 


