______________________________________________________________________________

UDHËZIM
Nr. 3, datë 31.1.2022
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 26, DATË 4.9.2008, “PËR
TAKSAT KOMBËTARE”, TË NDRYSHUAR
Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe të ligjit nr.
9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar, ministri i Financave dhe Ekonomisë
UDHËZON:
Në udhëzimin nr. 26, datë 4.9.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar, bëhen këto shtesa dhe
ndryshime:
1. Në pikën 2 “Taksat kombëtare”, pas paragrafit 2.11 shtohen paragrafët 2.12, 2.13, 2.14, 2.15,
2.16, me këtë përmbajtje:
“2.12 Taksa për importimin dhe prodhimin e qumështit pluhur është në vlerën 100 lekë/kg.
2.13 Taksa për importimin dhe prodhimin e pijeve të homogjenizuara është në vlerën 16 lekë/litër.
2.14 Taksa për importimin dhe prodhimin e hirrës së qumështit është në vlerën 150 lekë/litër.
2.15 Taksa për importimin dhe prodhimin e krem qumështit është në vlerën 150 lekë/litër.
Taksat e përcaktuara në paragrafët 2.12 deri në 2.15 zbatohen si për sasitë e importuara nga
personat e tatueshëm, ashtu edhe për sasitë e prodhuara në vend.
Për qumështin pluhur, pijet e homogjenizuara, hirrën e qumështit dhe kremin e qumështit të
importuar, importuesi e paguan taksën pranë degëve doganore ku kryhen procedurat e çlirimit për
qarkullim të lirë, në momentin e kryerjes së këtyre procedurave.
Për këto produkte të prodhuara në vend, deklarimi dhe pagesa e taksës në administratën tatimore
bëhet nga çdo tatimpagues prodhues së bashku me dorëzimin e deklaratës së taksave kombëtare, brenda
datës 15 të muajit pasardhës për muajin paraardhës.
Transferimi nga Administrata Doganore i të ardhurave të arkëtuara nga taksa, në llogarinë e të
ardhurave të Administratës Tatimore bëhet brenda datës 15 të muajit pasardhës për muajin paraardhës,
sipas deklaratës së taksave kombëtare.
2.16 Taksa për lëndën djegëse të përdorur si karburant për mjetet lundruese për qëllime turistike
dhe argëtimi, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për aktivitetet e turizmit detar, me destinacion
përdorimi jashtë ujërave territoriale shqiptare, është në vlerën 40 lekë/litri.
Taksa për lëndën djegëse të përdorur si karburant për mjetet lundruese për qëllime turistike dhe
argëtimi, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi paguhet nga personi i tatueshëm, pranë degëve
doganore në momentin e regjistrimit të deklaratës doganore të eksportit ose rieksportit për këtë qellim.”.
2. Në fund të pikës 3 “Përjashtime nga taksat kombëtare”, pas paragrafit 4.2, shtohet paragrafi 5
me këtë përmbajtje:

“Përjashtohen nga pagimi i taksës për qumështin pluhur, taksës për hirrë qumështi dhe taksës për
krem qumështi, fabrikat e prodhimit dhe përpunimit të qumështit dhe nënprodukteve të tij, të cilat në
etiketën e miratuar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit kanë të evidentuar sasinë në përqindje të këtyre
produkteve që janë trupëzuar në produktin përfundimtar. Kriteret, kushtet dhe procedurat e përjashtimit
sipas kësaj pike përcaktohen nga udhëzimi i përbashkët i ministrit përgjegjës për financat dhe ministrit
përgjegjës për kontrollin ushqimor, referuar pikës 8, të nenit 9, të ligjit “Për taksat kombëtare”, të
ndryshuar.”.
3. Formulari i Deklarimit dhe Pagesave të Taksave Kombëtare, bashkëlidhur udhëzimit,
zëvendësohet me formularin bashkëlidhur këtij udhëzimi.
Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
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