INVENTARI I NXITËSVE TË INVESTIMEVE NË SHQIPËRI
ID
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Emri i stimuluesit

Përshkrimi i shkurtër (nëse është Skemë Ndihmë
Shtetërore ju lutemi bëjeni të ditur këtë)

Referenca ligjore
(kreu/neni i ligjit)

Përfitimi i tokës
nëpërmjet :
"Kontratës
simbolike 1 €".

Pasuritë shtetërore me sipërfaqe mbi 500 m2 mund
t’u jepen të tretëve edhe me kontrata
qiraje/enfiteoze për çmimin simbolik prej 1
euro/kontrata me vendim rast pas rasti të Këshillit të
Ministrave. Kjo realizohet kur, pas përfundimit të
procedurave të konkurrimit, subjekti fitues,
propozon të zhvillojë në pronën e fituar një prej
veprimtarive të mëposhtme:
Për kontratat e qirasë:
- Veprimtari prodhuese, me nivele investimi mbi 300
milionë lekë;
- Përpunim aktiv të mallrave, që do të sigurojë jo më
pak se 50 vende pune;
- Veprimtari të agrobiznesit me nivele investimi mbi
100 milionë lekë;
- Veprimtari në fushën e arsimit, të mediave, me
nivele investimi mbi 200 milionë lekë;
- Veprimtari për konstruksion, shërbim
mirëmbajtjeje, dekonstruksion të mjeteve detare
lundruese, me nivele investimi mbi 500 milionë lekë.
Për kontratat e enfiteozës, kur ka një investim të
rëndësishëm për vendin, që synon
tërheqjen e industrive të reja dhe futjen e
teknologjive të përparuara, me një nivel investimi
mbi 800 milionë lekë, dhe që do të sigurojë jo më
pak se 500 vende pune.
Këshilli i Ministrave mund ta japë pasurinë shtetërore
pa konkurrim dhe me çmimin 1euro/kontrata kur, me
ofertë “të pakërkuar”, ka një propozim për zhvillimin
e zonave të veçanta, si më poshtë:
- Për kontratat e qirasë, me vlerë mbi 100 milionë
lekë, me qëllim ngritjen e qendrave të organizuara
sociale, që ndikojnë për zgjidhjen e problemeve
sociale ose për ushtrim të veprimtarive në fushën
e sportit, kulturës, turizmit ose të trashëgimisë
kulturore;
- Për kontratat e enfiteozës, sipas veprimtarive që
përmbushin kriteret e parashikuara.

Vendimi i Këshillit të
Ministrave Nr. 54/2014
"Për përcaktimin e
kritereve, të procedurës
e të mënyrës së dhënies
me qira, enfiteozë apo
kontrata të tjera të
pasurisë shtetërore'’

Sektori

Edukimi,
prodhimi,
agrobiznesi etj

Kriteret e pranueshmërisë (përshkrimi)

Kriteret:
1) veprimtaria e prodhimit, me nivele investimi mbi 300 milionë lekë.
2) përpunimi aktiv i mallrave, që do të sigurojë jo më pak se 50 pozicione
pune.
3) veprimtari agrobiznesi, me nivele investimi mbi 100 milionë lekë.
4) veprimtari në fushën e arsimit, medias me nivele investimi mbi 200
milionë lekë.
5) veprimtari ndërtimi, shërbime të mirëmbajtjes, dekonstruksioni i
anijeve me nivele investimi mbi 500,000,000 lekë.
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Zona e Zhvillimit
Teknologjik dhe
Ekonomik (TEDA)
- Përjashtim nga
Detyrimet
doganore.

Mallrat e importuara në TEDA dhe mallrat e
transportuara midis TEDA-ve të përjashtuara nga
taksat doganore dhe TVSH-ja.

‘‘Për krijimin dhe
funksionimin e zonave
të teknologjisë dhe
zhvillimit ekonomik’’,
datë 19.7.2007’’, i
ndryshuar, me Ligjin nr.
54/2015 ‘‘Për disa
ndryshime dhe shtesa
në ligjin nr. 9789’’, Kreu
IV, Neni 14.

Industritë e
Magazinimit dhe
Logjistikës,
Paketimi dhe
Shpërndarja;
- Prodhimtari përpunim
industrial dhe
bujqësor;
- Industri e
efiçencës së
energjisë;
- Industri me
produktivitet të
lartë, industri
novative dhe
aktivitete të IT;
- Pjesë këmbimi
për makina,
materiale
ndërtimi;
- Eksportim dhe
importim në
depo të përfshira
në TEDA

Neni 10 i Ligjit nr. 9789 datë 19.07.2007 “Për krijimin dhe funksionimin
e zonave të teknologjisë dhe zhvillimit Ekonomik.”
1) Propozimi teknik lidhur me ndërtimet në zonë është kriteri që mat
performancën e Ofertuesit dhe zgjidhjen teknike. Ky kriter bazohet në
projektimin paraprak, teknologjinë e përdorur, cilësinë e infrastrukturës,
planin teknik dhe inxhinierik të zonës në përputhje me standardet e
përdorura për ndërtimin dhe planifikimin urban, planin e zbatimit
(projektim i hollësishëm), planin operacional dhe metodat për
funksionimin dhe mirëmbajtjen e zonës. Për më tepër, do të vlerësojë
programin për të tërhequr industri të reja dhe llojin e veprimtarive
Ekonomike në zonë. Ofertuesit me propozimin më të favorshëm teknik
vlerësohen me pikët maksimale për kriterin.
2) Kriteri lidhur me ndikimin mjedisor është kriteri që mat vlerësimin e
ndikimit në mjedis të ofertuesit gjatë kryerjes së punimeve dhe gjatë
funksionimit. Ky kriter përbëhet nga ndikimi në mjedis i investimeve dhe
funksionimin e zonës si dhe në llojin e veprimtarisë, duke u bazuar në
studimet mjedisore të zonës. Ofertuesi me ndikimin më të ulët në
mjedis vlerësohet me pikët maksimale për kriterin.
3) Kriteri lidhur me ndikimin social është kriteri që mat numrin e
personelit, programin për përgjegjësinë sociale, trajnimin e personelit
dhe transferimin e teknologjisë, lidhjet me ekonominë vendore jashtë
zonës. Ofertuesi me ndikimin më të favorshëm social vlerësohet me
pikët maksimale për kriterin.
4) Kohëzgjatja e punimeve është kriteri që vlerëson ofertuesit lidhur me
ekzekutimin e punimeve duke u bazuar në grafikun, fazat dhe afatet e
ekzekutimit të investimeve për zhvillimin e zonës.
5) Kriteret lidhur me kapacitetin financiar të shoqërisë dhe mundësinë
për financimin e projektit:
ii. Propozimi për planin e biznesit, që përfshin:
a) Shpenzimet kapitale për realizimin e investimit në zonë;
b) Shpenzimet për kostot operacionale dhe të ardhurat;
c) Tarifa për përdorimin e zonës;
d) Garancia bankare për kapitalin financiar të nevojshëm për të realizuar
investimin në zonë.
6) Vlera e tarifës për përdorimin e zonës përfshin tarifën që zhvilluesi i
paguan Institucionit Përgjegjës, që llogaritet në _________% të të
ardhurave vjetore të realizuara nga zhvilluesi lidhur me veprimtarinë në
zonë gjatë kohëzgjatjes së kontratës.

3

Zona e Zhvillimit
Teknologjik dhe
Ekonomik (TEDA)
- Përjashtim nga
Tatimi mbi Vlerën
e Shtuar(TVSH).

Mallrat e importuara në TEDA dhe mallrat e
transportuara midis TEDA-ve të përjashtuara nga
taksat doganore dhe TVSH-ja.

‘‘Për krijimin dhe
funksionimin e zonave
të teknologjisë dhe
zhvillimit ekonomik’’,
datë 19.7.2007’’, i
ndryshuar, me Ligjin nr.
54/2015 ‘‘Për disa
ndryshime dhe shtesa
në ligjin nr. 9789’’, Kreu
IV, Neni 13.

Për mbarë
ekonominë

Neni 10 i Ligjit nr. 9789 datë 19.07.2007 “Për krijimin dhe funksionimin
e zonave të teknologjisë dhe zhvillimit Ekonomik.”
1) Propozimi teknik lidhur me ndërtimet në zonë është kriteri që mat
performancën e Ofertuesit dhe zgjidhjen teknike. Ky kriter bazohet në
projektimin paraprak, teknologjinë e përdorur, cilësinë e infrastrukturës,
planin teknik dhe inxhinierik të zonës në përputhje me standardet e
përdorura për ndërtimin dhe planifikimin urban, planin e zbatimit
(projektim i hollësishëm), planin operacional dhe metodat për
funksionimin dhe mirëmbajtjen e zonës. Për më tepër, do të vlerësojë
programin për të tërhequr industri të reja dhe llojin e veprimtarive
Ekonomike në zonë. Ofertuesit me propozimin më të favorshëm teknik
vlerësohen me pikët maksimale për kriterin.
2) Kriteri lidhur me ndikimin mjedisor është kriteri që mat vlerësimin e
ndikimit në mjedis të ofertuesit gjatë kryerjes së punimeve dhe gjatë
funksionimit. Ky kriter përbëhet nga ndikimi në mjedis i investimeve dhe
funksionimin e zonës si dhe në llojin e veprimtarisë, duke u bazuar në
studimet mjedisore të zonës. Ofertuesi me ndikimin më të ulët në
mjedis vlerësohet me pikët maksimale për kriterin.
3) Kriteri lidhur me ndikimin social është kriteri që mat numrin e
personelit, programin për përgjegjësinë sociale, trajnimin e personelit
dhe transferimin e teknologjisë, lidhjet me ekonominë vendore jashtë
zonës. Ofertuesi me ndikimin më të favorshëm social vlerësohet me
pikët maksimale për kriterin.
4) Kohëzgjatja e punimeve është kriteri që vlerëson ofertuesit lidhur me
ekzekutimin e punimeve duke u bazuar në grafikun, fazat dhe afatet e
ekzekutimit të investimeve për zhvillimin e zonës.
5) Kriteret lidhur me kapacitetin financiar të shoqërisë dhe mundësinë
për financimin e projektit:
ii. Propozimi për planin e biznesit, që përfshin:
a) Shpenzimet kapitale për realizimin e investimit në zonë;
b) Shpenzimet për kostot operacionale dhe të ardhurat;
c) Tarifa për përdorimin e zonës;
d) Garancia bankare për kapitalin financiar të nevojshëm për të realizuar
investimin në zonë.
6) Vlera e tarifës për përdorimin e zonës përfshin tarifën që zhvilluesi i
paguan Institucionit Përgjegjës, që llogaritet në _________% të të
ardhurave vjetore të realizuara nga zhvilluesi lidhur me veprimtarinë në
zonë gjatë kohëzgjatjes së kontratës.
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Zona e zhvillimit
Teknologjik dhe
Ekonomik (TEDA)
- Shpenzim
kapitali.

Shpenzimet kapitale të reduktuara me 20 përqind
për 2 vjet nëse zhvilluesit / përdoruesit investojnë në
TEDA brenda 3 viteve të funksionimit të saj.

‘‘Për krijimin dhe
funksionimin e zonave
të teknologjisë dhe
zhvillimit ekonomik’’,
datë 19.7.2007’’, i
ndryshuar, me Ligjin nr.
54/2015 ‘‘Për disa
ndryshime dhe shtesa
në ligjin nr. 9789’’, Kreu
IV, Neni 13.

Për mbarë
ekonominë

Neni 10 i Ligjit nr. 9789 datë 19.07.2007 “Për krijimin dhe funksionimin
e zonave të teknologjisë dhe zhvillimit Ekonomik.”
1) Propozimi teknik lidhur me ndërtimet në zonë është kriteri që mat
performancën e Ofertuesit dhe zgjidhjen teknike. Ky kriter bazohet në
projektimin paraprak, teknologjinë e përdorur, cilësinë e infrastrukturës,
planin teknik dhe inxhinierik të zonës në përputhje me standardet e
përdorura për ndërtimin dhe planifikimin urban, planin e zbatimit
(projektim i hollësishëm), planin operacional dhe metodat për
funksionimin dhe mirëmbajtjen e zonës. Për më tepër, do të vlerësojë
programin për të tërhequr industri të reja dhe llojin e veprimtarive
Ekonomike në zonë. Ofertuesit me propozimin më të favorshëm teknik
vlerësohen me pikët maksimale për kriterin.
2) Kriteri lidhur me ndikimin mjedisor është kriteri që mat vlerësimin e
ndikimit në mjedis të ofertuesit gjatë kryerjes së punimeve dhe gjatë
funksionimit. Ky kriter përbëhet nga ndikimi në mjedis i investimeve dhe
funksionimin e zonës si dhe në llojin e veprimtarisë, duke u bazuar në
studimet mjedisore të zonës. Ofertuesi me ndikimin më të ulët në
mjedis vlerësohet me pikët maksimale për kriterin.
3) Kriteri lidhur me ndikimin social është kriteri që mat numrin e
personelit, programin për përgjegjësinë sociale, trajnimin e personelit
dhe transferimin e teknologjisë, lidhjet me ekonominë vendore jashtë
zonës. Ofertuesi me ndikimin më të favorshëm social vlerësohet me
pikët maksimale për kriterin.
4) Kohëzgjatja e punimeve është kriteri që vlerëson ofertuesit lidhur me
ekzekutimin e punimeve duke u bazuar në grafikun, fazat dhe afatet e
ekzekutimit të investimeve për zhvillimin e zonës.
5) Kriteret lidhur me kapacitetin financiar të shoqërisë dhe mundësinë
për financimin e projektit:
ii. Propozimi për planin e biznesit, që përfshin:
a) Shpenzimet kapitale për realizimin e investimit në zonë;
b) Shpenzimet për kostot operacionale dhe të ardhurat;
c) Tarifa për përdorimin e zonës;
d) Garancia bankare për kapitalin financiar të nevojshëm për të realizuar
investimin në zonë.
6) Vlera e tarifës për përdorimin e zonës përfshin tarifën që zhvilluesi i
paguan Institucionit Përgjegjës, që llogaritet në _________% të të
ardhurave vjetore të realizuara nga zhvilluesi lidhur me veprimtarinë në
zonë gjatë kohëzgjatjes së kontratës.
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Zona e Zhvillimit
Teknologjik dhe
Ekonomik (TEDA)
- Përjashtim nga
TAKSA per të
ardhurat
personale.

Zhvilluesit dhe përdoruesit përjashtohen nga 50% e
normës së tatim fitimit për një periudhë 5 vjeçare.

‘‘Për krijimin dhe
funksionimin e zonave
të teknologjisë dhe
zhvillimit ekonomik’’,
datë 19.7.2007’’, i
ndryshuar, me Ligjin nr.
54/2015 ‘‘Për disa
ndryshime dhe shtesa
në ligjin nr. 9789’’, Kreu
IV, Neni 13.

Për mbarë
ekonominë

Neni 10 i Ligjit nr. 9789 datë 19.07.2007 “Për krijimin dhe funksionimin
e zonave të teknologjisë dhe zhvillimit Ekonomik.”
1) Propozimi teknik lidhur me ndërtimet në zonë është kriteri që mat
performancën e Ofertuesit dhe zgjidhjen teknike. Ky kriter bazohet në
projektimin paraprak, teknologjinë e përdorur, cilësinë e infrastrukturës,
planin teknik dhe inxhinierik të zonës në përputhje me standardet e
përdorura për ndërtimin dhe planifikimin urban, planin e zbatimit
(projektim i hollësishëm), planin operacional dhe metodat për
funksionimin dhe mirëmbajtjen e zonës. Për më tepër, do të vlerësojë
programin për të tërhequr industri të reja dhe llojin e veprimtarive
Ekonomike në zonë. Ofertuesit me propozimin më të favorshëm teknik
vlerësohen me pikët maksimale për kriterin.
2) Kriteri lidhur me ndikimin mjedisor është kriteri që mat vlerësimin e
ndikimit në mjedis të ofertuesit gjatë kryerjes së punimeve dhe gjatë
funksionimit. Ky kriter përbëhet nga ndikimi në mjedis i investimeve dhe
funksionimin e zonës si dhe në llojin e veprimtarisë, duke u bazuar në
studimet mjedisore të zonës. Ofertuesi me ndikimin më të ulët në
mjedis vlerësohet me pikët maksimale për kriterin.
3) Kriteri lidhur me ndikimin social është kriteri që mat numrin e
personelit, programin për përgjegjësinë sociale, trajnimin e personelit
dhe transferimin e teknologjisë, lidhjet me ekonominë vendore jashtë
zonës. Ofertuesi me ndikimin më të favorshëm social vlerësohet me
pikët maksimale për kriterin.
4) Kohëzgjatja e punimeve është kriteri që vlerëson ofertuesit lidhur me
ekzekutimin e punimeve duke u bazuar në grafikun, fazat dhe afatet e
ekzekutimit të investimeve për zhvillimin e zonës.
5) Kriteret lidhur me kapacitetin financiar të shoqërisë dhe mundësinë
për financimin e projektit:
ii. Propozimi për planin e biznesit, që përfshin:
a) Shpenzimet kapitale për realizimin e investimit në zonë;
b) Shpenzimet për kostot operacionale dhe të ardhurat;
c) Tarifa për përdorimin e zonës;
d) Garancia bankare për kapitalin financiar të nevojshëm për të realizuar
investimin në zonë.
6) Vlera e tarifës për përdorimin e zonës përfshin tarifën që zhvilluesi i
paguan Institucionit Përgjegjës, që llogaritet në _________% të të
ardhurave vjetore të realizuara nga zhvilluesi lidhur me veprimtarinë në
zonë gjatë kohëzgjatjes së kontratës.
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Zona e zhvillimit
Teknologjik dhe
Ekonomik (TEDA)
- Përjashtimi nga
taksat e pasurive
të patundshme /
Infrastrukturës.

Projekti i zhvilluesit përjashtohet nga taksat e
infrastrukturës dhe ndërtesat në TEDA përjashtohen
nga taksat e pasurive të patundshme për 5 vjet

‘‘Për krijimin dhe
funksionimin e zonave
të teknologjisë dhe
zhvillimit ekonomik’’,
datë 19.7.2007’’, i
ndryshuar, me Ligjin nr.
54/2015 ‘‘Për disa
ndryshime dhe shtesa
në ligjin nr. 9789’’, Kreu
IV, Neni 13.

Për mbarë
ekonominë

Neni 10 i Ligjit nr. 9789 datë 19.07.2007 “Për krijimin dhe funksionimin
e zonave të teknologjisë dhe zhvillimit Ekonomik.”
1) Propozimi teknik lidhur me ndërtimet në zonë është kriteri që mat
performancën e Ofertuesit dhe zgjidhjen teknike. Ky kriter bazohet në
projektimin paraprak, teknologjinë e përdorur, cilësinë e infrastrukturës,
planin teknik dhe inxhinierik të zonës në përputhje me standardet e
përdorura për ndërtimin dhe planifikimin urban, planin e zbatimit
(projektim i hollësishëm), planin operacional dhe metodat për
funksionimin dhe mirëmbajtjen e zonës. Për më tepër, do të vlerësojë
programin për të tërhequr industri të reja dhe llojin e veprimtarive
Ekonomike në zonë. Ofertuesit me propozimin më të favorshëm teknik
vlerësohen me pikët maksimale për kriterin.
2) Kriteri lidhur me ndikimin mjedisor është kriteri që mat vlerësimin e
ndikimit në mjedis të ofertuesit gjatë kryerjes së punimeve dhe gjatë
funksionimit. Ky kriter përbëhet nga ndikimi në mjedis i investimeve dhe
funksionimin e zonës si dhe në llojin e veprimtarisë, duke u bazuar në
studimet mjedisore të zonës. Ofertuesi me ndikimin më të ulët në
mjedis vlerësohet me pikët maksimale për kriterin.
3) Kriteri lidhur me ndikimin social është kriteri që mat numrin e
personelit, programin për përgjegjësinë sociale, trajnimin e personelit
dhe transferimin e teknologjisë, lidhjet me ekonominë vendore jashtë
zonës. Ofertuesi me ndikimin më të favorshëm social vlerësohet me
pikët maksimale për kriterin.
4) Kohëzgjatja e punimeve është kriteri që vlerëson ofertuesit lidhur me
ekzekutimin e punimeve duke u bazuar në grafikun, fazat dhe afatet e
ekzekutimit të investimeve për zhvillimin e zonës.
5) Kriteret lidhur me kapacitetin financiar të shoqërisë dhe mundësinë
për financimin e projektit:
ii. Propozimi për planin e biznesit, që përfshin:
a) Shpenzimet kapitale për realizimin e investimit në zonë;
b) Shpenzimet për kostot operacionale dhe të ardhurat;
c) Tarifa për përdorimin e zonës;
d) Garancia bankare për kapitalin financiar të nevojshëm për të realizuar
investimin në zonë.
6) Vlera e tarifës për përdorimin e zonës përfshin tarifën që zhvilluesi i
paguan Institucionit Përgjegjës, që llogaritet në _________% të të
ardhurave vjetore të realizuara nga zhvilluesi lidhur me veprimtarinë në
zonë gjatë kohëzgjatjes së kontratës.
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Zona e zhvillimit
Teknologjik dhe
Ekonomik (TEDA)
- Përjashtimi nga
taksat e
transferimit të
pasurive të
paluajtshme.

Ndërtesat e transferuara në TEDA nuk i nënshtrohen
taksës së transferimit të pasurive të patundshme.

‘‘Për krijimin dhe
funksionimin e zonave
të teknologjisë dhe
zhvillimit ekonomik’’,
datë 19.7.2007’’, i
ndryshuar, me Ligjin nr.
54/2015 ‘‘Për disa
ndryshime dhe shtesa
në ligjin nr. 9789’’, Kreu
IV, Neni 13.

Për mbarë
ekonominë

Neni 10 i Ligjit nr. 9789 datë 19.07.2007 “Për krijimin dhe funksionimin
e zonave të teknologjisë dhe zhvillimit Ekonomik.”
1) Propozimi teknik lidhur me ndërtimet në zonë është kriteri që mat
performancën e Ofertuesit dhe zgjidhjen teknike. Ky kriter bazohet në
projektimin paraprak, teknologjinë e përdorur, cilësinë e infrastrukturës,
planin teknik dhe inxhinierik të zonës në përputhje me standardet e
përdorura për ndërtimin dhe planifikimin urban, planin e zbatimit
(projektim i hollësishëm), planin operacional dhe metodat për
funksionimin dhe mirëmbajtjen e zonës. Për më tepër, do të vlerësojë
programin për të tërhequr industri të reja dhe llojin e veprimtarive
Ekonomike në zonë. Ofertuesit me propozimin më të favorshëm teknik
vlerësohen me pikët maksimale për kriterin.
2) Kriteri lidhur me ndikimin mjedisor është kriteri që mat vlerësimin e
ndikimit në mjedis të ofertuesit gjatë kryerjes së punimeve dhe gjatë
funksionimit. Ky kriter përbëhet nga ndikimi në mjedis i investimeve dhe
funksionimin e zonës si dhe në llojin e veprimtarisë, duke u bazuar në
studimet mjedisore të zonës. Ofertuesi me ndikimin më të ulët në
mjedis vlerësohet me pikët maksimale për kriterin.
3) Kriteri lidhur me ndikimin social është kriteri që mat numrin e
personelit, programin për përgjegjësinë sociale, trajnimin e personelit
dhe transferimin e teknologjisë, lidhjet me ekonominë vendore jashtë
zonës. Ofertuesi me ndikimin më të favorshëm social vlerësohet me
pikët maksimale për kriterin.
4) Kohëzgjatja e punimeve është kriteri që vlerëson ofertuesit lidhur me
ekzekutimin e punimeve duke u bazuar në grafikun, fazat dhe afatet e
ekzekutimit të investimeve për zhvillimin e zonës.
5) Kriteret lidhur me kapacitetin financiar të shoqërisë dhe mundësinë
për financimin e projektit:
ii. Propozimi për planin e biznesit, që përfshin:
a) Shpenzimet kapitale për realizimin e investimit në zonë;
b) Shpenzimet për kostot operacionale dhe të ardhurat;
c) Tarifa për përdorimin e zonës;
d) Garancia bankare për kapitalin financiar të nevojshëm për të realizuar
investimin në zonë.
6) Vlera e tarifës për përdorimin e zonës përfshin tarifën që zhvilluesi i
paguan Institucionit Përgjegjës, që llogaritet në _________% të të
ardhurave vjetore të realizuara nga zhvilluesi lidhur me veprimtarinë në
zonë gjatë kohëzgjatjes së kontratës.
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Zona e zhvillimit
Teknologjik dhe
Ekonomik (TEDA)
- Kostot e
zbritshme të
sigurimeve
shoqërore Zbritja e taksës së
të ardhurave.

Shpenzimet për paga dhe kontributet shoqërore dhe
shëndetësore që punëdhënësi paguan për
punëmarrësin njihen 150% të vlerës gjatë vitit të
parë.

‘‘Për krijimin dhe
funksionimin e zonave
të teknologjisë dhe
zhvillimit ekonomik’’,
datë 19.7.2007’’, i
ndryshuar, me Ligjin nr.
54/2015 ‘‘Për disa
ndryshime dhe shtesa
në ligjin nr. 9789’’, Kreu
IV, Neni 13.

Për mbarë
ekonominë

Neni 10 i Ligjit nr. 9789 datë 19.07.2007 “Për krijimin dhe funksionimin
e zonave të teknologjisë dhe zhvillimit Ekonomik.”
1) Propozimi teknik lidhur me ndërtimet në zonë është kriteri që mat
performancën e Ofertuesit dhe zgjidhjen teknike. Ky kriter bazohet në
projektimin paraprak, teknologjinë e përdorur, cilësinë e infrastrukturës,
planin teknik dhe inxhinierik të zonës në përputhje me standardet e
përdorura për ndërtimin dhe planifikimin urban, planin e zbatimit
(projektim i hollësishëm), planin operacional dhe metodat për
funksionimin dhe mirëmbajtjen e zonës. Për më tepër, do të vlerësojë
programin për të tërhequr industri të reja dhe llojin e veprimtarive
Ekonomike në zonë. Ofertuesit me propozimin më të favorshëm teknik
vlerësohen me pikët maksimale për kriterin.
2) Kriteri lidhur me ndikimin mjedisor është kriteri që mat vlerësimin e
ndikimit në mjedis të ofertuesit gjatë kryerjes së punimeve dhe gjatë
funksionimit. Ky kriter përbëhet nga ndikimi në mjedis i investimeve dhe
funksionimin e zonës si dhe në llojin e veprimtarisë, duke u bazuar në
studimet mjedisore të zonës. Ofertuesi me ndikimin më të ulët në
mjedis vlerësohet me pikët maksimale për kriterin.
3) Kriteri lidhur me ndikimin social është kriteri që mat numrin e
personelit, programin për përgjegjësinë sociale, trajnimin e personelit
dhe transferimin e teknologjisë, lidhjet me ekonominë vendore jashtë
zonës. Ofertuesi me ndikimin më të favorshëm social vlerësohet me
pikët maksimale për kriterin.
4) Kohëzgjatja e punimeve është kriteri që vlerëson ofertuesit lidhur me
ekzekutimin e punimeve duke u bazuar në grafikun, fazat dhe afatet e
ekzekutimit të investimeve për zhvillimin e zonës.
5) Kriteret lidhur me kapacitetin financiar të shoqërisë dhe mundësinë
për financimin e projektit:
ii. Propozimi për planin e biznesit, që përfshin:
a) Shpenzimet kapitale për realizimin e investimit në zonë;
b) Shpenzimet për kostot operacionale dhe të ardhurat;
c) Tarifa për përdorimin e zonës;
d) Garancia bankare për kapitalin financiar të nevojshëm për të realizuar
investimin në zonë.
6) Vlera e tarifës për përdorimin e zonës përfshin tarifën që zhvilluesi i
paguan Institucionit Përgjegjës, që llogaritet në _________% të të
ardhurave vjetore të realizuara nga zhvilluesi lidhur me veprimtarinë në
zonë gjatë kohëzgjatjes së kontratës.
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Zona e zhvillimit
Teknologjik dhe
Ekonomik (TEDA)
- Kostot e
dedikueshme të
trajnimit.

Kostot e trajnimit janë të ulta për një periudhë 10
vjeçare, për dyfishin e vlerës.

‘‘Për krijimin dhe
funksionimin e zonave
të teknologjisë dhe
zhvillimit ekonomik’’,
datë 19.7.2007’’, i
ndryshuar, me Ligjin nr.
54/2015 ‘‘Për disa
ndryshime dhe shtesa
në ligjin nr. 9789’’, Kreu
IV, Neni 13.

Për mbarë
ekonominë

Neni 10 i Ligjit nr. 9789 datë 19.07.2007 “Për krijimin dhe funksionimin
e zonave të teknologjisë dhe zhvillimit Ekonomik.”
1) Propozimi teknik lidhur me ndërtimet në zonë është kriteri që mat
performancën e Ofertuesit dhe zgjidhjen teknike. Ky kriter bazohet në
projektimin paraprak, teknologjinë e përdorur, cilësinë e infrastrukturës,
planin teknik dhe inxhinierik të zonës në përputhje me standardet e
përdorura për ndërtimin dhe planifikimin urban, planin e zbatimit
(projektim i hollësishëm), planin operacional dhe metodat për
funksionimin dhe mirëmbajtjen e zonës. Për më tepër, do të vlerësojë
programin për të tërhequr industri të reja dhe llojin e veprimtarive
Ekonomike në zonë. Ofertuesit me propozimin më të favorshëm teknik
vlerësohen me pikët maksimale për kriterin.
2) Kriteri lidhur me ndikimin mjedisor është kriteri që mat vlerësimin e
ndikimit në mjedis të ofertuesit gjatë kryerjes së punimeve dhe gjatë
funksionimit. Ky kriter përbëhet nga ndikimi në mjedis i investimeve dhe
funksionimin e zonës si dhe në llojin e veprimtarisë, duke u bazuar në
studimet mjedisore të zonës. Ofertuesi me ndikimin më të ulët në
mjedis vlerësohet me pikët maksimale për kriterin.
3) Kriteri lidhur me ndikimin social është kriteri që mat numrin e
personelit, programin për përgjegjësinë sociale, trajnimin e personelit
dhe transferimin e teknologjisë, lidhjet me ekonominë vendore jashtë
zonës. Ofertuesi me ndikimin më të favorshëm social vlerësohet me
pikët maksimale për kriterin.
4) Kohëzgjatja e punimeve është kriteri që vlerëson ofertuesit lidhur me
ekzekutimin e punimeve duke u bazuar në grafikun, fazat dhe afatet e
ekzekutimit të investimeve për zhvillimin e zonës.
5) Kriteret lidhur me kapacitetin financiar të shoqërisë dhe mundësinë
për financimin e projektit:
ii. Propozimi për planin e biznesit, që përfshin:
a) Shpenzimet kapitale për realizimin e investimit në zonë;
b) Shpenzimet për kostot operacionale dhe të ardhurat;
c) Tarifa për përdorimin e zonës;
d) Garancia bankare për kapitalin financiar të nevojshëm për të realizuar
investimin në zonë.
6) Vlera e tarifës për përdorimin e zonës përfshin tarifën që zhvilluesi i
paguan Institucionit Përgjegjës, që llogaritet në _________% të të
ardhurave vjetore të realizuara nga zhvilluesi lidhur me veprimtarinë në
zonë gjatë kohëzgjatjes së kontratës.
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Zona e Zhvillimit
Teknologjik dhe
Ekonomik (TEDA)
- Kostot e
Zbritshme të
R&D.

Kostot e R&D (Research and Development) janë të
zbritshme për një periudhë 10 vjeçare, për dyfishin e
vlerës.

‘‘Për krijimin dhe
funksionimin e zonave
të teknologjisë dhe
zhvillimit ekonomik’’,
datë 19.7.2007’’, i
ndryshuar, me Ligjin nr.
54/2015 ‘‘Për disa
ndryshime dhe shtesa
në ligjin nr. 9789’’, Kreu
IV, Neni 13.

Për mbarë
ekonominë

Neni 10 i Ligjit nr. 9789 datë 19.07.2007 “Për krijimin dhe funksionimin
e zonave të teknologjisë dhe zhvillimit Ekonomik.”
1) Propozimi teknik lidhur me ndërtimet në zonë është kriteri që mat
performancën e Ofertuesit dhe zgjidhjen teknike. Ky kriter bazohet në
projektimin paraprak, teknologjinë e përdorur, cilësinë e infrastrukturës,
planin teknik dhe inxhinierik të zonës në përputhje me standardet e
përdorura për ndërtimin dhe planifikimin urban, planin e zbatimit
(projektim i hollësishëm), planin operacional dhe metodat për
funksionimin dhe mirëmbajtjen e zonës. Për më tepër, do të vlerësojë
programin për të tërhequr industri të reja dhe llojin e veprimtarive
Ekonomike në zonë. Ofertuesit me propozimin më të favorshëm teknik
vlerësohen me pikët maksimale për kriterin.
2) Kriteri lidhur me ndikimin mjedisor është kriteri që mat vlerësimin e
ndikimit në mjedis të ofertuesit gjatë kryerjes së punimeve dhe gjatë
funksionimit. Ky kriter përbëhet nga ndikimi në mjedis i investimeve dhe
funksionimin e zonës si dhe në llojin e veprimtarisë, duke u bazuar në
studimet mjedisore të zonës. Ofertuesi me ndikimin më të ulët në
mjedis vlerësohet me pikët maksimale për kriterin.
3) Kriteri lidhur me ndikimin social është kriteri që mat numrin e
personelit, programin për përgjegjësinë sociale, trajnimin e personelit
dhe transferimin e teknologjisë, lidhjet me ekonominë vendore jashtë
zonës. Ofertuesi me ndikimin më të favorshëm social vlerësohet me
pikët maksimale për kriterin.
4) Kohëzgjatja e punimeve është kriteri që vlerëson ofertuesit lidhur me
ekzekutimin e punimeve duke u bazuar në grafikun, fazat dhe afatet e
ekzekutimit të investimeve për zhvillimin e zonës.
5) Kriteret lidhur me kapacitetin financiar të shoqërisë dhe mundësinë
për financimin e projektit:
ii. Propozimi për planin e biznesit, që përfshin:
a) Shpenzimet kapitale për realizimin e investimit në zonë;
b) Shpenzimet për kostot operacionale dhe të ardhurat;
c) Tarifa për përdorimin e zonës;
d) Garancia bankare për kapitalin financiar të nevojshëm për të realizuar
investimin në zonë.
6) Vlera e tarifës për përdorimin e zonës përfshin tarifën që zhvilluesi i
paguan Institucionit Përgjegjës, që llogaritet në _________% të të
ardhurave vjetore të realizuara nga zhvilluesi lidhur me veprimtarinë në
zonë gjatë kohëzgjatjes së kontratës.
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Ulja e Tatimit mbi
Vlerën e Shtuar
(TVSH) për
aktivitetet e
agroturizmit.

Duke filluar nga Janari 2019, ndërmarrjet e turizmit
që kryejnë veprimtari pritëse të certifikuara si
"agroturizëm", sipas legjislacionit në fuqi në fushën e
turizmit, do të gëzojnë një shkallë TVSH 6% (në vend
asaj standarde prej 20%) për sigurimin e akomodimit
dhe shërbim restorantesh, me përjashtim të pijeve.
Personi i tatueshëm, që aplikon shkallën e ulur të
TVSH-së prej 6%, është personi i regjistruar në NIPT /
NUIS, vetëm për zhvillimin e veprimtarisë pritëse të
çertifikuar si "agroturizëm"

Ligji nr. 92/2014, datë
24.07.2014 "Për tatimin
mbi vlerën e shtuar në
Republikën e
Shqipërisë"; Neni 49.

VENDIMI Nr. 22, datë 12.1.2018 për
MIRATIMIN E KRITEREVE PËR CERTIFIKIMIN E VEPRIMTARISË
BUJQËSORE TË AGROTURIZMIT
Agroturizmi si veprimtari mund të zhvillohet në ferma që plotësojnë
kriteret e mëposhtme:
- Ferma bujqësore duhet të ketë të paktën 1 ha tokë të mbjellë me
kultura bujqësore ose, minimalisht, 0.5 hektarë serra;
- Ferma blegtorale duhet të mbarështojë të paktën 10 krerë gjedh ose
100 krerë dhen/dhi ose 200 krerë shpendë. Ferma blegtorale përfshin
edhe stanet;
- Ferma peshkimi /akuakulture.
Turizmi

Agroturizmi mund të zhvillohet edhe në njësi agrikulturore, që kanë si
aktivitet përpunimin e produkteve bujqësore, blegtorale, të peshkimit
dhe akuakulturës (si, p.sh. pika përpunimi të vajit të ullirit, kantina të
përpunimit të rrushit/ frutave, pika përpunimi të bulmetit/baxho,
peshkut, ferma akuakulture, etj.), të cilat janë të përshtatshme për
zhvillimin e veprimtarive të agroturizmit.
Subjektet që zhvillojnë veprimtari pritëse të klasifikuara si
“agroturizëm” duhet të ofrojnë, minimalisht, njërin nga këto shërbime:
a) Akomodim;
b) ushqim dhe pije;
c) Veprimtari argëtuese/ çlodhëse, të lidhura me fermën ose mjedisin
përreth.
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Reduktimi i
Tatimit mbi
Vlerën e Shtuar
(TVSH) për
shërbimet e
reklamimit nga
media audiovizive

Duke filluar nga Janari 2019, një shkallë e reduktuar e
taksës së vlerës së shtuar prej 6% zbatohet për
ofrimin e shërbimeve të reklamimit nga media
audiovizive. Para vitit 2019 ky shërbim ishte i
përjashtuar nga TVSH-ja.

Ligji nr. 92/2014, datë
24.07.2014 "Për tatimin
mbi vlerën e shtuar në
Republikën e
Shqipërisë"; Neni 49.

Media

Shembulli 1. Shoqëria X që operon në fushën e medias audiovizuale
(televizion) i furnizon (shet) shërbimin e reklamës Shoqërisë Y. Në këtë
rast, Shoqëria X lëshon faturën tatimore të shitjes për Shoqërinë Y, me
një shkallë të reduktuar TVSH-je prej 6%. Çdo veprimtari që kryhet nga
shoqëritë e medias audiovizuale, veprimtari të një natyre tregtare,
përveç reklamimit, tatohet me 20 % TVSH. Prandaj, kur Shoqëria X
furnizon një program për një stacion tjetër televiziv, ose furnizon (shet)
një kronikë televizive, shet ose vë në dispozicion kohë transmetimi, etj.,
ajo po kryen një shërbim ndryshe nga shërbimi i reklamës dhe si
rrjedhojë nuk mund të ofrojë shërbimin në shkallë të reduktuar të TVSHsë. Ndërkohë që furnizimi i shërbimit të reklamave është një furnizim i
tatueshëm në shkallën standarde prej 20% kur ofrohet nga njësi të tjera
të tatueshme, të cilat nuk janë pjesë e medias audiovizuale, me
përjashtim të shërbimit të reklamës së medias së shkruar e cila
përjashtohet nga TVSH-ja në zbatim të nenit 53, shkronja “j” e ligjit.
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Tatimi mbi Vlerën
e Shtuar(TVSH) e
reduktuar për
Furnizimin me
Libra.

Një shkallë e reduktuar e taksës së vlerës së shtuar
prej 6% zbatohet për shitjet e librave të çdo lloji.

Ulja e taksës së
shtuar të vlerës
(TVSH) për
Automjetet e
Mëdha Elektrike.

Niveli i reduktuar i taksës së vlerës së shtuar prej 6%
vlen për shitjet e automjeteve të transportit të
udhëtarëve publik me nëntë ose më shumë vende,
ose më shumë, vetëm për ato me motor elektrik.
Niveli i reduktimit prej 6% do të zbatohet deri më 31
dhjetor 2021. Nga 1 janari 2022, niveli i ulur i TVSH-së
i aplikuar për këtë shërbim do të jetë 10%.

Përjashtimi nga
Tatimi mbi Vlerën
e Shtuar(TVSH)
për makineri
bujqësore.

Shitja e makinerive bujqësore përjashtohet nga
TVSH-ja.

Ligji nr. 92/2014, datë
24.07.2014 "Për tatimin
mbi vlerën e shtuar në
Republikën e
Shqipërisë"; Neni 49.

Ligji nr. 92/2014, datë
24.07.2014 "Për tatimin
mbi vlerën e shtuar në
Republikën e
Shqipërisë"; Neni 49.

Ligji nr. 92/2014, datë
24.07.2014 "Për tatimin
mbi vlerën e shtuar në
Republikën e
Shqipërisë"; Neni 51.

Ndërtim

Një person i tatueshëm X furnizon (shet) libra të çdo lloji në formatin
tradicional. Në këtë rast, ai lëshon një faturë tatimore shitjeje, duke
zbatuar shkallën e reduktuar në 6% të TVSH-së. Çdo material i ofruar
nga ky person, që nuk është nuk është në formatin tradicional të librit,
pavarësisht përmbajtjes, dhe që mund të lexohet nëpërmjet pajisjeve të
tjera ndihmëse, përfshirë ato elektronike, nuk është një furnizim në
shkallë të reduktuar 6% të TVSH-së. Ndërkohë, ky person i tatueshëm
zbret TVSH-në Jormalisht në përputhje me dispozitat ligjore dhe të këtij
udhëzimi për të gjitha blerjet e mallrave dhe shërbimeve të ofruara në
funksion të veprimtarisë së tij të tatueshme.

Automjeteve

Ligji Nr.8308, datë 18.3.1998 "Për transportet rrugore"
Veprimtaria e operatorit të transportit rrugor të udhëtarëve nënkupton
veprimtarinë e çdo ndërmarrjeje, që operon me anë të mjeteve
motorike, të konstruktuara dhe të pajisura në mënyrë të tillë, që të jenë
të përshtatshme për të transportuar më shumë se nëntë persona,
përfshirë drejtuesin e mjetit dhe të destinuara për këtë qëllim, që kryen
shërbime transporti udhëtarësh për kategoritë publike ose të veçanta të
përdoruesve, kundrejt pagesës nga personi i transportuar ose nga
organizatori i transportit.

Bujqësi

AC 22
ANEKSI 1 / 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 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, serra 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 NKMsë 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 lëndinat (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
bujqësor 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-së84335100, 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 NKM-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); (kodet 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)
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Përjashtimi nga
Tatimi mbi Vlerën
e Shtuar(TVSH)
për inputet
bujqësore dhe
veterinare.

Shitjet e inputeve bujqësore dhe furnizimi i
shërbimeve veterinare përjashtohen nga TVSH-ja,
me përjashtim të shërbimeve veterinare për kafshët
shtëpiake.

Ligji nr. 92/2014, datë
24.07.2014 "Për tatimin
mbi vlerën e shtuar në
Republikën e
Shqipërisë"; Neni 51.

Bujqësi

Furnizimi i inputeve bujqësore, si plehrat organike, pesticide, fara
dhe bimëmbjellës, krahas hormoneve të klasifikuara në kodet e NKM-së
2937. Lista e kategorive të inputeve bujqësore përcaktohet me vendim
të Këshillit të Ministrave;
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Përjashtimi nga
Tatimi mbi Vlerën
e Shtuar(TVSH)
për Importet
Farmaceutike për
Prodhimin e
Barnave ne Vend.

Përjashtimi nga
taksat e vlerës së
shtuar (TVSH) Përpunimi i
mallrave.

Shitjet e lëndëve të para të importuara të përdorura
për prodhimin e ilaçeve janë të përjashtuar nga
TVSH-ja, me përjashtim të artikujve me përdorim të
dyfishtë, të ofruara nga mbajtësit e autorizimit të
prodhimit, sipas legjislacionit në terren për ilaçet.

Shitjet e shërbimeve jo-shqiptare të përpunimit të
mallrave, të destinuara për ri-eksportim nga persona
të autorizuar të tatueshëm dhe nënkontraktorët e
tyre, trajtohen si sherbim me TVSH në shkallë zero,
në bazë të dispozitave të Kodit doganor për
operacione sipas mënyrës së përpunimit aktiv.

Ligji nr. 92/2014, datë
24.07.2014 "Për tatimin
mbi vlerën e shtuar në
Republikën e
Shqipërisë"; Neni 56.

Ligji nr. 92/2014, datë
24.07.2014 "Për tatimin
mbi vlerën e shtuar në
Republikën e
Shqipërisë";

Farmaceutikë

Importimi i lëndës së parë për përdorim në prodhimin e barnave, me
përjashtim materialet me përdorim të dyfishtë, të importuara nga
subjektet e autorizuara, në përputhje me legjislacionin e fushës së
produkteve mjekësore. Lista e kategorive të lëndëve të para
përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave.

Produkte të rieksportuara,
prodhuar me
lëndë të parë jo
shqiptare

Në zbatim të shkronjës “ç” të nenit 57 të ligjit, në rastin kur furnizimi i
shërbimeve të përpunimit të mallrave jo shqiptare të destinuara për rieksport kryhet nga një nënkontraktor, i cili e kryen këtë shërbim për
llogari të shoqërisë të përpunimit aktiv që është kontraktuar (nga
shoqëria e eksportit), dhe është subjekt i regjimit aktiv tatimor, atëherë
ky furnizim i shërbimit të përpunimit është i tatueshëm me shkallën zero
të TVSH-së.
Nënkontraktori është një
person i tatueshëm i pajisur me autorizimin përkatës nga autoriteti
doganor. Për kryerjen korrekte të procedurës për dokumentimin e
shërbimit të përpunimit të këtyre mallrave, dhe për dokumentimin e
lëvizjes së mallrave jo shqiptare nën regjimin e përpunimit aktiv, për
qëllime tatimore duhet të zbatohet procedura e mëposhtme:
- Furnizimi i shërbimit të përpunimit të mallrave jo shqiptare të
destinuara për rieksportim, të kryer nga nënkontraktori i pajisur me
autorizimin përkatës nga autoriteti doganor, për llogari të shoqërive të
përpunimit aktiv, është një furnizim i shërbimit të tatueshëm me
shkallën zero të TVSH-së.
-Aktivitetet e klasifikuara nën regjimin e përpunimit aktiv konsiderohen
tërësisht të destinuara për ri-eksport.
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Reduktimi i taksës
mbi fitimit për
veprimtaritë e
prodhim zhvillimit
të software

Ulje Takses së
fitimit për
Prodhuesit
Bujqësorë.

Për personat juridikë që ushtrojnë veprimtarinë e
prodhimit / zhvillimit të softuerit, niveli i aplikuar i
tatimit mbi fitimin është 5%.

Ligji nr. 8438, datë
28.12.1998 "Për tatimin
mbi të ardhurat” (i
ndryshuar me Ligjin nr.
156/2014, datë
27.11.2014, botuar në
Fletoren Zyrtare nr. 195,
datë 24.12.2014); Neni
28.

TIK

Për personat juridikë, të cilët kryejnë aktivitet
Ekonomik sipas ligjit nr. 38/2012, "Për shoqëritë e
kooperativave bujqësore", shkalla e aplikuar e tatimit
mbi të ardhurat është 5%.

Ligji nr. 8438, datë
28.12.1998 "Për tatimin
mbi të ardhurat” (i
ndryshuar me Ligjin nr.
156/2014, datë
27.11.2014, botuar në
Fletoren Zyrtare nr. 195,
datë 24.12.2014); Neni
28.

Bujqësi

a) Projektim softueri. Ky përfshin analizën e kërkesave të sistemit të
softuerit, projektimin e arkitekturës dhe projektimin e hollësishëm të
sistemit të softuerit;
b) Zhvillimi dhe mirëmbajtja e sistemit të softuerit. Kjo përfshin
programimin, kodimin, instalimin e sistemeve softuer, integrimin e të
gjithë komponentëve, dokumentimin, identifikimin dhe korrigjimin e
gabimeve, modifikime (pasi softuer të jetë funksional), mirëmbajtjen e
të gjithë komponentëve, suportin e sistemit si një grup komponentësh,
që gjatë funksionimit të tyre, përmbushin qëllimin e llogaritjes;
c) Testimi i softuerit. Ky përfshin testimin e funksionalitetit, ngarkesës,
performancës, pranimit, disponueshmërisë dhe sigurisë të sistemit
softuer;
ç) Projektimi dhe zhvillimi i sistemeve të komunikimit. Ky përfshin
planifikimin, projektimin, implementimin, vendosjen dhe mirëmbajtjen
e sistemeve të komunikimit të rrjetit kompjuterik (LAN / WAN / WLAN /
MAN / SAN / CAN);
d) Projektimi dhe zhvillimi i sistemeve të sigurisë. Ky përfshin analizën e
kërkesave të sigurisë së klientit, projektimin e arkitekturës, instalimet
dhe konfigurimet e përbërësve, vendosjen, testimin e sigurisë dhe
mirëmbajtjen lidhur me të;
dh) Zhvillimi i sistemeve migratore. Ky përfshin transferimin e të
dhënave dhe infrastrukturës përkatëse nga një teknologji e vjetër në një
teknologji të re;
e) Përmirësimi/ përditësimi i sistemeve të informacionit;
ë) Operimi, menaxhimi, mbështetje për përdorimin, trajnimi dhe
auditimi teknik/i informacionit për sistemet softuer.
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Taksë e ulët fitimi
për aktivitetet
"Agroturizëm".

Për subjektet që kryejnë veprimtari pritëse të
certifikuara si "agroturizëm", sipas legjislacionit në
fuqi në fushën e turizmit, niveli i taksës së fitimit
është 5%. Kohëzgjatja maksimale e këtij stimulimi
është 5 vjet.

Ligji nr. 8438, datë
28.12.1998 "Për tatimin
mbi të ardhurat” (i
ndryshuar me Ligjin nr.
156/2014, datë
27.11.2014, botuar në
Fletoren Zyrtare nr. 195,
datë 24.12.2014); Neni
28.

Turizëm

"II. KRITERET PËR CERTIFIKIMIN E VEPRIMTARISË PRITËSE SI
AGROTURIZËM
III. KRITERET DHE PROCEDURAT PËR CERTIFIKIMIN E VEPRIMTARISË
PRITËSE SI “AGROTURIZËM” DHE NDËRTIMIN E
STRUKTURAVE/OBJEKTEVE NË FUNKSION TË AGROTURIZMIT.
(Ndryshuar me VKM-në Nr. 583 datë 03.10.2018)
4. Agroturizmi si veprimtari mund të zhvillohet në ferma që plotësojnë
këto kritere:
- Ferma bujqësore duhet të ketë të paktën 1 ha tokë të mbjellë me
kultura bujqësore ose, minimalisht, 0.5 hektarë serra; - Ferma
blegtorale duhet të mbarështojë , të paktën 10 krerë gjedh ose 100 krerë
dhen/dhi ose 200 krerë shpendë. Fermat e bulmetit klasifikohen si
stane;
- Ferma peshkimi/ akuakulture.
5. Agroturizmi mund të zhvillohet edhe në njësi agrikulturore, që kanë si
aktivitet përpunimin e produkteve bujqësore, blegtorale, të peshkimit
dhe akuakulturës (si, p.sh. pika përpunimi të vajit të ullirit, kantina të
përpunimit të rrushit/ frutave, pika përpunimi të bulmetit/baxho,
peshkut, ferma akuakulture, etj.), të cilat janë të përshtatshme për
zhvillimin e veprimtarive të agroturizmit.
6. Subjektet që zhvillojnë veprimtari pritëse të klasifikuara si
“agroturizëm” duhet të ofrojnë, minimalisht, njërin nga këto shërbime:
a) Akomodim;
b) Ushqim dhe pije;
c) Veprimtari argëtuese/ çlodhëse të lidhura me fermën ose mjedisin
përreth.
7. Subjektet agroturistike, që ofrojnë akomodim, duhet të kenë një
kapacitet nga 6 deri 30, por jo më shumë, dhoma pritëse.
8. Strukturat, në të cilat ofrohet shërbimi i akomodimit, sipas
klasifikimit të ligjit për turizmin në fuqi, duhet të respektojnë kriteret
urbanistike dhe kriteret e tjera në fuqi për ndërtimin, të përcaktuar në
planet e përgjithshme vendore. Atje ku është e mundur, godinat duhet
të respektojnë traditat lokale të ndërtimit. "
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Përjashtimi nga
Taksa e Karbonit.

Benzina dhe nafta të eksportuara përjashtohen nga
taksat e karbonit.

Ligji nr. 9975, datë
28.07.2008 "Për taksat
kombëtare" (i ndryshuar
me Ligjin nr. 93/2018,
datë 03.12.2018, i
botuar në Fletoren
Zyrtare nr. 187, datë
28.12.2018); Neni 4

Karburant dhe
gaz

Neni 4 * Shkalla kombëtare e taksës
Taksa e karbonit është caktuar në 1.5 lekë për litër për benzinë, 3 lekë
për litër për benzinë, 3 lekë për kilogram për qymyr, 3 lekë për litër për
energji diellore, 3 lekë për litër për karburant, 3 lekë për litër për vajguri
dhe 3 lekë për kilogram për koksin e naftës. Kjo taksë nuk është e
pagueshme për sasinë e benzinës dhe benzinës së eksportuar.
Taksa e karbonit është një taksë e pagueshme si më poshtë:
Benzinë 1.5 lekë/ litër;
benzinë 3 lekë/ litër;
Qymyr 3 lekë/ kg;
Karburant 3 lekë/ kg;
Energji diellore 3 lekë/ kg;
Mazut 3 lekë/ kg;
Koks nafte 3 lekë / kg
Benzina që përdoret për varkat e peshkimit përjashtohet nga taksa e
qarkullimit dhe taksa e dioksidit të karbonit.

Aplikantët e Pranueshëm:
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Bashkia e Tiranës:
“Fuqizimi i Grave
dhe Promovimi i
Sipermarrjes”.

Përveç mbështetjes në formë granti, projekti do të
ofrojë gjithashtu trajnim për aftësitë në biznes si dhe
mbështetje duke ndihmuar gra me orientime
profesionale dhe kualifikime për të qenë të
suksesshme në fushën e përzgjedhur. Projekti do të
zbatohet në të gjithë territorin e Bashkisë së Tiranës
dhe do të ketë kuota që do të kufizojnë numrin e
aplikantëve dhe sasinë e financimit për t’u përdorur
për bizneset e reja dhe bizneset ekzistuese.

VKB nr.48, datë
06.07.2016; VKB nr. 96,
datë 28.09.2017; VKB
nr. 40, datë 03.05.2019;

- Të gjitha aplikantët duhet të kenë një ide për biznes, që ka si qëllim
fillimin ose zgjerimin e një biznesi të pavarur shumë të vogël ose të
vogël. Ato janë të detyruara të marrin pjesë personalisht në të gjitha
aktivitetet e Projektit, duke qenë se ata janë të përfshirë drejtpërsëdrejti
në zhvillimin dhe zbatimin e biznesit të tyre.
- Kandidatët dhe pjesëmarrësit e pranueshëm të Projektit janë gra që
jetojnë dhe/ose kanë një biznes shumë të vogël, ose të vogël në
territorin e Bashkisë së Tiranës, në kohën e aplikimit.
- Çdo aplikant mund të marr pjesë me vetëm një ide biznesi. E drejta për
të pasur akses në Projekt, në asistencën e Grantit mund të përdoret
vetëm një herë. Aplikantët mund të jenë biznese start up dhe
ekzistuese.
Për mbarë
ekonominë

Grupet e mëposhtmë të grave që do t’u jepet prioritet:
- gratë – kryefamiljare;
- gratë nga zonat rurale të Bashkisë së Tiranës;
- gratë me aftësi të kufizuara;
- gratë nga komunitetit Rom dhe Egjiptian
- gratë dhe të rejat nga kategori të tjera
Aktivitete Biznesi të Pranueshme:
- Bizneset rurale;
- Turizmi;
- Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK);
- Industria Tekstile;
- Shërbimet;
- Artizanati.
Sektorët mund të ndryshojnë gjatë vitit, në varësi të prioriteteve të
parashtruara nga Bashkia.
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Bashkia e Tiranës:
“Të Rinjtë dhe të
Rinjtë drejt një
profesioni”.

Masa e financimit për individ do të jetë në nivelin e
pagës minimale bruto për secilin prej të rinjve
përfitues, që do të zhvillojnë Praktikën profesionale
pranë subjekteve tregtare per nje periudhë 3 deri në 6
muaj për degët që ata kanë studiuar.

VKB nr. 40, datë
05.04.2017; VKB.
Nr.107, datë 27.09.2018

Për mbarë
ekonominë

Aplikantët e Pranueshëm:
• Të rinj dhe të reja me vendbanim në Bashkinë Tiranë;
• Mosha deri 29 vjec;
• Të kenë më pak se 24 muaj që kanë mbaruar studimet universitare dhe
janë të papunë
• Vërtetimin përkatës të lëshuar nga institucioni përkatës që vërteton se
aplikuesi është punëkërkues i papunë;
• Dorëzim i diplomës dhe/ose vërtetimi i lëshuar nga institucioni i arsimit
të lartë që vërteton përfundimin e studimeve , si dhe listën e notave (i
noterizuar);
Nëse një nga kriteret e mësipërme nuk plotësohet, komisioni vlerësues
nuk vijon me shqyrtimin më tej të seksioneve vijuese, por shpallet Jo
Fitues.
Do të trajtohen me prioritet:
• Të rinj dhe të reja me aftësi të kufizuar;
• Të rinj dhe të reja që kanë përfunduar studimet universitare me
rezultate të larta; (nga mesatarja më e lartë)
• Të rinj dhe të reja të aftë për punë, të familjeve që përfshihen në
skemën e ndihmës ekonomike dhe grupeve të tjera te disavantazhuara.
• Të rinj dhe të reja, të cilët brenda dy viteve pas përfundimit të
studimeve të plota universitare nuk kanë përfituar më parë një pagesë
të rregullt për punësimin e tyre.
• Fushave të studimit të cilat tregu i punës ofron më shumë mundësi
punësimi.
Aktivitete Biznesi të Pranueshme:
• Sistemi Bankar;
• Turizmi;
• Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK);
• Industria;
• Shërbime;
• Shërbime Ligjore, Konsulente, Financiare.
Të drejtën për të aplikuar nga subjektet e kanë :
• Ndërmarrjet që ushtrojnë aktivitet ekonomik në territorin e Bashkisë
Tiranë.
• Ndermarrjet që nuk kanë detyrime financiare ndaj pushtetit qëndror
dhe vendor.
• Zbatojnë Kodin e Punës në lidhjen e kontratave të punës me
punëmarrësit.
• Janë të gatshme për të bashkëpunuar në planin afatshkurter dhe
afatgjatë.
• Tregu i punës ofron mundësi punësimi për shërbimin që ata ofrojnë.
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Bashkia e Tiranës:
“Program i
Promovimit të
Punësimit të
Rinjve ne
Biznese”.

Pjesëmarrësit e projektit janë të rinj që jetojnë dhe /
ose kanë biznese të vogla ose shumë të vogla në
territorin e Bashkisë së Tiranës në kohën e aplikimit.
Vlera e ndihmës shtetërore për vitin 2019 është
10.000.000 (dhjetë milionë) lekë në formën e grantit
të drejtpërdrejtë nga fondet e miratuara për Bashkinë
e Tiranës, ndaj të cilit do shpallen 20 përfitues dhe
masa e financimit për individ do të jetë nga 500.000
lekë, për secilin plan biznesi të zhvilluar me sukses, i
cili është pranuar gjatë procesit të përgjedhjes.

VKB nr. 67, datë
07.10.2016; VKB nr.108,
datë 27.09.2018

Përjashtim nga
Detyrimet e
Importit për
makineri të
përdorura në
Prodhimin e
Energjisë së
rinovueshme.

Investitorët në prodhimin e energjisë bazuar në
burimet e energjisë së rinovueshme, pas marrjes së
lejes përkatëse të ndërtimit, duhet të paraqesin
pranë ministrisë përgjegjëse për energjinë, 6 muaj
para importimit, një listë të plotë të makinerive dhe
pajisjeve të specifikuara, të cilat do të importohen
për termocentralin e planifikuar me energji të
rinovueshme. Ministria verifikon dhe miraton listën.
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave bazuar në listën
e aprovuar nga Ministria zbaton përjashtimin nga
detyrimet e importit. (Art. 1-6, Vendimi i
Rimbursimit).

Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 953, datë
29.12.2014 ‘‘Për
dispozitat zbatuese të
Ligjit nr. 92/2014, “Për
tatimin mbi vlerën e
shtuar në Republikën e
Shqipërisë”, i ndryshuar
me VKM nr.212, datë
20.04.2018, i botuar në
Fletoren Zyrtare nr.60,
datë 27.04.2018

Aplikantët e Pranueshëm:
- Të rinj / të reja (18-35 vjeç);
- Të rinj nga zonat rurale të Bashkisë së Tiranës;
- Të rinj / të reja me aftësi të kufizuar;
- Të rinj dhe të reja, banorë të Qytetit të Tiranës, që janë në proces
studimi në Universitete
Publike apo Jo - Publike (Studentë/e).
- Të rinj dhe të reja të papunë që nuk u përkasin kategorive më lartë.
Për mbarë
ekonominë

Energji

Aktivitete Biznesi të Pranueshme:
- Bizneset rurale;
- Turizmi;
- Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK);
- Industria Tekstile;
- Shërbimet;
- Artizanati;
Sektorët mund të ndryshojnë gjatë vitit, në varësi të prioriteteve të
parashtruara nga Bashkia.

Lista e makinerive dhe e pajisjeve, që janë drejtpërdrejt të lidhura me
investimin, në funksion të realizimit tëkontratave të investimit, me vlerë
të barabartë ose më të madhe se 50 milionë lekë, për prodhimin e
energjisë sërinovueshme nga dielli, me fuqi të instaluar prodhimi mbi
0.5 mw, është sipas aneksit 3, që i bashkëlidhet këtij vendimi. Autoriteti
doganor bashkëpunon me ministrinë përgjegjëse për energjinë për të
evidentuar subjektet eautorizuara/licencuara për prodhimin e energjisë
së rinovueshme nga dielli, me fuqi të instaluar prodhimi mbi 0.5mw, për
të cilat aplikohet lista e makinerive dhe e pajisjeve.
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Rimbursimi i
Karburantit të
Përdorur në
Prodhimin e
Energjisë
Elektrike.
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Agjencia
Shqiptare e
Zhvillimit të
Investimeve
(AIDA) - Fondi i
konkurueshmërisë
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Agjencia
Shqiptare e
Zhvillimit të
Investimeve
(AIDA) - Fondi i
ekonomisë
kreative
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Agjencia
Shqiptare e
Zhvillimit të
Investimeve
(AIDA) - Fondi i
Inovacionit

Personat fizikë ose juridikë që përdorin lëndë djegëse
për prodhimin e energjisë elektrike (përfshirë burimet
e rinovueshme të energjisë) për shitje ose për
konsum vetjak, mund të bëjnë kërkesë për
përjashtim nga akcizat për karburantin e përdorur.
Kërkesa duhet të paraqitet në zyrën doganore deri
më dt 10 të muajit pasardhës për karburantin e
përdorur për prodhimin e energjisë elektrike në
muajin e kaluar (neni 42 & 43 Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr.612 dt.05.09.2012 për Dispozitat
Zbatuese të Ligjit të Akcizave )

Grantet e qeverisë për NVM-të shqiptare

Grantet e qeverisë për NVM-të shqiptare

Grantet e qeverisë për NVM-të shqiptare

Vendimi nr. 612 ‘‘Për
dispozitat zbatuese të
Ligjit nr. 61/2012 ‘‘Për
akcizat në Republikën e
Shqipërisë’’, datë
05.09.2012, Neni 42.

Vendimi nr. 102, datë
19.03.2019

Vendimi nr. 1337/3, datë
21.04.2017

Vendimi nr. 406, datë
13.05.2015

Energji

Subjektet, të cilat ndërtojnë burime të prodhimit të energjisë
elektrike, me fuqi të instaluar jo më pak se 5 MW për burim, për
nevojat e veta apo për shitje, do të jenë objekt i rimbursimit të akcizës si
pritës i regjistruar, në qoftë se aplikojnë pranë zyrës doganore që
mbikëqyr aktivitetin.

Sektori i
prodhimit dhe
shërbimeve

• Aplikuesit duhet të jenë biznese të klasifikuara si NVM, në përputhje
me ligjin nr. 8957;
• NVM-të janë regjistruar në regjistrin tregtar;
• Adresa e regjistruar ose vendi kryesor i biznesit të NVM-ve ndodhet
brenda territorit të Shqipërisë;
• NVM-të kanë paguar të gjitha detyrimet tatimore;
• NVM-të nuk janë subjekt i falimentimit apo procedurave të likuidimit ;
• NVM-të ushtrojnë veprimtarinë në sektorët Ekonomikë të parashikuar
në ligjin nr. 8957.

Sektori i
artizanatit

• Aplikuesit duhet të jenë biznese të klasifikuara si NVM, në përputhje
me ligjin nr. 8957;
• NVM-të janë regjistruar në regjistrin tregtar;
• Adresa e regjistruar ose vendi kryesor i biznesit të NVM-ve ndodhet
brenda territorit të Shqipërisë;
• NVM-të kanë paguar të gjitha detyrimet tatimore;
• NVM-të nuk janë subjekt i falimentimit apo procedurave të likuidimit ;
• NVM-të ushtrojnë veprimtarinë në sektorët Ekonomikë të parashikuar
në ligjin nr. 8957.

Sektori I
Inovacionit

• Aplikuesit duhet të jenë biznese të klasifikuara si NVM, në përputhje
me ligjin nr. 8957;
• NVM-të janë regjistruar në regjistrin tregtar;
• Adresa e regjistruar ose vendi kryesor i biznesit të NVM-ve ndodhet
brenda territorit të Shqipërisë;
• NVM-të kanë paguar të gjitha detyrimet tatimore;
• NVM-të nuk janë subjekt i falimentimit apo procedurave të likuidimit ;
• NVM-të ushtrojnë veprimtarinë në sektorët Ekonomikë të parashikuar
në ligjin nr. 8957.
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Agjencia
Shqiptare e
Zhvillimit të
Investimeve
(AIDA ) - Fondi
Start Up

Humbje e Mbartur
për Qëllimet e
Tatimit në të
Ardhurat e
Korporatave.

Tarifa e
Garantuar e
Furnizimit për
Gjenerimin e
Energjisë së
rinovueshme.

Sektori i
prodhimit dhe
shërbimeve

• Aplikuesit duhet të jenë biznese të klasifikuara si NVM, në përputhje
me ligjin nr. 8957;
• NVM-të janë regjistruar në regjistrin tregtar;
• Adresa e regjistruar ose vendi kryesor i biznesit të NVM-ve ndodhet
brenda territorit të Shqipërisë;
• NVM-të kanë paguar të gjitha detyrimet tatimore;
• NVM-të nuk janë subjekt i falimentimit apo procedurave të likuidimit ;
• NVM-të ushtrojnë veprimtarinë në sektorët Ekonomikë të parashikuar
në ligjin nr. 8957.

Ligji nr. 8438, datë
28.12.1998 ‘‘Për tatimin
mbi të ardhurat’’ (i
ndryshuar me Ligjin
nr.122/2012, datë
20.12.2012, i botuar në
Fletoren Zyrtare nr. 177,
datë 09.01.2013), Neni
27

Horizontal

Humbjet fiskale nuk mund të barten përpara nëse më shumë se 50
përqind të pronësisë direkte ose indirekte të kapitalit aksionar ose të të
drejtave të votimit nëse tatimpaguesi transferohet (ndryshohet) gjatë
vitit tatimor.

VKM.179, datë
28.3.2018 Për miratimin
e Planit Kombëtar të
Veprimit për Burimet e
Rinovueshme të
Energjisë 2018-2020
dhe Ligji Nr.7/2017

Gjenerimi i
energjisë së
rinovueshme

Grantet e qeverisë për NVM-të shqiptare

Vendimi nr. 143, datë
07.05.2018

Humbjet fiskale mund të barten për tre vjet rresht
(humbjet e para përdoren e para).

"Sipas ligjit të BRE-së për vitin 2017, masa kryesore
promovuese është një formë specifike e kontrates
për tarifen fillestare për ndryshim. CfD mund të
karakterizohet si një sistem premium -furnizimi , që
do të thotë se prodhuesit e energjisë së rinovueshme
do të shesin energjinë elektrike në treg dhe do
përfitojnë diferencime te ndryshme midis çmimit të
ankandit dhe çmimit të tregut të energjisë (çmimi i
referencës) si masë mbështetëse. Këshilli i
Ministrave, me propozimin e rregullatorit, miraton
metodologjinë për të përcaktuar tarifën e furnizimit
(FIT ) për energji elektrike.
Ligji parashikon që "një furnizues publik me shumicë
(WPS) do të jetë blerësi i energjisë elektrike të
prodhuar nga prodhuesi i privilegjuar, nëse kjo e
fundit e kërkon atë. " Për këtë qëllim, një marrëveshje
për blerjen e energjisë (PPA), e cila do të jetë me një
kohëzgjatje maksimale 15 vjet, do të nënshkruhet
midis WPS dhe prodhuesit të privilegjuar. WPS do të
blejë të gjithë energjinë elektrike të prodhuar nga
burimet e rinovueshme të energjisë me një çmim i
cili, sipas Ligjit, "do të lejojë kthimin e investimit me
një diferencë fitimi të arsyeshëm.
"Në përputhje me metodologjinë e aprovuar,
rregullatori vendos për sasinë e FIT për energjinë
elektrike të prodhuar nga burime dhe teknologji të
ndryshme. Për të përcaktuar FIT-in për
hidrocentralet, rregullatori i ndan prodhuesit në tre
grupe:
(I) 0 - 2 MW, (II) 2 - 5 MW dhe (III) 5 - 15 MW. Tarifa e
specifikuar në PPA do të zgjasë për maksimum 15

Marrëveshja aplikohet për ato impiante të cilat kanë kapacitet 15 MW
dhe më shumë.
Vendosja e tarifave FIP (Feed-in-Premium) aplikohet për instalimet e
reja deri 2 MW.

vjet dhe duhet të përditësohet çdo vit nga
rregullatori."
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Përjashtimi nga
TVSH-së për
Sistemet e Panelit
Diellor për
Prodhimin e Ujit
të Nxehtë.

Për të inkurajuar përdorimin e burimeve të energjisë
së rinovueshme, Ligji parashikon që çdo person që
prodhon ose instalon sisteme panelesh diellore , të
përfitojë nga përjashtimi prej detyrimeve doganore
dhe TVSH-ja e vendosur për sistemet e paneleve
diellore. Çdo person që prodhon ose instalon sisteme
të tilla për ujë të nxehtë ose për qëllime sanitare në
ndërtesa ose procese Teknologjike në industri, duhet
të rimbursohet për detyrimet doganore të paguara
për importin e lëndëve të para të përdorura për
prodhimin ose montimin e këtyre sistemeve.
Rimbursimi do të bëhet pas përmbushjes së disa
kushteve të përcaktuara në ligj dhe pas paraqitjes së
faturës fiskale për prodhimin ose montimin e
sistemeve të panelit diellor.

VENDIMI Nr. 953, datë
29.12.2014 ‘‘PËR
ZBATIMIN E
DISPOZITAVE TË
LIGJIT Nr. 92/2014,
“PËR TATIMIN MBI
VLERËN E SHTUAR NË
REPUBLIKËN E
SHQIPËRISË” i
ndryshuar

Gjenerimi i
energjisë së
rinovueshme

VENDIM Nr. 212, datë 20.4.2018 PËR DISA SHTESA DHE
NDRYSHIME 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"
Lista e makinerive dhe e pajisjeve, që janë drejtpërdrejt të lidhura me
investimin, në funksion të
realizimit të kontratave të investimit, me vlerë të barabartë ose më të
madhe se 50 milionë lekë,
për prodhimin e energjisë së rinovueshme nga dielli, me fuqi të instaluar
prodhimi mbi 0.5 mw,
është sipas aneksit 3, që i bashkëlidhet këtij vendimi. Autoriteti doganor
bashkëpuJon me ministrinë përgjegjëse për energjinë për të evidentuar
subjektet e autorizuara/licencuara për prodhimin e energjisë së
rinovueshme nga dielli, me fuqi të instaluar prodhimi mbi 0.5 mw, për të
cilat aplikohet lista e makinerive dhe e pajisjeve sipas aneksit 3”.
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Kredia e TVSH-së
për Karburant.

Tatimpaguesit, veprimtaria kryesore e biznesit të të
cileve është prodhimi i tullave dhe pllakave dhe
transportimi i mallrave me mjete teknologjike, u
lejohet të kreditojnë TVSH-në për blerjen e
karburantit të përdorur plotësisht dhe ekskluzivisht
për aktivitetet e tyre të biznesit, deri në limitin e një
përqindje të caktuar të tatimpaguesit të të ardhurave
totale vjetore.

Përjashtimi nga
Taksat për
Dividentët e
Caktuar për
Investime.

Dividentët dhe pjesa e fitimit e paguar nga një
shoqëri rezidente ose jo-rezidente tek një
taksapagues rezident nuk do t'i nënshtrohen tatimit
mbi të ardhurat e korporatës për tatimpaguesit
rezident. Kjo vlen, pavarësisht kuotës së
pjesëmarrjes, në shuma ose në numrin e aksioneve,
në kapitalin aksionar për të drejtat e votimit ose
pjesëmarrjen në kapitalin fillestar të përfituesit.
Shkalla e taksës mbi dividentët është 8% në Shqipëri
(kundrejt 15% të taksës mbi të ardhurat). Shkalla e
taksës së dividentit prej 8% do të aplikohet edhe për
fitimet e rezervuara të realizuara para fundit të 2018,
përfshirë rezervat dhe fitimet e kapitalizuara, me
kusht që taksa e dividentit, që është fitimi i ruajtur i
vitit 2017, paraprakisht, të paguhet deri më 30 shtator
2019, dhe taksa e dividentit për vitin 2018 do të
paguhet deri më 20 Gusht 2019.

Përjashtimi inga
Taksës e Vlerës së
Shtuar (TVSH) Platformat e
naftës dhe gazit Komponentë e
Shpimit.

Tatimi mbi Vlerën e Shtuar zero (TVSH) zbatohet për
mallrat e mëposhtëm:
a) furnizimin me mallra, të cilat synohen të pranohen
në ujërat territoriale të Republikës së Shqipërisë, në
mënyrë që të përfshihen në platformat e shpimit ose
prodhimit, për qëllime të ndërtimit, riparimit,
mirëmbajtjes, ndryshimit ose përshtatjes së
platformave të tilla, ose lidhjen e tyre me token;
b) furnizimin me karburant dhe paisje të tjera të
nevojshme të platformave të shpimit ose prodhimit,
të cilat janë vendosur në ujërat territoriale të
Republikës së Shqipërisë. Pajisjet ose shërbimet që
lidhen me furnizimet e mallrave të lartpërmendur do
të trajtohen si furnizime me shkallë zero të TVSH-së.

Ligji nr. 92/2014, datë
24.07.2014 "Për tatimin
mbi vlerën e shtuar në
Republikën e
Shqipërisë", Neni 74.

Ligji nr. 8438, datë
28.12.1998 ‘‘Për tatimin
mbi të ardhurat’’, Neni
26,33,38

Ligji nr. 92/2014, datë
24.07.2014 "Për tatimin
mbi vlerën e shtuar në
Republikën e
Shqipërisë", Neni 65.

Ndërtim

Për mbarë
ekonominë

Karburant dhe
gaz

Shkalla e zbritjes së TVSH-së për karburantin është 3% e xhiros.
Zbritja e TVSH-së lejohet deri në këtë nivel. Veprimet për llogaritjen e
koeficientit të zbritjes së TVSH-së dhe rregullimin vjetor sipas nenit 73 të
ligjit, pasqyrohen në kutinë përkatëse të emërtuar “Rregullimet e
zbritjes së TVSH-së” në librin e blerjeve për periudhën kur kryhen
llogaritjet (Janar, dhe deklarohen në kutinë me të njëjtin emërtim në
Deklaratën e TVSH-së për atë periudhë)

UDHËZIMI Nr. 5, datë 30.01.2006 PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT, I
NDRYSHUAR Vendimi për destinimin e fitimit.
Në zbatim të nenit 33/1 të ligjit, subjektet ligjore, subjektet e tatueshme,
brenda 31 korrikut të çdo viti, duhet të dorëzojnë pranë administratës
tatimore vendimin e organit kompetent vendimmarrës të shoqërisë
rezultatet financiare të vitit paraardhës dhe ta destiJojnë
fitimin pas tatimit, duke përcaktuar shumën e rezervave ligjore (duke
përfshirë rezervat e krijuara në përputhje me statutin e shoqërisë),
pjesën që do të përdoret për
investime ose për shtesë kapitali dhe pjesën që do të shpërndahet në
formë dividendi.

UDHËZIMI Nr. 6, datë 30.01.2015 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në
Republikën e Shqipërisë”.
Veprimtaritë e mëposhtme trajtohen si furnizime me shkallë zero të
TVSH-së:
a) furnizimi i mallrave të destinuar për pranim në ujërat territoriale të
Republikës së Shqipërisë në mënyrë që të përfshihen në platformat e
shpimit ose shfrytëzimit me qëllim ndërtimin, riparimin, mirëmbajtjen,
konvertimin ose pajisjen e këtyre platformave; ose për lidhjen e tyre me
tokën;
b) furnizimi i karburantit dhe rezervave të tjera të nevojshme të
platformave të shpimit ose shfrytëzimit të vendosura në territorin detar
të Republikës së Shqipërisë. Autoriteti doganor kryen procedurat për
dokumentimin, verifikimin dhe lejimin e këtyre transaksioneve kur këto
mallra largohen nga ujërat territoriale të Shqipërisë për të siguruar që
ato do të përdoren në destinacionin e përcaktuar me ligj.
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Përjashtimi nga
Tatimi mbi Vlerën
e Shtuar(TVSH) Peshkim dhe
Transport Detar.

a) furnizimi me mallra për lendë djegëse dhe dekrete
të tjera të nevojshme për anije që përdoren për
lundrim në dete të larta dhe transport ndërkombëtar
për udhëtarë ne formë shpërblimi ose për t’u
përdorur për qëllime tregtare, aktiviteteve
industriale ose peshkim, si dhe të anije të përdorura
për qëllim shpëtimi ose ndihme në det dhe anije për
peshkim në det, me përjashtim të sigurimit të llojeve
te tjera anijesh që përdoren për peshkim ne afersi te
vijes bregdetare;
b) furnizimi me mallra për lënde djegëse dhe dekrete
të tjera të nevojshme për anijet luftarake, sipas
Jomenklaturës së Kombinuar (CN) kodin 8906 10 00,
duke lënë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe të
destinuara për porte ose ankorime jashtë Republikës
së Shqipërisë;
c) furnizimin, modifikimin, riparimin, mirëmbajtjen,
dhenien ose marrjen me qera të anijeve për lundrim
në detet e larta; për transportin ndërkombëtar të
udhëtarëve si shpërblim; për ushtrimin e veprimtarive
tregtare, industriale dhe të peshkimit; për kryerjen e
shpëtimit dhe ndihmës në det; për peshkimin në det;
si dhe furnizimin, marrjen me qira, riparimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjeve, përfshirë pajisjet e
peshkimit, të përfshira ose të përdorura në të;

Ligji nr. 92/2014, datë
24.07.2014 "Për tatimin
mbi vlerën e shtuar në
Republikën e
Shqipërisë"; Neni 59.

Peshkim;
Transport detar

UDHËZIMI Nr. 6, datë 301.01.2015 Neni 50
Transporti ndërkombëtar dhe shërbimet lidhur me to.
Janë furnizime me shkallë zero të TVSH-së transaksionet e mëposhtme
të transportit ndërkombëtar:
(a) furnizimi me karburant dhe me rezerva të tjera të nevojshme, për
lundrimin në det të hapur të:
i. anijeve për transportin ndërkombëtar të pasagjerëve me pagesë ose,
ii. anijeve për ushtrimin e veprimtarive tregtare, industriale e të
peshkimit,
iii.anijeve për kryerjen e veprimeve të shpëtimit dhe ndihmës në det
iv. anijeve për peshkimin bregdetar, përveç furnizimit me rezerva të
tjera të nevojshme.
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Përjashtimi nga
Tatimi mbi Vlerën
e Shtuar(TVSH) Importet e
makinerive
bujqësore.

Përjashtimi nga Tatimi mbi Vlerën e Shtuar(TVSH)
për importin e makinerive dhe pajisjeve:
a) për kryerjen e kontratave të investimeve në
sektorin e përpunimit aktiv dhe agrobiznesit,
pavarësisht nga vlera e investimit; dhe
b) importimi i makinerive prodhuese nga subjekte me
tatimit mbi të ardhurat bazë.

Ligji nr. 92/2014, datë
24.07.2014 "Për tatimin
mbi vlerën e shtuar në
Republikën e
Shqipërisë"; Neni 56.

Bujqësi

VKM nr. 145, datë 20.03.2019 përcakton listën e makinerive bujqësore
të përjashtuara nga TVSH në import së bashku me kodet përkatëse të
nomeklaturës.
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Përjashtimi
ngaTatimi mbi
Vlerën e
Shtuar(TVSH) Importet e
makinerive.

Përjashtim nga Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSH)
për importin e makinerive dhe pajisjeve: për kryerjen
e kontratave të investimeve, me një vlerë të
barabartë ose më të madhe se 50 milion lekë;

Ligji nr. 92/2014, datë
24.07.2014 "Për tatimin
mbi vlerën e shtuar në
Republikën e
Shqipërisë"; Neni 56.

Për mbarë
ekonominë

Vlera e kontratave të investimeve duhet të jetë e barabartë ose më e
madhe se 50 milion lekë;

Transaksionet e mëposhtme do të trajtohen si
shërbime me shkallë zero të TVSH-së:
a) furnizimi i mallrave të destinuara për t'u vendosur
në magazine të përkohshme, siç përcaktohet në
legjislacionin doganor në fuqi;
b) furnizimi i mallrave të destinuara për t'u vendosur
në një zonë të lirë ose në një depo të lirë, siç
përcaktohet në legjislacionin doganor në fuqi;
c) furnizimi i mallrave të cilat synohen të ruhen sipas
rregullave doganore për magazinim ose kërkesave
për përpunim të brendshëm, siç përcaktohet në
legjislacionin doganor në fuqi. Për qëllimet e këtij
instrumenti stimulues, termat e mëposhtëm do të
kuptohen si vijon:
a) 'Magazinë doganore' konsiderohet vendi i
përcaktuar si depo doganore sipas legjislacionit
doganor në fuqi.
b) Përveç magazinave doganore, Magazina në rastin
e produkteve që i nënshtrohen akcizës, nënkupton
vendin e përcaktuar si depo tatimore, në përputhje
me përcaktimin e depove tatimore sipas ligjit për
akcizat në Republikën e Shqipërisë.

Ligji nr. 92/2014, datë
24.07.2014 "Për tatimin
mbi vlerën e shtuar në
Republikën e
Shqipërisë"; Neni 64.

Për mbarë
ekonominë

Bujqësi

Karburant dhe
gaz
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Përjashtimi nga
Taksa mbi Vlerën
e Shtuar (TVSH) Ruajtje ne
magazina.
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Përjashtimi nga
Tatimi mbi Vlerën
e Shtuar(TVSH) Import i Ushqimit
për Kafshet dhe i
Pajisjeve për
Transportin e
Kafshëve.

Ushqimi për kafshët dhe pajisjet që nevojiten gjatë
transportit të kafshëve.

Ligji nr. 92/2014, datë
24.07.2014 "Për tatimin
mbi vlerën e shtuar në
Republikën e
Shqipërisë"; Neni 56.
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Përjashtimi nga
Taksat e Vlerës së
Shtuar (TVSH) Importi i Mallrave
dhe Shërbimeve
që Lidhen me
Veprimtaritë e
Kërkimit të
Naftës.

Importi i mallrave dhe shërbimeve që lidhen me
realizimin e fazës së kërkimore të operacioneve të
naftës, të kryera nga kontraktorët që puJojnë për
këto operacione. Ministri i Financave dhe ministri
përgjegjës për energjinë nxjerrin udhëzime të
përbashkëta për të përcaktuar listën e mallrave dhe
shërbimeve që lidhen me fazën e kërkimit, si dhe
procedurat e përjashtimit nga TVSH-ja.

Ligji nr. 92/2014, datë
24.07.2014 "Për tatimin
mbi vlerën e shtuar në
Republikën e
Shqipërisë"; Neni 56.

Kontraktorët dhe nënkontraktorët duhet të jenë të çertifikuar si të
tillë nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore.
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Reduktim i nivelit
të TVSH-së për
strukturat e
akomodimit.

Duke filluar nga Qershori 2019, strukturat e
akomodimit do të gëzojnë një shkallë TVSH-je prej
6% (në vend të standardit 20%) për ofrimin e
shërbimeve akomoduese.

Ligji nr. 92/2014, datë
24.07.2014 "Për tatimin
mbi vlerën e shtuar në
Republikën e
Shqipërisë"; Neni 49.
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Reduktim i nivelit
të TVSH-së për
Hotelet me pesë
yje dhe Hotele me
Emër Markë.

Duke filluar nga viti 2018, një shkallë TVSH-je prej 6%
(në vend të asaj standarde 20% ofrohet për
shërbimet akomoduese për hotelet me pesë yje.

Ligji nr.92/2014, datë
24.07.2014 "Për tatimin
mbi vlerën e shtuar në
Republikën e
Shqipërisë"; Neni 49, i
ndryshuar me Ligjin nr.
107/2017, datë
30.11.2017, i botuar në
Fletoren Zyrtare nr.
222, datë 19.12.2017
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Përjashtimi nga
Taksa mbi të
Ardhurat e
Korporatave Hotele me katër
dhe pesë yje.

Duke filluar nga viti 2018, hotelet me katër yje dhe
pesë yje janë të përjashtuar nga tatimi mbi të
ardhurat e korporatave (CIT) për një periudhë prej 10
vjetësh me kusht që të kenë përmbushur kriteret për
marrjen e statusit special jo më vonë se në Dhjetorin
e 2024.

Ligji nr. 8438, datë
28.12.1998 ‘‘Për tatimin
mbi të ardhurat’’, Neni
18
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Reduktimi I nivelit
të tatim fitimit për
subjektet në
Automotive

Duke filluar nga viti 2020, për subjektet që operojnë
në sektorin automotiv aplikohet një shkallë e tatim
fitimit prej 5%.

Ligji nr. 8438, datë
28.12.1998 ‘‘Për tatimin
mbi të ardhurat’’, Neni
28

Turizëm

Neni 49. Shkalla e zbritur. Shkalla e zbritur e tatimit mbi vlerën e
shtuar, që zbatohet për furnizimin e shërbimeve akomoduese në
strukturat akomoduese, sipas kategorive të përcaktuara në
legjislacionin për turizmin është 6%. Kushtet, kriteret dhe procedurat
për zbatimin e kësaj pike përcaktohen me vendim të Këshillit të
Ministrave.

Turizëm

Neni 49. Shkalla e zbritur.
Siç parashikohet në pikën 3 të këtij neni, shkalla e zbritur në 6% për
tatimin mbi vlerën e shtuar zbatohet për çdo furnizim shërbimi
parashikuar për strukturat akomoduese “Hotel/Resort me pesë yje,
status special” sipas përcaktimit në legjislacionin përkatës të fushës së
turizmit dhe që janë mbajtës të një marke tregtare të regjistruar dhe
njohur ndërkombëtarisht si “brand name”. Kategoritë e strukturave
akomoduese: Kategoritë:
a) “Bujtinë”;
b) “Fjetinë”;
c) “Kamping”;
ç) “Hotel”;
d) “Motel”;
dh) “Resort”;
e) “Qendër kurative”;
ë) “Fjetje dhe mëngjes” (B&B)

Turizëm

Strukturat akomoduese “Hotel/Resort me katër dhe pesë yje, status
special”, sipas përcaktimit në legjislacionin e fushës së turizmit duhet të
jenë mbajtës të një marke tregtare të regjistruar dhe njohur
ndërkombëtarisht “brand name”.

Automotive

Personi juridik, për të zbatuar shkallën tatimore të reduktuar duhet:
i. të ketë përcaktuar në objektin e veprimtarisë së njësisë ekonomike
prodhimin e mjeteve motorike ose te pjeseve perberese te tyre;
ii. të realizojë jo më pak se 100% të qarkullimit vjetor në aktivitetet
ekonomike të parashikuara në kete aktivitet;
iii. të ketë të punësuar mesatarisht gjatë vitit financiar jo më pak se 250
(dyqind e pesëdhjetë)punonjës
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Kontrata 1 € për
akuakulturën

Infrastruktura e lidhur me peshkimin (shkallët e
riparimit), në portet e peshkimit, për veprimtari për
konstruksion, shërbim mirëmbajtjeje të mjeteve
detare lundruese, u jepet subjekteve private edhe me
kontrata qiraje/enfiteozë, me tarifë 1 (një)
euro/kontrata, me vendim, rast pas rasti, të Këshillit
të Ministrave, kur investimi është mbi 100 000 000
(njëqind milionë) lekë.

VKM nr. 347, datë
22.05.2019

Akuakulturë

Vlera e investimit duhet të jetë mbi 100 000 000 ALL. - Afati i lidhjes
së kontratës me tarifë simbolike 1 (një) euro/kontrata është 20 (njëzet)
vjet.

