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Në Fletoren Zyrtare nr. 134, datë 
18.09.2018, është publikuar Ligji nr. 
39/2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime 
në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për 
tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar” 
(shoqëruar me një korrigjim botuar në 
Fletoren Zyrtare nr. 135, datë 
19.09.2018). Ndryshimet kryesore të 
sjella nga ky Ligj, i cili është një prej 
ligjeve të pjesës së parë të Paketës 
Fiskale 2019,  i kemi përmbledhur si më 
poshtë:

(Aktualisht, për tatimpaguesit më 
qarkullim vjetor nga 5 milionë lekë në 8 
milionë lekë shkalla tatimore e tatimit 
mbi fitimin është 5% dhe për 
tatimpaguesit me qarkullim vjetor mbi 
8 milionë lekë është 15%).

Shkalla tatimore e tatimit mbi fitimin do 
të ndryshojë për kategoritë e 
mëposhtme si vijon:
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I.

i.

ii.

Për të gjithë tatimpaguesit e 
regjistruar për tatimin mbi fitimin, 
përveç atyre që veprojnë në industri të 
caktuara, tatimi mbi fitimin do të jetë:

Shkalla tatimore e tatimit mbi �timin

5% e fitimit të tatueshëm për 
tatimpaguesit me të ardhura 
vjetore deri në 14 milionë lekë;

15% e fitimit të tatueshëm për 
tatimpaguesit me të ardhura 
vjetore mbi 14 milionë lekë.  

II.

i.

Për industri të veçanta:

Për shoqëritë e bashkëpunimit 
bujqësor (persona juridikë) – 
shkalla e tatimit mbi fitimin do 
të jetë 5% pavarësisht të 
ardhurave vjetore që ata do të 
realizojnë. (Deri më tani, kjo 
industri i nënshtrohej shkallës 
tatimore të përgjithshme sipas 
qarkullimit vjetor.)

In the Official Gazette no. 134, dated 
18.09.2018, is published the Law no. 
39/2018 “On some amendments and 
additions to the Law No. 8438, dated 
28.12.1998 “On income tax”, as 
amended” (followed by a correction 
published in the Official Gazette no. 135, 
dated 19.09.2018). The main 
amendments brought by this Law, which 
is one of the laws of the first part of the 
Fiscal Package 2019, are summarized as 
follows:

(Currently, for taxpayers with annual 
turnover from ALL 5 million to ALL 8 
million, the profit tax rate is 5%, and for 
taxpayers with annual turnover over ALL 
8 million it is 15%).

The profit tax rate will change for the 
following categories: 

I.

i.

ii.

For all taxpayers registered for profit 
tax purposes, except for those 
operating in specific industries, the 
profit tax rate will be:

Pro�t tax rate

5% of the taxable profit for 
taxpayers with annual income 
amounting up to ALL 14 million;

15% of the taxable profit for 
taxpayers with annual income 
amounting over ALL 14 million.

II.

i.

For specific industries as:

Agricultural Cooperative 
Companies (legal entities) - 
the profit tax rate will be 5% 
regardless of the annual 
turnover they realize. (Currently, 
this industry is subject to the 
standard tax rate based on the 
annual turnover.)



Të gjitha ndryshimet e shkallës tatimore 
të tatimit mbi fitimin hyjnë në fuqi më 
01.01.2019.
 
Depozitimi i vendimit për miratimin e 
rezultatit vjetor dhe destinimin e �timit

Shuhet detyrimi i tregtarëve e 
profesionistëve të lirë të regjistruar si 
“persona fizikë” për të dorëzuar në 
administratën tatimore vendimin e 
destinimit të fitimit pas tatimit. 

Ndërkohë, shoqëritë tregtare që mbartin 
detyrimin për dorëzimin e vendimit të 
organit përgjegjës të shoqërisë tek 
autoritetet tatimore brenda datës 31 
korrik, tashmë nuk do të jenë më 
subjekt i gjobës 10,000 lekë për çdo 
muaj vonesë të depozitimit të vendimit, 
por gjoba do të aplikohet vetëm një 
herë, në masën 10,000 lekë. 

Këto ndryshime hyjnë në fuqi më 
03.10.2018.
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ii. Për personat juridikë që zhvillojnë 
veprimtari të çertifikuar si 
“agroturizëm” – shkalla e tatimit 
mbi fitimin do të jetë 5%. Kjo 
normë e reduktuar do të aplikohet 
për ato struktura të cilat arrijnë të 
përfitojnë statusin “subjekt i 
çertifikuar agroturizmi” deri në vitin 
2021 dhe do të jetë e zbatueshme 
për një periudhë 10-vjeçare.
(Deri më tani, kjo industri i 
nënshtrohej shkallës tatimore të 
përgjithshme sipas qarkullimit 
vjetor.)Kriteret dhe organet 
çertifikuese të veprimtarisë së 
agroturizmit përcaktohen në 
Vendimin e Këshillit të Ministrave 
nr. 22, datë 12.01.2018 “Për 
miratimin e kritereve për 
çertifikimin e veprimtarisë së agro-
turizmit”.

All amendments in the profit tax rates 
will become effective as of 01.01.2019.
 

Submission of the decision to approve the 
annual result and the destination of the pro�t

The obligation of entrepreneurs and 
freelancers registered as “physical 
persons” to submit to the tax authorities 
the decision on the destination of the 
profit after tax has been removed.

Whereas, commercial companies that 
have the obligation to submit the 
decision of their responsible body to the 
tax authorities within 31st of July, will no 
longer be subject to a penalty of ALL 
10,000 for each month of delay for the 
submission of the decision, but the 
penalty will be applicable only once at 
the fixed amount of ALL 10,000.

These amendments will enter into force 
on 03.10.2018

ii. Legal entities that carry out activity 
certified as "agrotourism" - the 
profit tax rate will be 5%. This 
reduced rate will be applied to 
those structures that obtain the 
status of certified “agritourism 
entity” by 2021 and will be 
applicable for a 10-years period.
(Currently, this industry is subject 
to the standard tax rate based on 
the annual turnover.)
The criteria and the certification 
bodies of the agrotourism activity 
are defined under the Decision of 
the Council of Ministers no. 22, 
dated 12.01.2018 "On the approval 
of certification criteria for 
agrotourism activity".



Si rregull i përgjithshëm, individi pronar i 
një pasurie të paluajtshme është subjekt 
i tatimit mbi të ardhurat personale në 
momentin e kalimit të së drejtës së 
pronësisë mbi atë pasuri. Tatimi në këtë 
rast është në masën 15% të fitimit 
kapital të realizuar nga individi. 

Në rastet e këmbimit të truallit me 
sipërfaqe ndërtimi, deri para ndryshimit 
ligjor të sqaruar më poshtë, barra e 
tatimit të individit pronar (të truallit të 
dhënë në këmbim të ndërtesës) ishte e 
transferuar tek investitori në formën e 
mëposhtme:

Tatimi mbi të ardhurat personale për 
kalimin e të drejtës së pronësisë mbi 
pasurinë e paluajtshme

a.

1.

2.

Përjashtime
Ligji parashikon dy përjashtime nga 
tatimi mbi të ardhurat personale mbi 
pasuritë e paluajtshme:

Nga njëra anë, investitori përfshinte 
në të ardhurat e tij të tatueshme për 
efekte të tatimit mbi fitimin të 
ardhurat e përfituara nga individi, të 
përcaktuara në bazë të metodikës së 
miratuar nga Këshilli i Ministrave 
lidhur me fitimin minimal fiskal, dhe 

b.Këmbimi i truallit me sipërfaqe 
ndërtimi në bazë të një kontrate 
këmbimi

Kalimi i pronësisë mbi tokën 
bujqësore nga një fermer i 
regjistruar tek një fermer tjetër 
apo tek një person fizik apo 
juridik që kryen aktivitet 
bujqësor;

Kalimi i pronësisë brenda lidhjes 
gjinore burrë, grua, fëmijë, 
nëpërmjet dhurimit dhe/ose 
heqjes dorë nga pasuria, kur 
pasuria rrjedh nga bashkëpronësia 
e detyrueshme e fituar në bazë të 
ligjit nr. 7501, datë 19.7.1991, 
“Për tokën”.
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As a general rule, the individual owner of 
an immovable property is subject to 
personal income tax at the moment of 
the transfer of the ownership right over 
that property. The tax rate applied in this 
case is 15% of the capital gains realized 
by the individual.

In the cases of an exchange of land with 
a construction unit, prior to the legal 
amendment explained herein below, the 
tax burden of the individual (owner of 
the land exchanged for the construction 
unit) was transferred to and borne by 
the investor as following:

Personal income tax on the transfer 
of the ownership right on 
immovable property

a.

1.

2.

Exemptions
The Law provides two exemptions 
from the personal income tax on the 
transfer of the ownership right on 
immovable property:

On one hand, the investor included in 
his taxable income for profit tax 
purposes the income earned by the 
individual, determined on the basis of 
the methodology approved by the 
Council of Ministers regarding the 
minimum fiscal profit, and

b.Exchange of land with 
construction unit based on an 
exchange contract

The transfer of the ownership 
right on agricultural land from a 
registered farmer to another 
registered farmer or to a physical 
or legal person that carries out 
agricultural activity;

The transfer of the ownership 
right through donation and/or 
relinquishment from the property 
within persons with familar rela-
tions (husband, wife, child), if the 
property has derived from 
compulsory joint ownership 
awarded under law no. 7501, 
dated 19.7.1991 "On the land".



Prej datës 03.10.2018 (datë e hyrjes në 
fuqi të këtij parashikimi), kalimi i të 
drejtës së pronësisë mbi truallin në 
këmbim të një sipërfaqe ndërtimi nuk do 
të jetë:

Tatimi i individit pronar do të zbatohet 
vetëm në një moment të dytë, kur 
individi të kalojë të drejtën e pronësisë 
mbi ndërtesën e përfituar më parë nga 
një kontratë shkëmbimi truall/ndërtesë 
(p.sh. nëse vendos ta shesë atë). 
Procedura dhe baza e tatimit për këtë 
rast është përcaktuar me udhëzim të 
përbashkët të Ministrit të Financave dhe 
Ekonomisë dhe Ministrit të Drejtësisë nr. 
29, datë 30.07.2018 “Për tatimin e 
kalimit të së drejtës së pronësisë së 
pasurisë së paluajtshme” (lutemi 
referojuni Tax News-it tonë të muajit 
gusht 2018).

Ky ndryshim do të aplikohet vetëm për 
kontratat e shkëmbimit që regjistrohen 
në Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të 
Paluajtshme pas hyrjes në fuqi të këtij 
parashikimi ndryshues.

Nga ana tjetër, investitori njihte si 
shpenzim të zbritshëm për efekte të 
tatimit mbi fitimin vlerën e truallit të 
shkëmbyer me sipërfaqe ndërtimi, 
vlerë kjo që përcaktohej në bazë të 
metodikës së miratuar nga Këshilli i 
Ministrave lidhur në koston minimale 
fiskale të ndërtimit.
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As subjekt i tatimit mbi fitimin për 
investitorin, dhe 

As subjekt i tatimit mbi të ardhurat 
personale për individin pronar të 
truallit. 

Starting from 03.10.2018 (date of entry 
into force of this provision), the transfer 
of the ownership right over the land in 
exchange for a building unit will be:

Taxation of the individual owner will 
happen at a second moment, when the 
individual will eventually transfer the 
right of ownership over the building 
obtained as a result of the land/
construction unit exchange contract. 
The procedure and the tax base for this 
case is determined by the joint 
instruction of the Minister of Finance and 
Economy and the Minister of Justice no. 
29, dated 30.07.2018 “On taxation of 
the transfer of the ownership right on 
immovable property” (please refer to our 
Tax News of August 2018).

This amendment shall only apply to 
exchange contracts that are registered 
with the Immovable Property 
Registration Offices after the entry into 
force of this amending provision.

On the other hand, the investor 
recognized as a deductible expense for 
profit tax purposes the value of the 
land exchanged for the construction 
unit, which was determined by the 
methodology approved by the Council 
of Ministers regarding the minimum 
fiscal cost of construction.

Neither subject of profit tax for the 
investor;

Nor subject of personal income tax for 
the individual owner of the land.
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