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Parathënie 
 

Studimi i sistemit tatimor në Republikën e Shqipërisë dhe qasja e këtij sistemi me tregun e 

përbashkët europian janë vënë në qendër të studimeve të mia kohë më parë, duke filluar që nga 

studimet universitare dhe deri në mbrojtjen e cikit të dytë të studimeve Master pranë Fakultetit të 

Drejtësisë. Pra ky punim është një vazhdim i studimeve të mia në fushën e së drejtës financiare, i 

fokusuar në të drejtën tatimore. Kjo e drejtë është pjesë e fushës së madhe të së drejtës publike 

dhe ka për qëllim normimin dhe rregullimin e marrdhënieve financiare që krijohen midis 

operatorit publik dhe qytetarëve. Në thelb të kësaj marrdhënieje qëndrojnë dispozitat ligjore 

financiare të cilat janë detyruese per subjektet private, duke nxjerr në pah kështu edhe një ndër 

elementët thelbësor te marrdhënies juridiko- financiare. Ky punim është një studim i thelluar i së 

drejtës tatimore në Republikën e Shqipërisë, më konkretisht i tatimit mbi të ardhurat personale, 

duke patur për qëllim nxjerrjen e problematikave dhe përmirësimin e tyre brenda sistemit të 

brendshëm ligjor.   

 

Tatimet janë të hyrat kryesore në buxhetin e shtetit dhe nëpërmjet tyre operatori publik krijon 

mjetet financiare për financimin e shpenzimeve publike. Në këtë kuptim, trajtimi i tyre merr një 

rëndësi akoma më të madhe për aq sa të ardhurat e mbledhura prej tyre ndikojnë drejtë për së 

drejti në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Ndikimi i tyre duhet studiuar në mënyrë të ngushtë 

në dy drejtime: individi si pjesë e familjes së tij dhe individi si pjesë e shoqërisë. Koncepti i 

tatimit mbi të ardhurat, në fakt, është një koncept i hershëm në sistemin ligjor shqipëtar. Atë e 

ndeshim që në fillimet e ekzistencës së shtetit shqipëtar duke u transformuar kohë pas kohe sipas 

sistemeve qeverisëse në vendin tonë. Që prej fillimeve të tij e deri në ditët e sotme thelbi i këtij 

tatimi mbetet i njëjtë, pra individët heqin dorë nga një pjesë e të ardhurave të fituara prej tyre, 

për financimin e shpenzimeve publike. Ajo që ka ndryshuar me kohën janë parimet mbi të cilat 

mblidhet ky tatim, politikat fiskale e sociale të operatorit publik, si dhe proçedurat për mbledhjen 

dhe administrimin e tyre. Në këto dy dekadat e fundit, të gjitha këto ndryshime pasqyrojnë 

thuajse në mënyrë të plotë edhe të gjitha rregullimet europiane dhe ndërkombëtare për ndërtimin 

e sistemeve tatimore efektive dhe bashkëkohore. 

 

Për realizimin e këtij punimi kemi hasur jo pak vështirësi, duke patur parasysh që jo vetëm 

legjislacioni, por as doktrina dhe praktika, nuk kanë ndonjë rregullim të unifikuar për këtë pjesë. 

Në Bashkimin Europian, probleme të tatimit mbi të ardhurat personale zgjidhen nëpërmjet 

marrëveshjeve të nënshkruara midis Shteteve Anëtare, ndërkohe Këshilli dhe Parlamenti ende 

nuk kanë miratuar ndonjë direktivë në lidhje me tatimin mbi të ardhurat personale që të unifikojë 

sistemet ligjore në këtë drejtim. Kjo në fakt, edhe për shkak të specifikave që ka ky tatim. 

Gjithsesi, për këtë dhe të tjera do të kemi mundësi të flasim gjatë trajtimit të kësaj teme.        

 

Ky punim është një kontribut modest dhe personal për përmirësimin e legjislacionit dhe 

doktrinës financiare shqiptare.  

 

 

 

                                                                                                   Autori 
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Mirënjohje 

 
Ky punim është fryt i një rrugëtimi të gjatë personal në studimin e legjislacionit dhe doktrinës në 

fushën e së drejtës financiare. Një rrugëtim që më ka udhëhequr në çdo hap dhe iniciativë timen 

profesionale. Prandaj, dhe mund ta shpreh me plotë bindje se ky rrugëtim as ka nisur me këtë 

punim dhe shpresoj se nuk do të përfundoj këtu. Nuk mund ta mendosh se një punim në një fushë 

të caktuar të mos jetë i plotë dhe cilësor pa ndihmën e vyer dhe bashkëpunimin e njerëzve 

kompetent. Kontributin e të cilëve e vlerësoj pa masë, dhe do të jenë gjithmonë pjesë e pandarë e 

vlerave dhe  suksesit të këtij punimi. 

 

Në rradhë të parë, dhe mbi gjithçka dua të falenderoj udhëheqësen time, Prof.Dr.Servete 

Grudën, për ndihmën e pakushtëzuar dhe përkrahjen e vazhdueshme profesionale dhe morale që 

më ka dhënë. E falenderoj jo vetëm për ndihmesën e vyer në aspektin profesional, zgjedhjen e 

temës, çështjet ku do të fokusoheshim e të tjera dilema si këto, por njëkohësisht dhe për 

dimensionin human dhe komunikimin njerëzor që e karakterizon atë nga pikëpamja njerëzore. 

 

Në rradhë të dytë, një falenderim i veçantë shkon për të gjithë stafin e Fakultetit të Drejtësisë, që 

më kanë përkrahur dhe mbështetur gjatë gjithë rrugëtimit tim profesional.  

 

I jam mirënjohëse gjithashtu të gjithë kolegëve të Departamenetit Të së Drejtës Publike, puna 

dhe bashkëveprimi i përditshëm me të cilët e ka bërë më të lehtë jo vetëm rritjen time 

profesionale por dhe kapacitetin tim human dhe intelektual. 

 

I jam thellësisht mirënjohëse, Dr.Kristaq Gjylit, jo vetëm se është titullar i lëndës “Shkenca mbi 

Financat dhe e Drejta Financiare” ku po bashkëpunojmë prej 8 vitesh, por edhe sepse është një 

mik mjaft i mirë dhe një pikë referimi për rritjen time profesionale në fushën financiare.  

 

Falenderime speciale, për stafin e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, të cilët më kanë 

ndihmuar me këshillat e vyera në aspektin praktik, dhe më kanë informuar për zhvillimet më të 

reja në lidhje me harmonizimin e tatimeve, dhe raportet për zhvillimet që pritet në të ardhmen e 

afërt. Profesionalizmi i këtyre individëve është sinqerisht për t’u vlerësuar. 

 

Mirënjohje të thellë, për të gjithë specialistët e fushës, Prof.Dr. Anastas Angjeli, Dr. Niko Lera e 

të tjerë personalitete të fushës, këshillat e të cilëve më kanë shërbyer së tepërmi. 

 

Dhe në fund, dua ti shpreh falenderime dhe mirënjohje pa fund prindërve të mi,vëllait tim, që më 

kanë ushqyer me vlerat dhe integritetin që unë përfaqësoj sot. 

 

Një falenderim special shkon për familjen time, pjesën time të pandarë dhe shpresoj pjesën më të 

mirë timen. Për të dashurit e zemrës sime.... Elois & Piro. 
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Hyrje 
 

Ky punim është shprehje e thellimit të studimeve të mia në fushën e së Drejtës Financiare, si një 

disiplinë e së Drejtës Publike e cila rregullon marrëdhëniet juridiko-financiare mes individëve, të 

cilët konsiderohen si subjekte pasivë të së drejtës, nga njëra anë, dhe operatorit publik nga ana 

tjetër, si subjekti aktiv i kësaj marrdhënieje. Tatimet dhe taksat janë shndërruar në kohët 

moderne, në një diskutim mjaft sensitiv për të gjithë shtetet dhe autoritetet vendimmarrëse por jo 

vetëm, veçanërisht pas krizës financiare të vitit 2009. Duke vlerësuar rolin dhe vendin që zënë në 

të ardhurat e buxhetit të shtetit, tatimet dhe taksat meritojnë vëmendjen e të gjithë aktorëve që 

luajnë sipas rregullave të caktuara me ligj, brenda një tregu ekonomik konkurrues. Në këtë 

punim jemi munduar të tregojmë përvojën më të vyer të Bashkimit Europian dhe se si mundet t‟i 

përqasim dhe implementojmë sa më mirë në vendin tonë reformat në fushën e tatimeve. Vendi 

ynë, veçanërisht këto 20 vitet e fundit, është gjendur përpara pikëpyetjeve të mëdha dhe një 

rrugëtimi të pashkelur në këtë fushë e cila për hir të së vërtetës është në evoluim të vazhdueshëm. 

Reforma janë ndërmarrë dhe mjaft radikale mes tyre, por e rëndësishme në këto momente të 

zhvillimeve në vend, është gjetja e zgjidhjeve efikase për stabilizimin dhe rritjen e efektshmërisë 

së tyre. Jam munduar të përcjell një punim koherent, dhe që mund t‟i shërbejë në të ardhmen 

qoftë doktrinës dhe qoftë praktikës në këtë fushë.  

 

Punimi është një kontribut origjinal mbi reformimin e sistemit tatimor kombëtar në fushën e 

tatimit mbi të ardhurat personale duke nënvizuar problemet thelbësore që lidhen me këtë sistem. 

Sistemi tatimor në Republikën e Shqipërisë ka patur një zhvillim të vazhdueshëm dhe të 

qëndrueshëm gjatë gjithë periudhës së zhvillimit të shtetit shqiptar deri në ditët e sotme. Studimi 

dhe analizimi i këtij sistemi ka një rëndësi tepër të madhe, jo vetëm në nivelin doktrinal të tij, por 

mbi të gjitha në aspektin praktik të këtij koncepti. Në fillim ne do të ndalemi në përkufizimin dhe 

sqarimin e koncepteve kryesore të sistemit tatimor në Republikën e Shqipërisë dhe më pas do të 

kalojmë në një analizë të detajuar, të vendosur në kohë, të zhvillimit të këtij sistemi në vendin 

tonë. Në funksion të studimit është bërë një ndarje kohore e analizës duke filluar që nga periudha 

e tanzimatit dhe deri në ditët e sotme. Objektivi kryesor në këtë rast është zbatimi korrekt i 

ligjeve dhe rregullave në sektorin financiar për të arritur, në fund të fundit, stabilitetin e tregjeve 

financiare. 

 

Ky punim, përbëhet nga gjashtë kapituj. Në kapitullin e parë jemi ndalur në analizimin e 

koncepteve kryesore që lidhen me sistemin tatimor ne Republikën e Shqipërisë, të vendosur në 

kohë, që me fillimet dhe konsolidimin  e shtetit shqiptar. Kapitulli i dytë ndalet në një analizë të 

detajuar rreth strukturës dhe ndërtimit të sistemit tatimor në lidhje me tatimin mbi të ardhurat nga 

këndvështrimi i Bashkimit Europian. Ky kapitull sqaron konceptet themelore të tatimit mbi të 

ardhurat personale në BE, si: parimi i rezidencës, aftësia paguese, marrveshjet tatimore, strategji 

të Bashkimit Europian në zhvillimin e tatimeve, etj. Kapitulli i tretë është një rrugëtim nëpër 

vendet kryesore të Bashkimit Europian duke analizuar strukturën e tatimit mbi të ardhurat 

personale në disa prej shteteve më të rëndësishme. Kapitulli i katërt e në vazhdim i dedikohen 

legjislacionit tatimor  shqiptar. Kalimi nga një sistem qeverisjeje monokratik në pluralizëm, u 

shoqërua nga një tranzicion i gjatë, i cili ka prekur jo vetëm ekonominë, por të gjitha arteriet e 

sistemit tonë qeverisës, një regjim që shkatërroi pronën private, iniciativën e lirë ekonomike, 

liritë dhe të drejtat e individit duke e përqëndruar pushtetin vetëm ne një dorë të vetme. Në atë 

kohë Shqiptarët mendonin se ishin i vetmi vend në botë pa taksa dhe tatime, por natyrisht edhe 
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ata paguanin tatime dhe taksa të cilat kryesisht ishin të fshehura në çmimin e kontrolluar të  

mallrave dhe shërbimeve që furnizoheshin nga ndërmarrjet shtetërore. Duke menduar se në 

ekonominë socialiste nuk pagueshin taksa dhe tatime njerëzve u ishte krijuar një iluzion se në atë 

sistem jetohej më mirë. Por realiteti i sotëm tregon se vendet e zhvilluara të Europës 

Perëndimore si dhe vende të tjera, ku barra fiskale është e lartë dhe e shpërndarë, realiteti tregon 

se jetohet akoma më mirë se në vendin tonë. 

 

Mbas viteve „90 me rënien e regjimit totalitar, shqiptarët ishin plot me ëndrra dhe shpresa për një 

Shqipëri demokratike, të lirë, ku individi do të kishte një peshë kryesore në rimëkëmbjen e 

vendit. Por ata ishin dhe të vetëdijshëm se ky ishte një rrugëtim i vështirë i pashkelur më parë, 

dhe të ndërtoje një sistem të ri ekonomik të mbështetur tashmë në lirinë ekonomike dhe 

iniciativën e lirë ishte tejet e vështirë. Kapitulli i pestë trajton probleme të jurisprudencës 

tatimore, duke sjellë edhe raste të praktikës së zhvilluar nga Gjykata Kushtetuese. Në mendimin 

tim, gjykoj se studimi dhe analizimi i jurisprudencës tatimore ne lidhje me tatimin mbi të 

ardhurat personale është një vlerë e shtuar e këtij punimi, duke kontribuar në këtë mënyrë edhe 

në formulimin e rekomandimeve për këtë sistem. Në pjesën e fundit, jemi ndalur në konkluzionet 

dhe rekomandimet përfundimtare.  

 

Ky punim pasqyron gjendjen e ligjit në 1 Mars 2015.  

 

 

Qëllimi dhe objektivat e këtij studimi 
 

Ky studim ka marr shkas nga problematikat e shumta në vendin tonë lidhur me kuadrin 

rregullator të sistemit tatimor në Republikën e Shqipërisë. Në momentin e parë, kur së bashku 

me udhëheqësen time vendosëm të zgjidhnim këtë temë studimi, isha e lumtur dhe e frikësuar 

njëkohësisht. E lumtur pasi, për sa i përket studimit të tatimeve ka pak juristë që janë të fokusuar 

në këtë fushë. Gjatë hulumtimeve tona, kemi kuptuar se janë të shumta materialet në lidhje me 

financat publike dhe këndvështrimin ekonomiko-politik të fushës së tatimeve, ndërkohë lidhur 

me marrëdhëniet juridiko-financiare ekziston pak doktrinë. Në këtë këndvështrim, menduam se 

ky punim do të ishte një kontribut modest në plotësimin e vakumeve ligjore në këtë fushë. 

Megjithatë, e rëndësishme është të theksojmë se kërkimi ka qenë kompleks pasi ai është shtrirë 

në një periudhë relativisht të gjatë kohe dhe në një hapësirë të gjerë territoriale duke reflektuar 

gjendjen aktuale ligjore në një pjesë të madhe të vendeve të Bashkimit Europian. Themi se ka 

qenë një punim kompleks, duke u mbështetur në faktin se ligjet tatimore në vendin tonë janë në 

një zhvillim të vazhdueshëm, në kuadër të përafrimit me kërkesat e acquis communautaire të 

Bashkimit Europian. 

 

Integrimi i Shqipërisë në BE, si një ndër ëndrrat e hershme të të gjithë popullit shqiptar, mund të 

realizohet vetëm në qoftë se legjislacioni ynë përshtatet me ato që quhen acquis communautaire, 

për këtë arsye qëllimi i studimit tonë është pikërisht dhënia e një kontributi (sado modest) për 

realizimin e këtij proçesi. Përveç sa më sipër, qëllimi i kërkimit është edhe përcaktimi i një 

kornize ligjore të përshtatshme, e cila promovon efikasitetin dhe stabilitetin e sistemit financiar. 

Rekomandimet e këtij studimi mund të aplikohen lehtësisht në sektorin financiar. 
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Metodologjia 

 
Për të përmbushur qëllimet dhe objektivat e këtij punimi kemi përzedhur metodën e meta-

analizës. Kjo formë metodologjie e një punimi është një kombinim i metodologjisë analitike dhe 

asaj krahasuese. Analizimi i koncepteve themelore dhe legjislacionit financiar janë vendosur në 

qendër të këtij punimi duke patur për qëllim identifikimin e problemeve më të rëndësishme dhe 

përmirësimin e kuadrit ligjor ekzistues në funksion të stabilitetit të sistemit financiar. Në rastin e 

analizës dhe krahasimit të sistemit financiar shqiptar, si bazë krahasuese janë mbajtur direktivat e 

Bashkimit Europian dhe standartet e organizatave ndërkombëtare në fushën e tatimit mbi të 

ardhurat. Proçesit të analizës dhe interpretimit të legjislacionit, kryesisht në rastet e paqartësisë 

së normave, i vijnë  në ndihmë faktorë të tjerë të jashtëm si: analizimi i aspektit historik, 

kontekstit social, e në mënyrë të vecantë atij ekonomik. Analiza e ligjit në këtë këndvështrim, 

mund të përkthehet më shumë si një kërkim rreth ligjit uniform se sa një kërkim në ligj.  

 

Njekohësisht, peshën kryesore për realizimin e një studimi bashkëkohorë dhe efiçent, zë edhe 

kërkimi doktrinal (mbledhja dhe përpunimi i literaturës). Ky hap konsiston në rishikimin e 

literaturës në lidhje me objektin e studimit. Ai përfshin identifikimin, mbledhjen dhe sistemimin 

e librave, monografive, artikujve shkencor, kumtesave të konferencave kombëtare dhe 

ndërkombëtare në fushën ligjore, si dhe përzedhjen e praktikave gjyqësore për të ilustruar 

problematikat e ngritura. Zgjedhja e literaturës është shtrirë mbi një numër të konsiderueshëm 

autorësh të huaj si edhe disa autorë të njohur vendas. 

 

Këtë punim është strukturuar në 6 (gjashtë) kapituj si më poshtë: 

 

Në kapitullin e parë, parashtrohen konceptet më të rëndësishme që na ndihmojnë të kuptojmë 

rolin dhe rëndësinë e tatimeve dhe taksave për zhvillimet ekonomike-social-politike në një vend. 

Gjatë këtij kapitulli jemi ndalur fillimisht në historikun dhe lindjen e konceptit të tatimit mbi të 

ardhurat personale, me fokus të veçantë trajtimin e këtij tatimi nga doktrina e vendit tonë para 

viteve „90, për të kuptuar se kjo fushë nuk ka qenë e pashkelur edhe atëherë. Në mënyrë të 

veçantë vlen të përmendim, një punim të çmuar historiko-shkencor të financave në Shqipëri, 

pikërisht librin Financat e Shqipnisë për vitet 1839-1934, periudhë për të cilën studimet kryesisht 

mungojnë. Ky kapitull sjell njëkohësisht edhe përkufizimin e disa koncepteve kyçe të tatimeve 

në Shqipëri, koncepte të cilat kanë shërbyer si bazë për formulimin e këtyre tatimeve në ditët e 

sotme.  

Në kapitullin e dytë  kemi trajtuar tatimin mbi të ardhurat në Bashkimin Europian, duke u 

fokusuar në harmonizmin e parimeve bazë të këtij tatimi. Kushtet e bashkëveprimit dhe 

harmonizimit të politikave të përbashkëta në fushën e tatimeve. Ndërkohë, për sa i përket tatimit 

mbi të ardhurat, harmonizimi mbetet përsëri me ritme të ngadalta, kjo për faktin se Shtetet 

Anëtare kanë ushtruar presion që këtë tatim ta trajtojnë në nivel kombëtar. Kjo ka ardhur si 

rezultat që, secili shtet ka zgjedhur të adaptojë atë sistem tatimor që i përshtatet më mirë 

zhvillimeve të tij ekonomike, kulturës apo traditës. Dhe është mjaft e vështirë për shtetet që këtë 

traditë ta tjetërsojnë ose qoftë edhe ta ndryshojnë. Aktualisht, për sa i përket tatimit mbi të 

ardhurat, BE-ja ka miratuar pesë direktiva, tre prej të cilave rregullojnë tatimin mbi fitimin dhe 

dy prej tyre, përkatësisht, direktiva 48/EC/2003 dhe 2014/48/EU e datës 24 mars 2014, janë të 

fokusuar në tatimin mbi të ardhuarat personale. 
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Gjithsesi, edhe këto direktiva, janë të fokusuara në rregullimin e marrëdhënieve që lindin në 

fushën e të ardhurave nga interesi dhe kursimet e individëve. Megjithatë, ato harmoizojnë 

parimet bazë të funksionimit të bashkëpunimit mes shteteve. Unifikohet parimi i residencës, 

parimi i mos diskriminimit dhe gjithashtu në direktivën e 2014 e cila do të hyjë në fuqi më 1 

janar 2016, forcohet edhe bashkëpunimi mes shteteve. Për këtë do të ngrihet një autoritet 

ndërshtetëror, I cili do të forcojë luftën kundër evazionit dhe fshehjes së të ardhurave duke marrë 

për bazë forcimin e shkëmbimit të informacionit mes shtetesh. Gjithashtu, rëndësi i kam kushtuar 

edhe strategjisë të BE-së për vitin 2020, për sa i përket krijimit të kushteve për forcimin e këtij 

bashkëpunimi mes shteteve anëtare. 

Kapitulli i tretë kemi trajtuar tatimin mbi të ardhurat në disa prej vendeve të zhvilluara të 

Bashkimit Europian si: Angli, Gjermani, Francë, Itali, Spanjë, Danimarkë. Por edhe shtete të 

ballkanit që janë anëtarësuar pranë BE-së, si: Kroacia, Bullgaria, Rumania si edhe Greqia. Për të 

kuptuar më mirë trajtimin e këtij tatimi në vendet me të cilat kemi bashkëveprime strategjike dhe 

synime të përbashkëta. Në përgjithësi, mund të theksoj se për sa i përket parimeve dhe metodave 

për vjeljen e tatimit, ato janë pothuaj të unifikuara mes shteteve anëtare. Ndërkohë, diferencimet 

ekzistojnë në modelin që shtetet e ndryshme kanë zgjedhur të aplikojnë në lidhje me sistemin 

tatimor si dhe administrimin e tatimeve.  

 

Kapitulli i katërt e në vazhdim është një trajtesë e tatimit mbi të ardhurat ne Shqipëri por me 

fokus mbas viteve „90. Në këtë kapitull kemi trajtuar një historik në rend kronologjik të 

reformave dhe ndryshimeve që janë bërë në ligjin “Për Tatimin mbi të Ardhurat në RSH”, këto 

24 vitet e fundit. Konkretisht, kemi filluar me reformat e para në këtë fushë që datojnë mes 

viteve 1992-1993, ku stabilizohet sistemi progresiv i tatimeve, i konceptuar si një sistem 

gjthpërfshirës që përfshin dhe ideon përvojën më të mirë Europiane dhe më gjerë. Punimi 

vazhdon më tej me reformën e viteve 1995-1999, ku kemi trajtuar implementimin e ligjeve më të 

rëndësishme të paketës fiskale në vend. Më pas, reformat e vitit 2000-2007, kulmuan me 

ndryshimet e sistemit të tatimit mbi të ardhurat personale nga ai progresiv në sistemin e taksës së 

sheshtë me një nivel për të gjitha të ardhurat dhe fitimin. Gjatë viteve 2007-2014, sistemi tatimor 

u zhvillua me ritme të qëndrueshme deri sa në vitin 2014, operatori publik mendoi si më të 

arsyeshme kalimin përsëri drejt sistemit progresiv për të ardhurat nga paga, ndërkohë të ardhurat 

nga fitimi dhe burime të tjera të të ardhurave mbetën në nivel proporcional 15%. Tashmë, në 

vendin tonë, po aplikohet sistemi dual, i cili mban në nivele të larta progresive tatimin mbi të 

ardhurat personale nga paga, ndërkohë tatimi mbi të ardhurat nga burime të tjera qëndron përsëri 

në nivelin prej 15%, pra kemi të bëjmë me sistem proporcional. Por dhe në ratet kur është 

progresiv, karakteristikë e sistemit dual është fakti se tatimet nga format e tjera të realizimit të të 

ardhurave duhet të jenë në nivel më të ulët se tatimet progresive. Tendenca është e dukshme që 

po tentojmë të shkojmë përsëri drejt një sistemi gjithpërfshirës. 

 

Vëmendje të veçantë i kemi kushtuar, metodave të mbledhjes dhe llogaritjes së tatimit mbi të 

ardhurat personale. Metoda e parë dhe më e rëndësishme është ajo e vjeljes së tatimit në burim, 

pra në vendin e realizimit të këtyre të ardhurave, ndërkohë metoda e dytë e cila ka marrë rëndësi 

kohët e fundit edhe në vendin tonë, është metoda e vetdeklarimit vjetor të të ardhurave. Ky 

punim, paraqet njëkohësisht edhe rëndësinë e kësaj metode, në përshtatje me zhvillimet e kohëve 

moderne, ku taksapaguesi shihet si partner i operatorit publik dhe jo vetëm si një person i cili 

është i detyruar të paguajë detyrime për llogari të këtij operatori. Ky kapitull trajton gjithashtu  
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edhe parimet kushtetuese dhe universale të tatimeve, si shtyllat bazë të mirëfunksionimit të të 

gjithë paketës fiskale në vend. 

 

Në Kapitullin e pestë, jemi ndalur në sanksionet administrative dhe penale në lidhje me 

mospërmbushjen e detyrimeve në ligj për pagimin e tatimeve mbi të ardhurat. E drejta e ankimit 

administrativ dhe gjyqësor ka qenë një debat i ndezur mes komunitetit të biznesit në vend, 

shoqatave dhe grupimeve të ndryshme me natyrë ekonomike dhe jo vetëm, duke shtuar në këtë 

pjesë, edhe debatet mes juristëve. Gjykatës Kushtetuese gjithashtu, ka trajuar disa raste të  

shfuqizimit si të papajtueshëm me frymën e përgjithëshme të Kushtetutës të nenit 108 të ligjit për 

Proçedurat Tatimore në RSH, që ka të bëjë me pagesën e plotë të detyrimit tatimor përpara 

shqyrtimit të ankimit.  

 

Kapitulli i gjashtë, dhe i fundit përfshin përfundimet dhe rekomandimet e këtij punimi. Gjatë 

këtyre rreshtave unë do të shpreh pikëpamjet e mia në lidhje me reformimin e sistemit të tatimit 

mbi të ardhurat personale në Shqipëri, në funksion të përmbushjes së qëllimit kryesor, gjetjen e 

rrugëve për ngritjen e një sistemi efikas dhe të qëndrueshëm.  

 

Çështje të etikës 

Gjatë hartimit të këtij punimi jam treguar korrekte me literaturën dhe citimet e përdorura. Në të 

gjitha rastet janë respektuar të drejtat e autorit. 
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KAPITULLI I: HISTORIKU I SISTEMIT TATIMOR SHQIPTAR 
 

Sistemi tatimor në Republikën e Shqipërisë ka patur një zhvillim të vazhdueshëm dhe të 

qëndrueshëm gjatë gjithë periudhës së zhvillimit të shtetit shqiptar deri në ditët e sotme. Studimi 

dhe analizimi i këtij sistemi ka një rëndësi tepër të madhe, jo vetëm në nivelin doktrinal të tij, por 

mbi të gjitha në aspektin praktik të këtij konceptit. Në fillim ne do të ndalemi në përkufizimin 

dhe sqarimin e koncepteve kryesore të sistemit tatimor në Republikën e Shqipërisë dhe më pas 

do të kalojmë në një analizë të detajuar, të vendosur në kohë, të zhvillimit të këtij sistemi në 

vendin tonë. Në funksion të studimit tonë është bërë një ndarje kohore e analizës duke filluar që 

nga periudha e tanzimatit dhe deri në ditët e sotme. Gjatë këtij kapitulli, nuk jemi ndalur thjesht 

në një përshkrim historik, por kemi analizuar, ndër të tjera, edhe disa prej arsyeve politike dhe 

ekonomike të cilat kanë ndikuar në përcaktimin e llojeve dhe madhësisë së taksave dhe tatimeve 

në vendin tonë. Kjo analizë do të na shërbej për t‟u pajisur me njohuri të mjaftueshme rreth 

krijimit dhe evoluimit të sistemit tatimor të shtetit shqiptar, veçanërisht gjatë periudhës së 

mbretërisë, në të cilën ky sistem është vlerësuar si mjaft i zhvilluar dhe modern për kohën. Në 

fund, do të përqëndrohemi kryesisht në periudhën 1990-2014, periudhë gjatë së cilës legjislacioni 

shqiptar është përshtatur në pjesën dërrmuese të tij me ato që quhen acquis communautaire
1
.  

 

 

1.1. Koncepti i taksave dhe tatimeve në legjislacionin shqiptar 

 
Me tatim do të kuptojmë çdo pagesë të detyrueshme me ligj, që bëjnë në favor të buxhetit të 

shtetit, personat fizik apo juridik të një vendi, në bazë të të ardhurave ose të pasurisë që ata kanë, 

me qëllim krijimin e mjeteve të nevojshme për financimin e shpenzimeve publike. Ndërkohë, me 

taksë, do të kuptojmë një pagesë të detyrueshme në favor te buxhetit të shtetit ose të buxhetit të 

organeve të qeverisjes vendore, e vendosur me ligj dhe që paguhet nga çdo person, i cili ushtron 

një të drejtë publike apo përfiton një shërbim publik në territorin e Republikës së Shqipërisë. 

Tatimet dhe taksat përbëjnë burimin kryesor të të ardhurave në buxhetin e shtetit apo në buxhetin 

e organeve të qeverisjes vendore dhe qëndrojnë në thelb të të gjithë sistemit tatimor shqiptar. Në 

shumicën e rasteve termat “tatim” dhe “taksë” përdoren me të njëjtin kuptim, megjithatë tatimet 

paguhen më tepër në bazë të të ardhurave ose fitimeve që realizohen dhe mallrave që 

konsumohen, kurse taksat paguhen për shërbimet e ndryshme që autoritetet shtetërore u bëjnë 

qytetarëve të tyre. 

 

Sistemi tatimor në Republikën e Shqipërisë përbëhet nga një paketë ligjesh, rregulloresh, 

udhëzimesh si dhe marrveshjesh tatimore në lidhje me taksat dhe tatimet, për mënyrën dhe 

proçedurat e vendosjes së këtyre taksave dhe tatimeve, nivelin e tyre, ndryshimin dhe heqjen e 

tatimeve, proçedurat e vlerësimit dhe mbledhjes së detyrimeve tatimore, si dhe format dhe 

metodat e kontrollit tatimor.   

Sipas legjislacionit shqiptar: 

“Tatim” është pagesa e detyrueshme dhe e pakthyeshme në Buxhetin e Shtetit apo në buxhetin e 

organeve të qeverisjes vendore, e vendosur me ligj dhe që nuk bëhet në shkëmbim të mallrave 

dhe shërbimeve të caktuara
2
. 

                                                           
1
 Acquis communautaire është tërësia e të drejtave dhe e detyrimeve të përbashkëta që i bashkon të gjitha Shtetet 

Anëtare në Bashkimin Evropian. Acquis communautaire ndryshohet vazhdimisht. 
2
 Ligji nr. 9920 datë 19.05.2008, Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë, Neni 5, paragrafi ë. 
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Me fjalë të tjera tatimet janë pagesa të detyrueshme që shteti u ngarkon kontribuesve të 

ndryshëm, të cilat përdoren për të mbuluar shpenzimet publike me karakter të përgjthshëm, në 

mënyrë që shteti të përmbushë funksionet e veta. Tatimet nuk burojnë drejtpërdrejt nga prona e 

shtetit ose nga të drejtat pasurore mbi të, por ato derivojnë nga pasuria dhe forca ekonomike e 

personave privatë. 

 

Dy karakteristika bazë të tatimeve
3
 janë: 

•  Pagesave tatimore u mungon kushti i kthimit dhe i kompensimit të drejpërdrejtë. Kjo do të 

thotë se në rastin e tatimeve nuk aplikohet parimi një për një siç ndodh me pagesat e tjera (p.sh 

taksat) 

•  Tatimet si rregull janë të hyra pa paracaktim. Në rastet më të përgjithshme, destinacioni i 

përdorimit të tatimeve nuk përcaktohet. 

 

Tatimet si instrumenti kryesor dhe më i rëndësishëm i mbledhjes së të hyrave publike paraqiten 

në një shumëllojshmëri formash. Në legjislacionin shqiptar, duke patur parasysh momentin e 

krijimit të të ardhurave dhe momentin e shpenzimit të këtyre të ardhurave, tatimet ndahen në të 

drejtpërdrejta dhe të tërthorta. Kështu, sipas këtij kriteri tatimet që paguhen në momentin e 

krijimit të të ardhurave përfaqësojnë grupin e tatimeve të drejtpërdrejta kurse ato që realizohen 

në momentin e shpenzimit të të ardhurave të siguruara, përfshihen në grupin e tatimeve të 

tërthorta. 

 

“Taksë” është pagesa e detyrueshme dhe e pakthyeshme në Buxhetin e Shtetit apo në buxhetin e 

organeve të qeverisjes vendore, e vendosur me ligj dhe që paguhet nga çdo person, që ushtron 

një të drejtë publike apo përfiton një shërbim publik në territorin e Republikës së Shqipërisë 
4
. 

 

Pra, taksat paraqesin një kompensim për shërbimet publike speciale që kryhen nga shteti në favor 

të personave të ndryshëm. Këto shërbime lidhen me një apo disa dobi të drejpërdrejta të 

shtetasve. Disa karakteristika të veçanta të taksave janë si më poshtë: 

•  Taksat janë kryesisht burim i të hyrave monetare të organeve lokale të shtetit, të bashkive, 

komunave, etj.  

•  Shërbimet publike për të cilat paguhet taksa kanë të pranishëm edhe elementin e vullentarisë 

gjë e cila në asnjë rast nuk ndodh me tatimet. 

•  Nga pikëpmja financiare roli i taksave është shumë më pak i ndjeshëm se sa i tatimeve. Kështu 

dhe roli dhe rëndësia e taksave për përballimin e shpenzimeve për shërbimet është i ndjeshëm në 

buxhetin lokal e më pak i ndjeshëm në atë kombëtar. 

 

Tatimet dhe taksat duhet t‟i përgjigjen katër parimeve
5
: 

- Parimit të ligjshmërisë, sipas të cilit rregullat, vlerat dhe mënyrat e mbledhjes së tatimeve e 

taksave të të gjitha llojeve duhet të fiksohen nëpërmjet ligjit, domethënë të votohen në parlament. 

- Parimit vjetor, sipas të cilit parlamenti duhet t‟i jap çdo vit qeverisë autorizimin e mbledhjes së 

tatimeve e taksave. 

- Parimit të barazisë, sipas të cilit kontributi i përbashkët duhet të jetë gjithashtu i shpërndarë 

midis qytetarëve për shkak të mundësive të tyre. 

                                                           
3
 James S., Taxation: Critical Perspectives on the World Economy, Volume 1, 2002. Fq. 100 

4
 Ligji nr. 9920 datë 19.05.2008 Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë, Neni 5, paragrafi f 

5
 Lyon H., Principles of Taxation, BiblioBazaar 2009. Fq. 98 
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- Parimit të nevojës. 

Përmendëm pak më sipër
6
 se ndarja më e rëndësishme që i bëhet tatimeve është ajo në tatime 

direkte dhe indirekte. Në tatimet direkte përfshihen ato tatime që llogariten mbi të ardhurat, 

fitimet, pasuritë e paluajtëshme dhe shërbimet publike të personave konkret fizik e juridik dhe 

duhet të derdhen në buxhetin e shtetit po prej tyre. Tatimet direkte godasin të ardhurat dhe 

pasurinë, dhe barra fiskale e tyre nuk mund të delegohet. Në tatimet direkte përmëndim: tatimi 

mbi të ardhurat, tatimi mbi fitimin, tatimi mbi pasurinë etj. Tatimet dhe taksat direkte mund të 

vendosen në mënyrë proporcionale (të njëjtën përqindje për të gjithë kontribuesit) 

ose progresive (përqindja rritet në përputhje me shumën që tatohet). 

 

Tatimet indirekte quhen ato që përfshihen në madhësinë e çmimit të produkteve, të mallrave e të 

shërbimeve të ndryshme, dhe paguhen si pjesë e këtyre çmimeve nga konsumatorët dhe derdhen 

në buxhetin e shtetit nga ata persona që janë shitës të produkteve, mallrave e sherbimeve. 

Tatimet indirekte godasin konsumin dhe shpenzimet, e ndërsa barra fiskale e tyre delegohet te 

konsumatori final. Në tatimet indirekte përmëndim: tatimi mbi vlerën e shtuar, taksën doganore, 

akciza, etj. Tatimet dhe taksat në çdo vend grupohen në kombëtare (qëndrore) dhe lokale, duke u 

nisur nga autoritet që i vendosin dhe i arkëtojnë. 

 

Proporcionaliteti dhe progresiviteti janë dy mënyra të llogaritjes së vlerës së tatimeve e taksave. 

Këto përbëjnë aktualisht debatin mbi qëllimin dhe drejtësinë e sistemit fiskal
7
. Një tatim 

proporcional aplikohet me koefiçientë të njëjtë të tatimit ndaj asaj që përbën bazën e tatimit (për 

shëmbull, tatimi mbi shoqëritë). Baza e tatimit është vlefta ekonomike (e të ardhurave, pasurisë), 

që shërben si bazë e llogaritjes së tatimit. Përkrahësit e proporcionalitetit, konsiderojnë se kjo 

është mënyrë e drejtë llogaritje, sepse sejcili kontribuon në proporcion të njëjtë me të ardhurat e 

tij. Ata mendojnë gjithashtu që kjo mënyrë favorizon neutralitetin fiskal (deformimet e kufizuara 

prej zgjedhjes ekonomike të agjentëve, mungesa sidomos e efekteve të pragut). Tatimet 

proporcionale janë përgjithësisht më të thjeshta për t‟u vendosur, dhe si të tilla më pak të 

kushtueshme për t‟u mbledhur. 

 

- Me tatimin progresiv, koefiçienti i tatimit rritet mbi shumën që tatohet (për shëmbull, tatimi 

mbi të ardhurat: sa më të larta të jenë të ardhurat, aq më i rëndësishëm është pjesa që merret në 

formën e tatimit. Në rastin e progresivitetit, përveç koefiçientit, përdoren elementë të tjerë për 

vlerësimin e tatimit, si: minimumi i fillimit të tatitimit apo pragu. Tatimi progresiv mund të 

konsiderohet si i drejtë në masën që mundëson një rishpërndarje të pasurive dhe një reduktim të 

pabarazive. Përkundrazi, një progresivitet i fortë perceptohet prej disave si një element 

dekurajues i punës suplementare ose investimit. 

 

 

 

1.1.1. Elementët  dhe karakteristikat e tatimit
8
 

 Në termat objektive të tatimit bëjnë pjesë: 

 fuqia,  

 burimi, 

                                                           
6
 Shih supra, fq 16 

7
 Wood R., Flat, Fair and Progressive taxes? Working Paper. http://www forbes.com  

8
 Mateli A. Sistemi Tatimor në Shqipëri, Tiranë. Fq.13  
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 objekti.  

Në këtë kuptim, së pari, fuqia tatimore është aftësia ekonomike prej të cilës buron shuma e 

tatimit. Teoricienë të ndryshëm shprehen se fuqia tatimore nuk varet nga zotërimi i numrit të 

njësive ekonomike, por nga të ardhurat e tyre. Së dyti, burimi tatimor përbëhet nga disa pjesë të 

pasurisë, të ardhurat nga puna, toka, prona, renta, etj, në të cilat bazohet dhe sipas të cilave 

formohet fuqia tatimore e njësive ekonomike. Së treti, objekt tatimor quajmë secilën gjëndje 

ekonomike faktike që i jep ligjëvënsit arsye të vendos ndonjë formë tatimore
9
. Pasuria, të hyrat 

apo të ardhurat e ndryshme krijojnë arsye dhe shërbejnë për vendosjen e tatimeve direkte. 

Përdorimi dhe shpenzimi i pasurisë, të hyrave dhe të ardhurave shërbejnë si arsye për tatime 

indirekte. Objekt tatimor janë gjithashtu edhe disa akte juridike dhe transaksione financiare si 

trashëgimi i pronës, dhuratat, huadhënia, etj. Ideali i politikës tatimore është përputhja e burimit 

tatimor dhe objektit tatimor. Objekti tatimor, përkatësisht burimi tatimor, shërben si bazë për 

përcaktimin e madhësisë së tatimit. 

 

Në termat me natyrë subjektive bëjnë pjesë
10

: 

 Administrata tatimore,  

 tatimpaguesi,  

 paguesi i tatimeve.  

 

Administrata tatimore përbëhet nga administrata tatimore qëndrore dhe lokale e cila merret me 

mbledhjen e tatimeve dhe taksave. Tatimpagues është çdo person apo individ, i cili detyrohet me 

ligj të paguajë tatime, taksa ose kontribute të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Pagues i 

tatimeve është çdo person apo individ që realizon të ardhura, të cilat përbëjnë objekt tatimi mbi 

të cilin zbatohen tarifa të ndryshme taksimi dhe përcaktohet masa e tatimit, që paguhet me ligj 

nga përfituesi të ardhurave.  

 

Për të kuptuar përmbajtjen e tatimeve, rolin dhe rëndësinë e tyre në zhvillimin ekonomik të 

vendit duhet të njohim përbërjen e elementëve kryesorë të çdo tatimi.  

 

- Elementët kryesorë të çdo tatimi janë
11

:  

a) Subjekti 

b) Objekti 

c) Njësia 

d) Tarifa  

e) Vlera e tatueshme 

f) Kësti i tatimit 

g) Shuma e tatimit 

 

a) Subjekti i tatimit, tregon se kush është pagues i një tatimi të caktuar me ligj. Në 

legjislacionin tatimor përcaktohet qartë se kush është pagues i tatimeve dhe taksave
12

:  

                                                           
9
 Leibfritz W.,Thornton J., Bibbee A., Taxation and Economic Performance. OECD Economic Department Working 

Paper  no 176, 1997. Fq. 15. 
10

 Working Paper by Mitu N., and Duda A., Tax Legal Relacionship. Public Finances, Universitaria Publishing 

House, Craiova, 14/ 2012. Fq. 102. www.financejournal.ro  
11

 Lim J., General Principle of taxation. Working Paper Published in  http:/www.academia.edu  
12

 Ligji nr.9920 date 19.05.2008  Për Proçedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë,  Neni 8. 

http://www.financejournal.ro/
http://www.academia.edu/
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 Tatimpaguesi (person apo individ) 

 Agjenti i mbajtjes së tatimit në burim 

 Agjenti tatimor 

Tatimpagues është personi apo individi, i cili detyrohet me ligj të paguajë tatime, taksa ose 

kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Agjenti i mbajtjes së tatimit në burim është 

personi, të cilit sipas legjislacionit tatimor, i kërkohet të llogarisë, të mbajë tatimin në burim për 

një tatimpagues, të raportojë dhe t‟i transferojë këto tatime në Buxhetin e Shtetit. Agjenti tatimor 

është personi që mbledh dhe transferon në Buxhetin e Shtetit tatimet dhe taksat. 

 

b) Objekti i tatimit përcakton bazën mbi të cilën llogaritet tatimi
13

:  

 Kapitali (të ardhura nga huadhënia, depozita monetare dhe bankare, dividentët etj). 

 Toka   (të ardhurat e realizuara nga prodhimet e tokës, qiraja, etj). 

 Puna (pagat, shpërblimet, shërbimet etj). 

 Konsumi (përfituesit e mallrave dhe shërbimeve). 

 

Të ardhurat që realizojnë subjektet e tatimit nga kapitali, toka, puna dhe konsumi janë objekt i 

tatimit mbi të cilin aplikohen tarifa ligjore tatimore të ndryshme dhe llogariten detyrime tatimore, 

të cilat paguesit detyrohen me ligj t‟i derdhin në arkën e shtetit. Detyrimi tatimor lind kur personi 

realizon të ardhura, bëhet pronar i një pasurie apo kryen pagesa, në forma të ligjshme dhe të 

jashtëligjshme, të cilat janë objekt i tatimit, sipas legjislacionit tatimor
14

. 

 

c) Njësia e tatimit shpreh njësi matje mbi objektin e tatimit (tokë, ndërtesë, të ardhurat 

personale, etj), p.sh. njësia e matjes për tatimin mbi ndërtesat dhe ndërtimin e banesave 

është metër katror (m
2
), etj. 

 

d) Tarifa e tatimit, tregon masën e tatimit në përqindje të përcaktuar me ligj mbi objektin e 

tatimit. Në teorinë e tatimeve njihen katër lloje tarifash të aplikimit dhe llogaritjes së 

tatimeve
15

:  

 proporcionale, 

 progresive, 

 regresive, 

 e sheshtë. 

 

Në literaturën financiare botërore, nisur nga tarifat e aplikimit dhe llogaritjes së tatimeve janë 

krijuar dhe njihen katër sisteme tatimore (tarifore): proporcional, progresiv, regresiv dhe i 

sheshtë. Secili prej këtyre sistemeve dallohet nga lloji i tarifës që aplikohet mbi objektin e tatimit 

për llogaritjen e tij. 

 

Tarifa proporcionale është një sistem i të tatuarit, që nivele të ndryshme të të ardhurave takson 

me të njëjtën shkallë tatimore. Në sistemin proporcional tatimpaguesit pavarësisht nga niveli të 

ardhurave të realizuara i nënshtrohen të njëjtës përqindje tatimore. Tarifa proporcionale siguron 

dhe respekton një nga parimet bazë në teorinë e tatimeve, që të gjithë tatimpaguesit të jenë të 

                                                           
13

 Kryeziu Refik., Financat Publike. Publikuar nga Alban Haliti, 14 Prill 2014. Fq. 45. http://www scribd.com 1 
14

 Ligji nr.9920 date 19.05.2008, Për Proçedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë, Neni 6 paragrafi 1 dhe 2. 

https://www.tatime.gov  
15

 Tragakes E., Economics for the IB Deploma, Cambridge University Press, second edition 2012. Fq. 314. 

https://www.tatime.gov/
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barabartë përpara tatimit, duke zbatuar shkallë tatimore të njëjtë, për nivele të ndryshme të 

ardhurash të realizuara.  Kjo do të thotë se të gjithë tatohen me të njëjtën tarifë. Me këtë lloj 

tarife sigurohet barazi tatimore horizontale, e për këtë arsye tarifa proporcionale quhet 

horizontale. Por, tatimpaguesit janë relativisht të barabartë, sepse, parë nga këndvështrimi i 

ngarkesës apo barrës fiskale, niveli i jetesës, niveli social, etj, nuk janë realisht të barabartë, kjo 

pasi, nuk sigurohet shpërndarja në mënyrë të drejtë e barrës fiskale midis tatimpaguesve me të 

ardhura dhe aftësi paguese
16

 në nivele të ndryshme. Detyrimi tatimor i tepërt është pasojë e 

devijimeve në drejtësi dhe sasi.   

 

Një parim tjetër i rëndësishëm është drejtësia në vendosjen e tatimit. Në veçanti, pranohet 

gjerësisht se një sistem tatimor duhet të ketë barazi vertikale: ai duhet të shpërndaj barrën 

tatimore në mënyrë të drejtë midis njerëzve me aftësi të ndryshme pagese. Për të zgjidhur këtë 

cështje, aplikohet tarifa progresive.  

 

Tarifa progresive është një sistem i të tatuarit, që me rritjen e bazës tatimore rritet edhe shkalla e 

tatimit dhe tatimpaguesi që realizon më shumë të ardhura, paguan më shumë tatime. Tarifa 

progresive siguron dhe respekton një parim tjetër bazë të rëndësishëm në teorinë e tatimeve 

shpërndarjen e drejtë të barrës fiskale. Kjo lloj tarife siguron barazi vertikale për nivele të larta të 

ardhurash duke rritur shkallën e tatimit sipas madhësisë së tyre.  Por edhe kjo tarifë tatimi ka të 

metat dhe avantazhet e veta. Sistemet tatimore që zbatojnë këto tarifa progresive, përgjithësisht 

penalizojnë shtresat e pasura, bizneset që investojnë dhe organizojnë njësitë e tyre ekonomike.   

 

Një lloj tjetër tarife që zbatohet është tarifa regresive. Tarifa regresive është një sistem i të 

tatuarit, që me rritjen e bazës tatimore, tarifa tatimore e tatimit zvogëlohet. Në gjysmën e parë të 

shekullit të XIX, është zbatuar sistemi i taksës së sheshtë me një nivel të vetëm taksimi, në më të 

shumtën e vendeve të industrializuara. Prej asaj periudhe, ideja e taksës së sheshtë është 

propozuar si pjesë e politikës tatimore dhe reformës si “taksë e sheshtë” në disa vende. Vitet e 

fundit sistemi i taksës së sheshtë është zbatuar nga një pjesë e mirë e vendeve ish komuniste në 

tranzicion të Evropës Lindore dhe Qëndrore, ku përfshihet edhe Shqipëria
17

. Ky sistem taksimi 

synon: thjeshtimin e proçedurave, rritjen e efiçencës ekonomike, besueshmërinë në deklarim, 

duke siguruar nivele të qëndrueshme e të kënaqshme të të ardhurave për financimin e 

shpenzimeve publike. 

 

Taksa e sheshtë
18

 është një sistem taksimi që për çdo bazë tatimore apo nivel të ardhurash, tarifa 

tatimore zbatohet me një nivel të vetëm taksimi. Objekt i taksës janë të ardhurat personale dhe të 

ardhurat nga biznesi (fitimi kompanive). 

 

Karakteristikat themelore të kësaj takse janë: 

 Të gjitha të ardhurat taksohen një herë të vetme. 

                                                           
16

 Hyman D., Public Finance, A Contemorary Aplication from Theory to Policy. South-Western Cengage Learning, 

tenth edition 2011. Fq. 422. 
17

 Vendet të cilat dolën nga ish blloku komunist, aplikuan gjerësisht modelin e taksës së sheshtë. Të tilla shtete si: 

Rusia, Estonia, Lituania, Letonia, Repuplika Çeke, Hungaria, Sllovenia, Rumania, Bullgaria, Shqipëria etj. Vendi 

ynë, zgjodhi të aplikojë modelin e taksës së sheshtë mes viteve 2007-2014.  
18

 Edwards CH., and Mitchel D., Global Tax Revolution: The rise of Tax Cometition and the Battle to Defend It. 

Cato Institute, 2008. Në këtë libër në faqen 64 përmendet edhe rasti i Shqipërisë, ne lidhje me  aplikimin e taksës së 

sheshtë. 
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 Tarifa e tatimit është e unifikuar. 

Zbatimi i një modeli të tillë nga njëra anë, nëpërmjet administrimit efektiv, siguron rritjen e të 

ardhurave dhe ushqen rritjen ekonomike, dhe nga ana tjetër ndikon në rritjen e pabarazisë sociale 

midis barrës fiskale mbi individët dhe bizneseve me të ardhura të larta. Parë nga këndvështrimi 

barrës fiskale, niveli i jetesës, niveli social, etj, nuk janë realisht të barabartë, sepse, nuk 

sigurohet shpërndarja në mënyrë të drejtë e barrës fiskale midis tatimpaguesve me të ardhura dhe 

aftësi paguese në nivele të ndryshme dhe se kush fiton më shumë duhet të paguaj më shumë. 

Eksperiencat dhe të dhënat empirike të vendeve që kanë zbatuar reformën e taksës së sheshtë 

përfshirë këtu edhe vendin tonë, tregojnë se zbatimi i një modeli të tillë përbën një sfidë, dhe 

mbetet në një proces testimi për t‟u vërtetuar suksesi i tij
19

.  

 

Në këtë moment, me të drejtë shtrohet pytja, se cila tarifë tatimi është më e mirë dhe efikase. 

Nuk ka një përgjigje të prerë dhe një gjykim përfundimtar për tarifa dhe tatime më të mira. Ato 

tashmë janë pjesë përbërse e sistemeve tatimore të ndryshme të zbatuara në mjaftë vende
20

.  

Sistemet tatimore të ndryshme, në periudha kohore të ndryshme dhe në funksion të objektivave 

dhe nevojave për të ardhura publike, kërkojnë zbatimin e një sistemi tatimor afatgjatë, efiçentë 

dhe të qëndrueshëm, duke zgjedhur modelin më optimal të taksimit (as të larta dhe as të ulta), ku 

të funksionoi teknika e zbatimit të mbledhjes, të cilët duhet të jenë lidhur me programe afatgjata 

qeverisëse. Një tatim për të cilin nuk funksionon apo funksionon keq teknika e zbatimit të ligjit 

dhe administrimi mbledhjes nuk ka pse të implementohet. 

 

 Vlera e tatueshme tregon shumën mbi të cilën aplikohet tatimi. Thënë ndryshe, ajo 

zakonisht tregon vlerën e tatueshme mbi të cilën llogaritet tatimi.  

 

 Kësti i tatimit është pagesa e tatimit në pjesë (këste), brenda periudhës tatimore (një vit) 

me kusht që në fund të vitit të bëhet përllogaritja përfundimtare, deklarimi tatimit dhe të 

bëhet pagesa e diferencave që rezultojnë midis shumës së përgjithshme të tatimit të 

deklaruar dhe shumës së paguar të tatimit të paragjykuar. 

 

 Shuma e tatimit, është detyrimi tatimor i llogaritur mbi objektin e tatimit, në bazë të 

shkallëve apo tarifave të përcaktuara në ligj. Shuma e tatimit është e ndryshme për mallra 

që prodhohen e tregëtohen në vend dhe mallra që importohen. Për mallrat që prodhohen 

dhe tregëtohen në vend shuma e tatimit apo detyrimi tatimor llogaritet në bazë të 

legjislacionit tatimor dhe për mallrat që importohen shuma e tatimit llogaritet në 

momentin e doganimit të mallit në bazë të proçedurave të parashikuara nga Kodi 

Doganor. 

 

Disa nga karakteristikat e tatimit janë
21

: 

 Tatimet janë të hyra derivative të operatorit publik. 

 Instrumenta financiar që përdoren për mbledhjen e të ardhurave.  

 Të hyra të detyrueshme që mblidhen me ligj.  

                                                           
19

 Agenda Institut: Thepisja e Reformës së Taksës së Sheshtë, Qershor 2007. fq. 6 
20

 Shih supra., Edwards CH., and Mitchel D., Global Tax Revolution: The rise of Tax Cometition and the Battle to 

Defend It. Cato Institute, 2008. Në këtë libër në faqen 64 përmendet edhe rasti i Shqipërisë, ne lidhje me  aplikimin e 

taksës së sheshtë. 
21

 Shih supra.,  Lim J., General Principle of taxation. Working Paper Published in  http://www.academia.edu 

http://www.academia.edu/
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 Pagesë sipas fuqisë ekonomike. 

 Derdhje në buxhetin e shtetit. 

 Përdorim për financimin e shpenzimeve publike. 

 Përfitimi indirekt për tatimin e pagur.  

 

 

1.2. Historia e Sistemit Tatimor Shqiptar 

 

Zhvillimin e sistemit tatimor shqiptar e kemi ndarë në  pesë periudha si më poshtë: 

1. Fillimet e shekullit XV deri në krijimin e shtetit shqiptar.  

2. Shteti shqiptar (1912-1924).  

3. Krijimi i Republikës dhe Mbretërisë Shqiptare (1925-1944).  

4. Likujdimi i sistemit tatimor (1945-1990).  

5. Ringritja e tij në vitin 1991 deri në ditët tona. 

 

 

1.2.1 Fillimet e shekullit XV deri në krijimin e shtetit shqiptar, 1912.  

 

Për afro pesë shekuj, historia e popullit shqiptar, duke filluar  nga shekulli XV deri në krijimin e 

shtetit shqiptar në 28 nëntor 1912, ka qënë e lidhur me historinë e popullit turk. Kjo përkon me 

zgjerimin e Perandorisë Osmane, pas pushtimeve të realizuara në shek XV - vendosjen dhe 

zbatimin e sistemit të timarit, shthurjen e plotë të tij në gjysmën e shek. XVI, reformat 

centralizuese të tanzimatit të viteve „30 të shekullit XIX (likujdimi sistemit të timareve dhe 

njohjen ligjërisht të pronës private mbi tokën më 1834), vendosjen e sistemit të tanzimatit deri në 

shpalljen e pavarësisë së vëndit në 28 nëntor 1912. 

 

Në shek. XV Perandoria Osmane zgjeroi territoret e saj nëpërmjet pushtimeve të realizuara me 

forcë. Kjo situatë bëri të nevojshme ndarjen e re administrative për ndryshimin e organizimit dhe 

funksionimit të saj shtetëror. Kjo periudhë i referohet dispozitave të vitit 1506 për regjistrimin e 

përgjithshëm të tokave shqiptare, përmirësimi i ligjeve ekzistuese dhe urdhëresat e reja të nxjerra 

në periudhën e sundimit të sulltan Sulejmanit I (1520-1566) dhe Kanunameja. Këto dispozita, 

bazën e tyre ligjore e kishin në ligjin e shenjtë “Ligji i Sheriatit” dhe “Kurani”, i cili ishte 

“Kushtetutë” e përjetshme e perandorisë osmane.  

 

Ligjëvënsit osmanë, përpunuan, si për të gjithë sanxhakët e tjerë të perandorisë, edhe për ata 

shqiptarë, nga një kanuname të veçantë. Kanunameja më e vjetër e që njihet deri më sot, është 

ajo e sanxhakut të Shkodrës (1529)
22

. Kanuname të veçanta patën edhe sanxhakët e Vlorës, të 

Elbasanit, etj. Burimin e tyre kanunamet e kishin në mënyrë të veçantë në Kuran. Në hartimin e 

kanunameve janë marrë parasysh kushtet shoqërore - ekonomike si dhe traditat zakonore të 

trashëguara nga shekujt e kaluar. Kanunametë e sanxhakëve ligjëruan: 

 gjëndjen e pronësisë mbi tokën, 

 pozitën e spahinjve ndaj shtetit dhe rajave, 

 detyrimet fiskale, 

 detyrimet e tjera feudale të popullsisë së nënshtruar, 

 çmimet e prodhimeve bujqësore, 

                                                           
22

 Akademia e Shkencave e Republikës Popullore të Shqipërisë, Historia e Shqipërisë, Tiranë 1965. Fq. 338 
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 regjimin doganor, etj. 

Në vitin 1506 u bë regjistrimi i përgjithshëm i të gjitha tokave shqiptare. Regjistrimi i tokave u 

mbështet në timar, dhe u quajt sistemi i timarit
23

, i cili përbënte bazën kryesore të vendosjes dhe 

mbledhjes së taksave. Studimet mbi orgjinën e timarit kanë arritur në konkluzione të ndryshme. 

Dikush e lidh me sistemin persian, dikush me atë bizantin. Por timari në formën në të cilën u 

vendos në shtetin osman, përfaqësonte një institucion osman, fryt i kushteve konkrete historike, 

të krijuara në Azinë e Vogël dhe në Ballkan nga ardhja e masave turke në tokat ku sundonin 

marrëdhëniet feudale. Ai ishte një formë e veçantë e pronësisë ushtarake lindore. Nga prona 

shtetërore, sulltani u jepte njerëzve të veçantë zotërime në formën e timareve, ziameteve dhe të 

haseve. 

Timaret
24

 dhe ziametet lidheshin me shërbimin ushtarak. Ato ishin dy llojesh: të zakonshme dhe 

të lira. Dallimi midis tyre qëndronte në pozitën e zotëruesit. Në të lirat spahiu merrte edhe pjesën 

e taksave në pozitën e zotëruesit.  

 

Tokat u përfshinë në dy zona të mëdha. Në njërën zonë bënin pjesë tokat ku ishte zbatuar sistemi 

i timarit, zonë e cila quhej ndryshe zona e të dhjetës (yshyrit)
25

 dhe zona tjetër përfshinte 

krahinat malore të vetëqeverisura, ku nuk u zbatua sistemi i timarit. Ato zona i jepnin pushtetit 

qëndror një taksë (haraç) fikse, prandaj quheshin zona e haraçit. Në këtë periudhë, sipas zonave 

të krijuara, u vendosën dy taksa: 

 taksa e të dhjetës (yshyri) dhe 

 haraçi. 

 

E dhjeta është një detyrim, sipas të cilit duhet të jepnin një të dhjetën e të ardhurave të realizuara 

nga prodhimet e tokës. Haraçi
26

 ishtë një detyrim që i jepet ose i paguante një shtet një shteti 

tjetër, kur mundej prej tij apo i nënshtrohej atij.  
në natyrë nga popullsia jomyslimane gjatë kohës së pushtimit feudal ushtarak turk. Korniza 

ligjore dhe legjislacioni i taksave i referohej “sistemit ligjor osman”, pra sistemit ligjor të 

sheriatit dhe atij sulltanor, pra të drejtës kanunore si fusha të ndara.  

 

Dispozitat kryesore ishin: 

 Ligji i Sheriatit
27

. 

 Kanunametë
28

. 

                                                           
23

 Pasuri ushtarake e akorduar një ushtari turk i cili mbledh taksat e asajë nga fshatarët, me detyrim që ai vet të 

mbajë një sasi kalorsish (spahi) dhe të furnizojë shërbimin ushtarak. Timar, tokë e dhënë nga sulltani në Perandorinë 

osmane midis shekujve të XIV dhe  XVI, me një vlerë të të ardhurave tatimore vjetore më pak se 20.000 akçe. Të 

ardhurat e prodhuara nga toka vepruan si kompensim për shërbimin ushtarak. Një mbajtës Timar ishte i njohur si një 

timariot. Nëse të ardhurat e prodhuara nga timar ishin nga 20.000 në 100.000 akçe, timar do të quhej zeamet, dhe në 

qoftë se ata ishin më lart se 100.000 akçe, vendi do të quhej has. 
24

 Timari përfshinte pjesë të një fshati, një fshati të tërë ose dy a më shumë fshatra brenda një krahine ose dy 

krahinave fqinje. Timar ishte tokë me madhësi të ndryshme, me të ardhura vjetore 19.999 akçe në vit, që u jepej në 

zotërim feudalëve spahinj, sipas shërbimeve që ata i jepnin Perandorisë Osmane.  
25

 E dhjeta e prodhimeve bujqësore që shkonte për llogari të spahiut deri në vitet 40 të shek. XIX e pas saj, shtetit 

osman. 
26

 Taksa të ndryshme: taksë në të holla i çiftit për të krishterët, që kishin arritur moshën e pjekurisë, pavarësisht në 

kishin ose jo tokë (ispenxha). Taksë  në bazë të pjellorisë që shkonte nga 1/10 deri në gjysmëm e prodhimit (Haraçi 
Mukaseme). Taksa administrative-financiare që përfshinin taksën e martesës, taksën e tapisë, konfiskimet, gjoba për 

faje dhe krime, etj (badihavatë). 
27

 Përmbledhje ligjesh të bazuar në kuranin, ligjin e shënjtë të myslimanëve e që përbënte të drejtën islame. 

http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Sulltan&action=edit&redlink=1
http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Perandorine_osmane&action=edit&redlink=1
http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Perandorine_osmane&action=edit&redlink=1
http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Perandorine_osmane&action=edit&redlink=1
http://sq.wikipedia.org/wiki/Ak%C3%A7e
http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Timariot&action=edit&redlink=1
http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Zeamet&action=edit&redlink=1
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 Urdhëra. 

 Fermanë. 

 Regjistrimi i tokave viti 1506. 

 Riorganizimi dhe ndarja e re administrative në vitet 1520-1566. 

 Udhëzime për vjeljen e taksave, etj. 

 

Shtetit osman mbështetej në rradhë të parë në sheriat, i cili ishte ligji themelor fetar i islamit. Në 

radhë të dytë mbështetej edhe në ligjet, kanunametë, ose fermanët e sulltanëve. Urdhërat dhe 

fermanët duhet të ishin në përputhje me sheriatin. Ato mbështeteshin në parime racionale që 

preknin sferat e ligjit publik dhe administrativë. Fermanët ishin njëlloj rregulloreje që sulltanë të 

veçantë kishin nxjerrë në përputhje me rrethana të caktuara.  

 

Kanunametë ishin përmbledhje ligjesh të Perandorisë Osmane që përmbanin normat themelore 

për rregullimin e regjimit feudal ushtarak e të marrëdhënieve ekonomiko-shoqërore dhe që 

vlenin për gjithë shtetin ose vetëm për krahina të veçanta (sanxhakët). Të tilla ishin: kanunametë 

për sanxhakun e Shkodrës, Vuçiternit, Vlorës, Elbasanit etj. Ato përmbanin  dispozita për vjeljen 

e taksave, çmimet e prodhimeve bujqësore, regjimin doganor etj.     

 

 

1.2.1.1.  Klasifikimi i taksave 

 

Në literaturën osmane dhe sipas kodit të Mehmetit II dhe ligjet e nxjerra gjatë gjysmës së dytë të 

shekullit XV taksat klasifikohen në katër grupe të mëdha
29

: 

1.Taksa të mbështetura në sheriat (sheri vergjiler). 

2. Taksa zakonore (orfi vergjiler). 

3. Taksa të rënda (tekalif-i shaka) dhe 

4. Taksa të jashtëzakonshme (avarizi-i divanije) 

 

1.Taksa të mbështetura në sheriat (sheri vergjiler)
30

. 

 

Në grupin e taksave të mbështetura në sheriat hynin: 

 zekat
31

, 

 ashar, 

 haraçi, 

 xhizeja
32

. 

 

Zekati përfshinte taksat që urdhëronte feja në shtetin osman. Ashari ose yshyri ishte e dhjeta 

(1/10 e prodhimeve bujqësore) që fshatari duhet t‟i jepte të zotit të tokës: timarliut apo zotëruesit 

                                                                                                                                                                                           
28

 Përmbledhje ligjesh të Perandorisë Osmane që përmbanin normat themelore për rregullimin e regjimit feudal 

ushtarak e të marrëdhënieve ekonomiko-shoqërore dhe që vlenin për gjithë shtetin ose vetëm për krahina të veçanta 

(sanxhakët). Ato  përmbanin  rregullat e  përgjithshme për vjeljen e  taksave, zgjidhjen e grindjeve lokale, mënyrën e 

zotërimit të tokës dhe përjashtimet nga disa detyrime . 
29

 Thëngjilli P., Historia e Perandorisë Osmane Tiranë 1957, f. 96. 
30

 Mateli A., Sistemi Tatimor në Shqipëri, Tiranë 2013. Fq.13 
31

 Taksë që urdhëronte feja në shtetin osman për pronat e palujtshme. 
32

 Taksë për kokë që vilej nga meshkujt e krishterë të moshës 15-70 vjeç. 
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të hasit. Në bazë të sheriatit merrej e dhjeta nga çdo gjë që rritej në tokën shtetërore sipas 

prodhimit të tokës. Ajo shkonte nga 1/10 deri në gjysmën e prodhimit
33

.  

 

Fshatarësia e ngarkuar me detyra të veçanta ishte e falur nga e dhjeta dhe taksat e tjera kundrejt 

detyrave të veçanta. Të dhjetën e shlyenin edhe nëpunësit e personat e tjerë ushtarakë që punonin 

tokën. Për tokat që ndodheshin në përdorim të institucioneve fetare të krishtera nuk kërkohej e 

dhjeta. E dhjeta merrej në radhë të parë nga drithrat: gruri, misri, elbi, thekra, orizi, tagjia etj. Ajo 

llogaritej në lëm dhe fshatari nuk mund ta ngrinte prodhimin pa ardhur spahiu ose përfaqësuesi i 

tij. Me pëlqimin e feudalëve e të fshatarëve ngadonjëherë 1/10 merrte formën e një shume të 

caktuar në formë qesimi. Sipas legjislacionit osman nga tokat që ndodheshin në përdorim të 

institucioneve fetare të krishtera nuk kërkohej e dhjeta. 

 

Me haraç kuptohej detyrimi që binte mbi popullsitë e vendeve të pushtuara dhe mbi tokat që u 

liheshin për punë pronarëve të mëparshëm, të cilët pranonin pushtimin turk. Ai  ishte një detyrim 

që vilej nga tokat që pas pushtimit iu lanë në zotërim popullsisë jomyslimane. Forma e vjeljes 

realizohej nëpërmjet haraçit fiks dhe haraçit të përpjesshëm. Haraçi u jepej zotëruesve të tokës. 

Xhizeja ose taksa për kokë, merrej prej të gjithë meshkujve jomyslimanë të moshës 15-70 vjeç të 

aftë për punë. Përjashtoheshin prej saj gratë, fëmijët, pleqtë dhe skllevërit.  

 

2. Taksat zakonore  

Taksat zakonore vileshin në bazë të urdhërave të sulltanëve duke marrë parasysh zakonet e 

rregullat e vendeve të pushtuara. Ato i jepeshin spahiut. Në vëndin tonë vendosja dhe zbatimi i 

sistemi të timarit u përcaktuan nga kanunamet e sanxhakëve, të cilat ishin të ndryshime për 

myslimanët dhe të krishterët.  

 

3. Taksat e rënda  

Taksat e rënda përfshinin një varg detyrimesh që nuk mbështeteshin në sheriat, si badihava, 

gjoba për faje, taksa e tapisë, taksa e martesës, konfiskime etj. Sipas kanunameve madhësia e 

taksës së martesës ishte: në qoftë se nusja ishte vajzë myslimani, dhëndri duhej ti jepte spahiut 

60 akçe, në rast se nusja ishte e ve 30 akçe, kur ishte vajzë bijë jomyslimani 30 akçe e kur ishte 

vejushë jomyslimane, 15 akçe
34

. 

 

4. Taksat e jashtëzakonshme
35

.  

Taksat avariz-i divanie ishin të jashtëzakonshme, që vileshin një herë në 4-5 vjet, në bazë të 

urdhërave të sulltanit në rast fushatash, fatkeqësish natyrore etj. Popullsia do të kontribuonte me 

rregullimin e rrugëve, urave, dhënien e qerestes, të prodhimeve bujqësore, nxjerrjen e ushtarëve 

me rrogë ose të remtarëve etj. Këtu përfshiheshin disa taksa, ndër të tjera edhe taksat mbi 

pronësinë e tokës. Dispozitat ligjore krijuan bazën e nevojshme për vendosjen e taksave dhe 

mbledhjen e tyre, e ndërsa barra fiskale rëndonte mbi pronësinë e tokës, dhe ndarjen e 

fshatarësisë në grupe. 

 

Tatime te tjera që kane lidhje me tatimin e ndërtesave
36

, përbëhen prej pesë llojeve që janë: 

                                                           
33

 Shpuza G., Gjurmime në epokën e rilindjes kombëtare, Shtëpia Botuese "8 Nëntori", Tiranë 1980. Fq. 115 
34

 Thëngjilli P. Historia e Perandorisë Osmane, Tiranë 1957. Fq. 98 
35

 Thëngjilli P. Historia e Perandorisë Osmane, Tiranë 1957. Fq. 99 
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1) krediti per perballimin e shpenzimeve te regjistrimit, 

2) aq-vlefta e se dhetes (bedeli yshyr), 

3) qiraja e tokes (ixhare-i zemin), 

4) pajtimi i tokes (mukatea-i zemin - fermage), 

5) gjediket. 

 

 

1.2.1.2. Tatim fitimi 

Baza e tatimit të fitimit është taksa e Ihtisapit (Droit d‟ accise)
37

. Në nenin 3
38

 të ligjit mbi 

tatimin e ndertesave, të xhelepit e të dhetavet më datë 4-11-1295(1879), parashikohet se: tatimi i 

fitimit është një taksë që merret nga fitimet vjetore të cdo tregtari, zejetari e industriali në një 

proporcjon të caktuar, sasia e te cilit shtohet ose paksohet si mbas nevojës në bazë të një dekreti 

Mbretëror të mbështetur në ligjin e buxhetit, dhe në nenin 4 po të atij ligji është thelluar akoma 

më shumë: të cmuarit e tatimit të një tregtari ose zejtari, ushtrohet me anë të  ekspertëve, të 

paanshëm dhe të betuar, të zgjedhur nga këshillat bashkiake dhe komunale të vendit.  

 

 

1.2.1.3. Tatimi personal
39

  

Tatim personal, quhet një taksë që vendoset mbi persona pa marrë parasysh pasurinë e këtyre  

individëve
40

.  

 

 

1.2.1.4. Taksa e Patentës
41

.  

Në vitin 1922, Ministria e Financave (Nr. 16 dt.14-IX-1922) kishte hartuar një projektligj mbi 

taksën e patentës. Ky projektligj parashikonte vendosjen e tatimit mbi bazën e një klasifikimi të 

qyteteve dhe banorëve të tyre. Me gjithë vullnetin e madh të Ministrit të Financave të asaj kohe 

për ngritjen e një Komisioni, projektligji nuk u miratua asnjëherë.  

 

 

1.2.1.5. Llojet e Detyrimeve 

Detyrimet që mblidheshin me anën e taksave ndaheshin në:  

1. Detyrime të zakonshme, 

 taksë për kokë (xhizja),  

 taksë e bagëtive (xhelepi). 

2. Të  jashtëzakonshme, 

 avarizi
42

, 

 nuzuli
43

,
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 Kjo parashikohet edhe në ligjin për tatimin e ndërtesave. 
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 Taksë e jashtëzakonshme për plotësimin e nevojave të ushtrisë me furnizim prodhimesh, bagëtish, drush, etj, punë 

të detyruar për ndërtim fortesash, urash etj. Në shek. XIV-XV vilej njëherë në 4-5 vjet, kurse nga fillimi i shek. 

XVII u kthye në taksë të përvitshme dhe vilej në të holla. 
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 sursati
44

,  

 ishtira
45

.   

3. Në dobi të spahinjve, 

 e dhjeta (yshyri),  

 salarija (detyrim mbi kashtën),  

 rajallëku,  

 tatim mulliri, 

 taksë pazari,  

 taksë peshimi dhe matje, etj. 

4. Për organizimin dhe funksionimin  administrativ – financiar 

 taksë martese
46

, 

 taksë për gjoba dhe faje
47

, 

 taksë e tapisë,
48

 

 taksë e sendeve që lënë skllevërit e arratisur, 

 taksë e dhjeta e kullotës,  

 taksë meraje,
49

etj. 

 

 

1.2.1.6. Renta Feudale 
Historiani turk Halil Inalxhëk detyrimet e rentës i ndante në tri grupe

50
: taksa e pendës, e dhjeta 

dhe badihava. Si zotërues i tokës feudali merrte të dhjetën e salarien, kurse si zotërues i rajasë 

merrte taksën e rajallëkut. Në taksën e rajallëkut përfshiheshin: taksa e pendës, taksa e 

pendëprishjes, taksa e mullirit, taksa e derrave, etj. Renta feudale vilej në tri forma: në natyrë, në 

të holla dhe në punë. 

 

 

1.2.2.7. Renta Shtetërore 

Renta që shkonte në dobi të shtetit quhej rent shtetërore dhe realizohej nëpërmjet taksave të 

zakonshme e të jashtëzakonshme. Mbledhja e detyrimeve shtetërore bëhej në mënyra të 

ndryshme. Spahiu dërgonte një përfaqësues për të mbledhur detyrimet që i takonin. Krahas kësaj 

shteti i jepte në sipërmarrje vjeljen e detyrimeve. Përveç taksës për kokë në taksat e zakonshme 

përfshihej edhe taksa e bagëtive e cila në vetvete përfshinte disa taksa, si ajo e bagëtive të imëta 

                                                                                                                                                                                           
43

 Taksë e jashtëzakonshme që merrej përkundrejt disa angarive që duhet të kryenin fshatarët raja për furnizimin e 

stacioneve (menzil) ushtarake ku do të qëndronte ushtria. Të ardhurat e mbledhura përdoreshin për përballimin e 

shpenzimeve të kryera për mbajtjen e stacioneve ushtarake. 
44

 Taksë e detyrueshme për plotësimin e nevojave të ushtrisë me furnizim prodhimesh bujqësore që merrej në natyrë 
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45

 Sekuestrim i sendeve ushqimore për nevojat e ushtrisë me çmime të caktuara nga shteti, të cilat zakonisht ishin më 

të ulta nga çmimet e tregut. 
46

 Taksë mbi martesat që u vendos në bazë të besimit fetar dhe shkonte në favor të spahiut. 
47

 Taksë për shkelje të normave të së drejtës zakonore dhe në vendosjen e tyre merrej parasysh gjëndja ekonomike e 

fajtorit dhe lloji i fajit. 
48

 Akt ligjor për posedimin e zotërimit të tokës e cila shërbente si dëshmi për të provuar të drejtën e zotërimit të 

tokës, duke marrë mbi vete të gjitha detyrimt lidhur me të. Taksat për vendin e shtëpisë varionin për një truall të 

mire 50 akçe, për tokë të mesme 30-40 akçe dhe për tokë të dobët 20 akçe. 
49

 Kullotat e fshatit e të qytetit, toka të përshtatshme për kullotjen e bagëtive dhe bujqësi në male. 
50
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në madhësinë për 3 dele një akçe, taksa e vathës në masën 5 akçe për 300 kokë
51

, e dhjeta nga 

kafshët e trasha, taksa e kalimit, e kullotës verore dhe dimërore, nga kafshët e therura në thertore 

etj. Taksa e bagëtive ishte një e ardhur e mirë për shtetin osman. Nga kjo taksë përjashtoheshin 

ata që rridhnin nga fisi i Muhametit dhe ushtarkët që kishin deri në 150 kokë bagëti
52

. 

 

 

1.2.2.8. Përjashtimi nga Taksat 

Shteti, brenda kompetencave ligjore dhe mjeteve që disponon nëpërmjet sistemit tatimor ka 

zbatuar dhe zbaton përjashtime nga taksat me synim përmbushjen e objektivave politike, 

ekonomike dhe sociale. Kanunamet ligjëruan përjashtime nga taksat për: 

 ekonominë personale të spahinjve, 

 tokat e dhëna në zotërimin e personave  me shërbime ushtarake në luftë, 

 tokat e dhëna në zotërim punonjësve të administratës shtetërore. 

 

Ekonomia personale e spahinjve ishte e çliruar nga çdo lloj detyrimi dhe taksa të zakonshme dhe 

jashtëzakonshme shtetërore. Një kategori më vete përbënin tokat e dhëna në zotërimin e 

personave të ngarkuar me shërbime ushtarake në luftë, në prapavijë ose me shërbime 

administrative. Këto toka përjashtoheshin nga taksat. Tokat ushtarake trashëgoheshin dhe ishin të 

përjashtuara nga e dhjeta, xhizeja, taksat e jashtëzakonshme shtetërore dhe nga çdo detyrim tjetër 

kundrejt shërbimit ushtarak. 

 

 

1.2.2.9. Reforma fiskale dhe administrative 

Refoma e parë centralizuese u shpall më 3 nëntor 1839, dhe vazhdoi deri në vititn 1855. Fermani 

u quajt ferman i nderuar i Gjylhanesë. (Hatt-i sherif-i Gjylhanesë). Historianët turq reformat e 

Tanzimatit
53

 kanë arritur t‟i quajnë “një revolucion”, “një kushtetutë të vërtetë”, “një fitore të 

qytetërimit perëndimor” etj. 

 

Në aktin e Gjylhanesë parashikohshin një varg masash dhe u shpallën
54

:
 

- barazia përpara ligjit e të gjithë nënshtetasve pa dallim feje e nacionaliteti, 

- vendosja, ndarja dhe mbledhja e rregullt e taksave, 

- zëvëndësimi i administratës së mëparshme me nëpunës turq,  

- vendosja dhe mbledhja e taksave me forcë, 

- rritja e barrës fiskale, 

- heqja e sistemit të sipërmarrjeve të tyre.  

 

Mbledhja e taksave kishte për objektiv: 

- rritjen e të ardhurave fiskale, 

- përballimin e shpenzimeve të mëdha që kërkonte mbajtja e aparatit shtetëror dhe 

ushtarak, 

- pagesën e interesave për  huat ndërkombëtare. 

                                                           
51

 Po aty. Fq.101 
52

 Po aty 
53
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Për efekt administrimi taksat ndaheshin në: taksa shtetërore dhe komunale. 

 

Në taksa shtetërore përfshiheshin taksat që mblidheshin për llogari të pushtetit qëndror. Në taksa 

komunale përfshiheshin taksat që mblidheshin për llogari të pushtetit komunal. Popullsia e 

qyteteve, përveç taksave shtetërore, paguante edhe një varg taksash komunale si:  

- taksë e peshimit në treg,  

- taksë policore,  

- taksë e rrugës, 

- detyrimi për katër ditë pune angari në vit bashkë me kafshët e punës. 

 

 

1.2.3. Periudha historike 1912-1944
55

 
Shteti i ri pas shpalljes së pavarësisë së vendit, trashëgoi një sistem tatimor të prapambetur dhe 

vendi karakterizohej nga një paqëndrueshmëri politike. Përpjekjet për rimëkëmbjen e ekonomisë, 

veprimtaria dhe funksionet e tij mbetën të cunguara sidomos nga Lufta e Parë Botërore. Qeveria, 

me gjithë përpjekjet për përmirësimin dhe ndryshimin e sistemit tatimor, nuk mundi të 

reformonte sistemin e mëparshëm të perandorisë otomane, për arsye të mosndryshimit të 

ekonomisë dhe mospatjes së një administrate të fortë dhe të qëndrueshme. Megjithatë pati 

përpjekje për vendosjen e një sistemi tatimor në interes të konsolidimit të shtetit dhe ekonomisë 

kombëtare. U morën disa masa në fushën e tatimeve, duke lehtësuar fshatarësinë nga barra e 

rëndë e tyre. Në këtë kuadër u hoq mbitaksa që merrej mbi të dhjetën dhe shtesa e tatimit të 

luftës që i ishte vënë tatimit të kripës si një përpjekje për të ulur peshën e tatimeve të 

drejtpërdrejta, që ishin e ardhura kryesore e buxhetit. Gjatë kësaj periudhe, rëndësi të veçantë 

pati grumbullimi i të ardhurave tatimore, në arkën e shtetit të ri shqiptar, duke i dhënë fund 

transferimit dhe grabitjes së tyre nga Qeveria Osmane. 

 

 

1.2.3.1. Taksat që trashëgoi shteti i ri shqiptar 
Baza kryesore e të ardhurave të shtetit të ri shqiptar ishin tatimet e drejtpërdrejta. Këto tatime u 

trashëguan nga sistemi i mëparshëm dhe preknin drejtpërsëdrejti produktin apo të ardhurat e 

prodhuesve në momentin e prodhimit dhe krijimit të tyre. Taksat e trashëguara përbëheshin nga 

disa lloje taksash: 

-E dhjeta (tatimi që merrej mbi prodhimet e tokës, zinte vendin e parë në të ardhurat 

fiskale); 

-Xhelepi (tatimi mbi blegtorinë, zinte vendin e dytë në strukturën e të ardhurave fiskale); 

-Vergjia (tatimi mbi ndërtesat dhe trojet); 

-Angaria (detyrim i personave fizikë ose me pagesë për punime në rrugë); 

-Tatim fitimi (tatim i paguar nga tregtarët, zejtarët, industrialistët dhe profesionistët mbi 

të ardhurat e realizuara); 

            -Taksa e patentës (tatim mbi fitimin e shtresës së pasur të tregtarëve, sipërmarrësve, 

zejtarëve). 
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1.2.3.2. Tatim mbi të ardhurat 

Për mbrojtjen e ekonomisë kombëtare, u rrit taksa e importimit të duhanit 30 për qind, duke 

synuar frenimin e importit të duhanit, pasi ai po dëmtonte prodhuesit e vegjël të duhanit dhe 

tregtinë e tij. 

Disa nga tiparet kryesore të këtij sistemi ishin: 

- Të ardhurat tatimore u bazuan në taksimin mbi të ardhurat e realizuara nga ekonomia 

bujqësore dhe blektoria. 

- Tatimet e drejtpërdrejta përbënin të ardhurat kryesore në totalin e të ardhurave tatimore. 

- Mbledhja e tatimeve bëhej në natyrë.  

- Barra e taksave binte mbi fshatarësinë. 

- Administrimi mbledhjes së taksave nëpërmjet sipërmarrjes.  

 

 

1.2.3.3. Administrimi i Taksave 

Për ndjekjen e detyrimeve dhe administrimin e taksave, qeveria nxorri ligjin Nr.343, datë 

22.11.1913 “Kanuni i Përshtatshëm i Administratës Civile të Shqipërisë”
56

.  

Me kanun u vendos: 

- ndarja administrative e vendit,  

- struktura organizative e organeve tatimore,  

- detyrat e organeve qëndrore dhe lokale të tatimeve dhe taksave”.  

Në artikullin 1, Kanuni vendos ndarjen e re administrative dhe përcakton: 

“Shqipëria është ndarë në prefektura dhe nënprefektura. Qytetet dhe fshatrat janë të ndara në 

një a më shumë qarqe katundarie edhe cili do qark numërohet një krahinë”. Gjithashtu, artikulli 

13, vendosi strukturën e re organizative të organeve të taksave dhe detyrat e saj duke 

sanksionuar: 

“Prefekti bashkë me drejtorin e financave bën të këqyret, gjithmonë, mënyra e të mbledhurit të 

ngarkesave dhe të ardhurave të prefekturës, si dhe veprimin e mbledhsave”. 

Gjithashtu, artikulli përcaktonte dhe detyrat e Drejtorit të Financave në prefekturë dhe 

nënprefekturë. Pra, organet përgjegjëse dhe të ngarkuara për administrimin e taksave ishin 

Drejtoritë e Financës. 

 

Detyrat e nënprefekturave sipas artkullit 48
57

, të kanunit ishin: 

“Të mbledhurit e të dhënave, të pagesave të tjera si dhe të shepenzimeve të vendit, janë në 

përgjegjësinë e drejtorit të financave të n/prefekturës, si dhe nën vëzhgimin e prefektit, ndërsa  

për mbledhjet e të dhënave është përgjegjës nënprefekti me drejtorinë e financave”.  

 

Në qëndrën e secilës nënprefekturë u krijua një Këshill Administrativ nën kryesinë e 

nënprefektit. Në artikullin 53, të kanunit u përcaktuan detyrat e këshillit, të cilat ishin:  

- të japë me ankand të dhjetat pas urdhërave që do të jepen nga prefektura, apo t‟i 

administrojë me anën e nëpunësve, 

- të sigurojë rregullin e ankandit të pyjeve të shtetit, 

- të shqyrtojë dhe ratifikojë të ardhunat dhe të prishunat e nënprefekturës dhe të bajë që të 

ruhen dhe administrohen kamjet e tundme dhe të patundme që i përkasin thesarit, 

- të ndahen pagesat nëpër krahinat dhe qarqet të shënueshme për atë nënprefekturë, 
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- pagesat do vihen me ligj (kanun) të veçantë.   

 

Politika e taksave dhe zhvillimi ekonomiko shoqërore karakterizohej nga ndryshime të 

pjesëshme të sistemit tatimor, përpjekjeve për hartimin e ligjeve dhe konsolidimin e 

administratës të taksave, të cilat në formë dhe përmbajtje ruajtën përgjithsisht tiparet e sistemit të 

vjetër tatimor.  

 

Për këtë periudhë kemi nxjerrë këto përfundime:  

Qeveria e Ismail Qemalit, kryeministër i parë në historinë e shtetit shqiptar që qëndroi në krye të 

qeverisë nga data 28 nëntor 1912 deri në 22 janar 1914, me një pozitë shumë të dobët në planin 

ndërkombëtar, me një gjëndje të jashtëzakonshme në të cilën ndodhej Shqipëria me ushtritë e 

fqinjëve ballkanikë në trojet e saj, me institucione të vjetra, të trashëguara nga Turqia, me 

nëpunës me mëndësinë otomane, probleme të theksuara ekonomike e të infrastrukturës, me 

ndikime dhe prirje të ndryshme në drejtim të shteteve të Europës, ndryshimi dhe sistemimi të 

problemeve fiskale ishte shumë e vështirë që donin kohën e tyre të domosdoshme për tu 

vendosur në rrugën e zgjidhjes
58

. 

 

Megjithë përpjekjet e bëra sistemi tatimor ruajti tiparet, trashëgiminë dhe mjaftë elementë të 

sistemit të mëparshëm, ku një rol parësor luajtën edhe disa faktorë të tjerë historikë, politikë dhe 

teknikë. Edhe pse në një periudhë të shkurtër kohe, qeveria bëri të mundur disa ndryshime të 

pjesshme të sistemit tatimor, një farë zhvillimi të ngadalshëm që nuk preku përmbajtjen 

thelbësore të sistemit të vjetër. Pjesa më e rëndësishme e sistemit tatimor kanë qënë padyshim 

ligjet që regullojnë të ardhurat e Shtetit dhe krijimi i një administrate me nëpunës të profesionit, 

të paguar nga Arka e Shtetit Shqiptar, dhe vërtetimet e nxjerrjet e tatimeve dhe taksave në 

përgjithësi të bëheshin në monedhë dhe më pak në natyrë. Kjo politikë, për herë të parë në 

historinë kombëtare arriti të siguronte mbledhjen e të ardhurave publike dhe shpërndarjen e tyre 

për përballimin e nevojave urgjente që kishte ekonomia e vendit. 

 

 

1.2.4. Krijimi i Republikës dhe Mbretërisë Shqiptare (1925-1944) 

Pas Qeverisë së Vlorës deri në vitin 1925 u bënë një sërë ndryshimesh prej qeverive sunduese në 

sistemin e taksa-tatimeve. Përgjithësisht për këtë periudhë kemi nxjerrë këto përfundime: 

 

Reformat në fushën fiskale synonte rimëkëmbjen dhe zhvillimin e bujqësisë e blektorisë, zbutjen 

e pasojave të krijuara nga kriza financiare në vend, uljen e barrës fiskale të popullit, etj. Në 

qershor 1924 u bënë përpjekje për krijimin e një sistemi të ri tatimor, i cili dështoi, sepse situata 

politike, kriza e gjëndja e vështirë ekonomike, rezistenca për pagesën e taksave dhe mos zbatimi 

reformave të premtuara nga qeveria, penguan zbatimin dhe realizimin e këtij sistemi. 

 

Në aspektin politik, duhet vlerësuar përpjekja për përmirësimin e legjislacionit të taksave dhe  

ndryshimin e tyre në funksion të nevojave të vendit për zhvillim dhe fonde. Në aspektin 

ekonomik, duhen vlerësuar përpjekjet për krijimin e burimeve të reja tatimore për të ardhurat e 

buxhetit të shtetit, rritja e nivelit të mbledhjes të të ardhurave nga taksat, zhvillimin e ekonomisë 

kombëtare, zbutjen e pasojave të krizës për popullsinë, etj. Në aspektin tatimor, duhet vlerësuar 
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ndryshimi i taksave me efekte në heqjen e privilegjeve të trashëguara, stimulimi e zhvillimi 

ekonomik i vendit, zbutja e pasojave të krijuara nga kriza ekonomike. 

 

Gjatë periudhës dymbëdhjetë vjeçare të ekzistencës së shtetit të pavarur rëndësi të veçantë pati 

konsolidimi i shtetit shqiptar, mbrojtja e ekonomisë kombëtare, përpjekja e vazhdueshme për 

uljen e barrës fiskale të fshatarësisë, aplikimi i masave mbi favorizimin e bujqësisë dhe 

blektorisë, mbledhja e të ardhurave tatimore, derdhja e tyre në arkën e shtetit shqiptar dhe 

përdorimi i tyre për përballimin e nevojave emergjente të vendit.  

 

Periudha nga viti 1925 deri në 1939 karakterizohet nga zhvillime intensive të sistemit tatimor. 

Me ardhjen në fuqi të Zogut u miratuan një sërë vendimesh për grumbullimin e detyrimeve të 

prapambetura dhe përmirësimi i legjislacionit tatimor. Gjatë kësaj periudha politika e taksave 

karakterizohej nga: 

- ruajtje e disa tipareve të sistemit tatimor të mëparshëm,  

- përmirësim i sistemit tatimor, 

- mbledhje e taksave të prapambetura, 

- rritje e barrës tatimore, 

- lehtësim dhe përjashtimi nga taksat për kapitalin e huaj, 

- aplikim i taksave doganore. 

 

 

1.2.4.1. Parimet e Taksave 
Më 1 dhjetor 1928, u shpall dhe u dekretua “Statuti Themeltar i Mbretërisë Shqiptare”, i cili në 

Titullin III, “Financat e Shtetit”, Kapitulli I - Financat, artikujt 141-145
59

, vendosi parimet bazë 

të taksave. Këto parime ishin: 

- taksa është detyrim, 

- caktohet dhe mblidhet me ligj, 

- asnjë shkarkim nga detyrimet, modifikim apo abrogim nuk mund të bëhet veçse me ligj, 

- nuk mund të krijohen privilegje, 

- nuk mund te krijohen monopole veçse me ligj dhe eksluzivisht në favor të shtetit dhe 

bashkive. 

 

Fuqia e sistemit tatimor buronte nga “Statuti Themeltar i Mbretërisë Shqiptare”, i cili  

përcaktonte se: “taksa është një detyrim i popullit për t’i bërë ballë shpenzimeve të përgjithshme 

të shtetit”. Asnjë taksë, e çdo lloji qoftë, nuk mund të caktohet dhe të mblidhet veçse me ligj. 

Gjithashtu, u hoq edhe taksa angari e cila u sanksionua në Art 209, i cili përcaktonte: “angaria 

është e ndaluar”. 

 

Mbështetur në parimet bazë të taksave që buronin nga “Statuti Themeltar i Mbretërisë Shqiptare” 

u miratua ligji “Mbi Administrimin e Pasunisë dhe Kontabilitetin e Përgjithshëm të Shtetit”
60

. 

Ky ligj hyri në fuqi më 1 prill 1929,  duke shfuqizuar të gjitha dispozitat në kundërshtim me të.  
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Më 28 maj 1929, Mbreti Zogu I, dekreton zbatimin e këtij dekret ligji të aprovuar prej 

Parlamentit dhe urdhëron shtimin e tij në Kodet të Mbretërisë. Ky ligj sanksionon: 

- përfaqësimi juridike i vendosjes, nxjerrjes dhe mbledhjes së të ardhurave shtetërore i 

përket Ministrisë së Financave,  

- organet e mbledhjes së tatimeve dhe taksave, 

- përbërja e të hyrave shtetërore, 

- përjashtimi i përgjithshëm ose i pjesshëm nga pagesa e tatimeve dhe taksave, 

- agjentët kontabël, 

- derdhja  në arkën e shtetit e të ardhurave që i përkasin shtetit, por që janë nxjerr prej 

agjentëve të nxjerrjeve, 

- mënyrat e vërtetimit dhe të derdhjes së të ardhurave, 

- kontrollin financiar dhe kontabël mbi çdo zyrë ose shërbim shtetëror që ka kompetenca 

financiare e kontabël. 

 

 

1.2.4.2. Tatimet dhe Taksat 

 

Burimet dokumentare të kohës pasqyrojnë dhe evidentojnë qartë, se të ardhurat kryesore të 

buxhetit të shtetit përbëhen nga tatime dhe taksa, të ndara në shtatë kapituj. Kjo ndarje 

përfaqëson zërat e buxhetit në mënyrë sintetike si vijon
61

:   

I. Të ardhura prej pasurisë së shtetit. 

II. Tatime të drejta. 

III. Tatime të zhdrejta mbi konsumin. 

IV. Taksa të nxjerra nga Ministria e Punëve të Jashtme.  

V. Monopoli. 

VI. Të ardhura prej shërbimit botëror. 

VII. Kthime e përballime të përbashkëta për shpenzime. 

VIII. Të ardhura gjithëfarësh. 

 

Çdo kapitull përmban disa lloje tatime dhe taksa të grupuara si vijon
62

: 

 

I. Të ardhurat prej pasurisë së shtetit: 

1. Qira toke dhe ndërtesa. 

2. Të tretat. 

3. Të ardhura prej pyjeve të shtetit. 

4. Interesa mbi llogaritë korente. 

5. Të ardhura prej konçensioneve, etj. 

 

 

II. Tatime të drejta: 

1. Xhelep mbi berra dhe thij. 

2. Taksë mbi prodhime pyjesh etj, në pronë private. 

3. Tatim mbi ndërtesa. 

4. Tatim mbi patentë. 
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5. Taksë progresive mbi të ardhura për rrugë. 

6. Të dhjeta mbi drithra, pemë etj. 

7. Taksë peshku. 

8. Taksë pullash. 

9. Taksë pasaporte. 

10. Taksë regjistrimi mbi shitblerje. 

11. Taksë regjistrimi mbi sjellje. 

12. Taksë të shtetit civil e të gjykatave. 

13. Tatime progresive mbi të ardhura e fitime. 

14. Taksë personeli për punim rrugësh. 

15. Të ardhura nga regjistrimi kadastral. 

16. Taksë limani, fener, karantinash. 

 

III. Tatime të Zhdrejta mbi Konsumin 

1. Taksë pije. 

2. Taksë mbi leje shitje pije. 

3. Taksë konsumi të ndryshëm. 

4. Të hyra doganore: importe, eksporte e tranzit etj. 

 

IV. Taksa të nxjerra nga Ministria e Punëve të Jashtme 

1. Të ardhurave prej legatave dhe konsullatave. 

 

V. Monopoli 

Të ardhurat nga monopoli perfshijnë: 

1. Të ardhura nga shitja e kripës. 

2. Të ardhura nga monopolizimi i shkrepseve, letrave të cigareve e letrave lojë. 

3. Taksë banderollimi duhani. 

4. Taksë konsumi mbi benzinë, vajguri, kafe e sheqer. 

 

VI. Të ardhura prej shërbimit botëror permbajnë: 

1. Të ardhura postë-telegraf-telefon. 

2. Gjoba prej autoriteteve gjyqësore e administrative. 

 

VII. Të Ardhura gjithëfarësh 

1. Interesi mbi kreditë e vonuara. 

2. Të hyra spitalesh nga të sëmurët. 

3. Kontribute pensionesh civile dhe ushtarake. 

4. Kthim shpenzime gjyqësore. 

5. Të ardhura prej fletores zyrtare. 

6. Interesë mbi huanë për punë botore. 

7. Të ardhura prej gjërave të konfiskueshme. 

8. Të ardhura prej shitjes së pasurisë shtetit. 

9. Mbledhja e kredive të bankës bujqësore. 

10. Bursa franceze e italiane. 

11. Të ardhurat e mbartura nga vitet e kaluara. 

12. Tatimi mbi lëkurë egërsirash. 
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13. Kthime prej kripe. 

14. Të ardhura prej 10 përqind mbi fitimet e thjeshta të bankës. 

15. Të ardhura nga taksë 2 përqind për arsim.  

 

Edhe në këtë periudhë dallohen tatimet e drejtëpërdrejta dhe të tërthorta. Në grupin e tatimeve të 

drejtëpërdrejta bëjnë pjesë tatimet që rëndojnë direkt mbi pasurinë ose mbi të ardhurat. Për 

realizimin e të ardhurave buxhetore u krijua sistemi tatimor. Modeli i zgjedhur në tregun e 

krijimit të burimeve të veta është pjesë e sistemit financiar ku hynë dhe sistemi tatimor. Sistemi 

tatimor që zbatoi shteti shqiptar gjatë këtyre viteve ndahej në tre grupe të mëdha
63

: 

I. Tatimet direkte (ose të drejtëpërdrejta). 

II. Tatimet e tërthorta dhe 

III. Taksat shtetërore.  

 

I. Tatime të drejtëpërdrejta: 

- E dhjeta (tatimi mbi produktet e tokës). 

- Xhelepi (tatimi mbi bagëtinë). 

- Vergjina (tatimi mbi ndërtesa). 

- Tatimi mbi fitimin.   

- Tatimi mbi të ardhurat dhe trashëgiminë.  

- Tatimi mbi prodhimin e pyjeve dhe guroreve. 

- Detyrimi i popullsisë për punimin në rrugë. 

 

II. Tatime të zhdrejta mbi konsumin  

1. Taksë pije. 

2. Taksë mbi leje shitje pije. 

3. Taksë konsumi të ndryshëm. 

4. Të hyra doganore: importe, eksporte e transit etj. 

Të ardhura nga monopoli shtetëror 

 

III. Të ardhurat nga monopoli shtetëror përbëhen: 

1. Të ardhura nga shitja e kripës. 

2. Të ardhura nga monopolizimi i shkrepseve, letrave të cigareve e letrave lojë. 

3. Taksë banderolimi duhani. 

4. Taksë konsumi mbi benzinë, vajguri, kafe e sheqer. 

 

Nga sa më sipër, në qoftë se do të ndalemi në një krahasim me sistemin tatimor aktual, do të 

vemë re se në një dimension të përgjithshëm, sistemi ynë tatimor është ndërtuar mbi bazën e të 

njëjtës strukturë, duke përdorur të njëjtat parime dhe kategorizime në klasifikimin e tatimeve 

direkte dhe indirekte, por duke shmangur të ardhurat e mbledhura nga monopoli. Monopoli 

shtetëror është një koncept ekononomik me karakter të përhershëm, por në kohët e sotme 

subjektet tatimore janë të barabartë përpara ligjit dhe një ndarje e tillë për kushtet aktuale nuk 

ekziston. 
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1.2.4.3. Tatimet dhe Taksat e Bashkive dhe Komunave 

Qeveria për t‟u siguruar burime të ardhurash bashkive dhe komunave kish vënë në zbatim ligjin 

mbi financat e bashkive mbi bazën e të cilit bashkitë kishin burime të ardhurash
64

: të ardhurat 

nga pasuritë e tyre të lujtshme e të pa lujtshme; gjobat; shtesat mbi taksat shtetërore; taksa e 

lundrave; taksa e depos për sendet ndezëse; taksa e veglave peshuese; taksa për zanat e 

konstruksion shtëpish; taksa e ekspozimit të plaçkave; taksa e tendave të vendit; taksa e mjeteve 

te transportit; taksa e vendeve të dëfrimit; taksa e lojërave; taksa e regjistrimit të kontratave; 

taksa e tabelave; taksa e reklamave; taksa e motorova; taksa e profitimit nga zgjerim rrugësh; 

taksa e pastrimit; taksa e ndriçimit; taksa e regjistrimit të garsonereve; 5 përqind mbi 

konsumasionin nëpër hotele e apartamente; taksa e numrimit të mjeteve të transportit; taksa e 

skelave; taksa e ekspozitave; 7 përqind shtesë taksë mbi tagrin doganor, etj. 

 

Me ligjin e datës 11 prillit 1929, organizimi i fshatrave u bë nëpërmjet komunave. Bashkitë dhe 

Komunat për të kryer funksionet e tyre kishin dhe buxhetin e tyre. Të ardhurat e buxhetit 

përbëheshin nga taksat lokale dhe qëndrore. Të ardhurat lokale ishin: 

 Taksa mbi shitjen e gjësë së gjallë (2.5 përqind e çmimit).  

 Taksa mbi qiratë e ndërtesave të konstruksioneve (1.5 përqind e qirasë). 

 Taksa e gjahut.  

 Taksa e gjëndjes civile. 

 Taksa e guroreve.  

 Taksa e peshkimit.  

 Taksa e lejes së tregtisë e zejtarisë etj. 

 

 

1.2.4.4. Tatim mbi të ardhurat 

Deri në fund të vitit 1928
65

, në vendin tonë nuk është aplikuar ndonjë taksë e emërtuar si tatim 

mbi të ardhurat. Një lloj tatimi i ngjashëm me të mund të konsiderohet taksa progresive, e 

krijuar që në vitin 1922, mbi bazën e ligjit së rrugavet
66

 më datë 26-XI-1921, taksë e cila 

vazhdoj të mblidhej deri sa hyri në fuqi tatimi mbi të ardhurat. Në këtë periudhë kohe, megjithse 

të ardhurat e periudhës u rritën, politika e rritjes së taksave dhe sidomos monopoli mbi disa lloje 

artikujsh të rëndësishëm rëndoi barrën fiskale mbi popullsinë. Monopoli i kripës dhe spekullimet 

sollën keqësimin e gjëndjes ekonomike të fshatarësisë dhe veçanërisht ajo ndikoi negativisht në 

krizën e blegtorisë së vendit.  
 

1.2.4.5.Tatim mbi trashëgim 

Tatimi i trashëgimit me ligj të veçantë është krijuar me ligjin e datës 26-03 -1929 i cili më parë 

merrej në formë tjetër, nëpërmjet tatimit të hipotekave. Shkaku i krijimit te ketij tatimi, është 

justifikuar në këtë mënyrë
67

. Sistemi tatimor vazhdoi të zhvillohej përmes kontrasteve dhe 

diferencimeve, ku disa tatime dhe taksa ishin në prag të falimentimit dhe disa të tjera vazhdonin 

të rriteshin. Ai në rrethanat e vështira të krizës solli disa ndryshime të rëndësishme progresive, 

thelbi i këtij progresi ishte eleminimi i të dhjetës dhe zvëndësimi i saj me tatimin mbi tokën. 

                                                           
64

  Selenica T., Shqipria më 1927, Tiranë 1928. Fq. CXX 
65

 Shkoza H. Financat e Shqipnis(1839-1934), Tiranë 1935. Fq. 166 
66

 Nenshtetasit dhe te huejet me t‟ ardhuna e fitime permbi 100 Napoljona ne mot, pa u marre parasyshe mosha e 

tyne, dhe per veç 10 diteve te punimit nder rruga,i shtrohen kesaje takse si ma  poshte. 
67

 Shkoza H., Financat e Shqipnis 1839-1934),  Tiranë 1935. Fq. 171 



38 
 

Sistemi tatimor që zbatoi shteti Shqiptar gjatë këtyre viteve, në thelb ruajti dhe përmirësoi një 

pjesë të sistemit fiskal otoman dhe huazoi nga perëndimi elemente bashkëkohor të sistemit 

tatimor, duke përmirësuar dhe përdorur metoda të reja në fushën e tatimeve dhe taksave. 

Gjithashtu u hodhën themelet e evidentimit dhe mbajtjes së dokumentacionit për tatimet, ku 

funksionon edhe ekspertiza kontabël.  

 

Gjatë periudhës 1935-1944 u kryen një sërë reformash ekonomike. Kjo sepse kjo periudhë përkoi 

me krizën ekonomike dhe luftën  e cila i solli një dëm të konsiderueshëm ekonomisë shqiptare. 

Periudha 1935-1939 karakterizohet nga përpjekje të reja për gjallërimin e sistemit tatimor, i cili 

gjatë krizës ekonomike pësoi tronditje të thella. Përpjekjet u përqëndruan në: 

 Frenimin e rënies së të ardhurave tatimore nga disa lloje tatimesh. 

 Rritjen e tatimeve nga tatimet e tërthorta. 

 

Pushtuesit Italian zbatuan një plan të gjerë masash politike, ekonomike dhe ushtarake. Në fushën 

politike, më 12 prill 1939 ata shpallën “bashkimin” e Shqipërisë me Italinë. Në fushën 

ekonomike u zbatuan reforma dhe masa që ishin vazhdim i drejtpërdrejtë dhe plotësim i masave 

politike, administrative dhe ushtarake. Kjo u sanksionua në bashkimin ekonomik, doganor e 

valutor të datës 20 prill 1939, që vendos:  

- Të hiqeshin kufijtë ekonomikë ndërmjet dy vendeve dhe Shqipëria integrohej në tregun 

italian. Të dy vendet formonin “një tokë të vetme”.
68

 

- Marrëveshjet tregtare, doganore e valutore të Italisë me shtetet e tjera e shtrinin fuqinë 

edhe në Shqipëri. 

- Qeveria shqiptare zotohej të ndihmonte depërtimin e kapitalit të huaj për shfrytëzimin e 

burimeve ekonomike, natyrore e të punës. Kjo shërbeu si klauzol juridike për 

konçensionet e shumta që morën monopolet italiane.  

- U hoqën kufijtë doganorë dhe taksat doganore ndërmjet dy vendeve. 

 

Heqja e taksave doganore i solli vendit pasoja të rënda në disa drejtime kryesore: 

Së pari, Shqipërisë iu mohua e drejta për të bërë një politikë të vetën doganore, e cila reflektoi 

humbje të mëdha financiare, në një kohë kur të ardhurat nga doganat përbënin një nga burimet 

kryesore të buxhetit shqiptar.  Qeveria italiane për këto humbje mori përsipër t‟i subvenciononte 

në një shumë prej 15 milionë fr. shqiptare në vit. Sipas disa përllogaritjeve, gjatë viteve të 

pushtimit italian humbjet e Shqipërisë nga heqja e taksave doganore për mallrat e importuar duke 

përfshirë dhe mallrat e ushtrisë italiane dhe nga mosarkëtimi i taksave portuale, ngarkim 

shkarkimit, karantinës etj kanë përbërë një shumë prej 829,5 milionë fr.ari, kundrejt 58.8 milionë 

fr.shq, që italia i financoi buxhetit shqiptar
69

. 

Së dyti, heqja e taksave doganore u hapi dyert mallrave italiane në tregun shqiptar me efekte 

kërcënuese për mallrat shqiptare.  

Së treti, kalimi nga tarifat doganore shqiptare, në tarifa doganore italiane solli çrregullime në 

fushën e çmimeve, duke rritur çmimet e mallrave të nevojës së parë dhe të konsumit të gjerë, 
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 Fletore zyrtare, Nr.27, dt.1.5.1939, Konvensjon Ekonomiko-Doganuer-Valutar ndërmjet Mbretnis Italiane dhe 

Mbretnis Shqiptare, Neni 1. 
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 AQSH,Fondi Banka e Shtetit Shqiptar; relacion mbi humbjet që ka pësuar Shqipëria, gjatë pushtimit fashist nga 

humbja e të drejtave doganore dhe mosarkëtimi i taksave limanore, të karantinës e të ngarkim-shkarkimit. 
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duke goditur nivelin e jetesës së popullit shqiptar. Gjatë kësaj periudhe u realizuar disa 

marrëveshje
70

. 

 

Ndryshimet dhe përmirësimet ligjore u kryen në funksion të rritjes së të ardhurave nga tatimet. 

Rezultatet reflektohen dhe pasqyrohen në: 

- Ndryshime ligjore dhe rritjen e formave tatimore.  

- Vendosja e elementëve të rinj në taksim.  

- Përmirësimi i administrimit tatimor.   

- Rritje e të ardhurave tatimore. 

 

Nga analiza e mësipërme mund të nxjerrim si përfundim se:  

 

Pasojat që la pushtimi i huaj, ishin mjaft të rënda për ekonominë e  vendit. Dëme të mëdha ju 

shkaktuan pasurisë kombëtare. Këtu përfshihen shkatërrimet, djegiet, hedhje në erë e minierave, 

kantjereve vajgurore, centraleve elektrike, fabrikave, rrugëve e urave të komunikacionit, e 

porteve detare dhe aeroporteve, djegia masive e fshatrave dhe qyteteve, konfiskimi dhe 

sekuestrimi i produkteve të ndryshme, grabitja e financave, etj. Burimet e të ardhurave 

kombëtare u reduktuan ndjeshëm dhe me pasoja që do të ndiheshin pas çlirimit të vendit.  

 

Politika tatimore në periudhën e pushtimit 1939-1944 ishte e diktuar nga kushtet dhe rrethanat 

konkrete të luftës dhe përcaktohej nga qëllimet e politikës së përgjithshme të saj dhe për 

rrjedhojë sistemi tatimor ishte i diktuar dhe përcaktohej nga qëllimet politike, duke i shërbyer 

asaj. Sistemi tatimor që u zbatua zvogëloi burimin e të ardhurave dhe la pasoja të rënda 

ekonomike, shoqërore dhe sociale për vendin. 

 

 

1.2.5. Periudha  1945-1990 

 
Kjo periudhë fillon me mbarimin e Luftës së Dytë Botërore dhe përfundon me rënien e sistemit 

socialist. Qeveria e dalë pas Luftës së Dytë Botërore ndoqi politikën e asgjësimit të sistemit 

tatimor të trashëguar dhe vendosi objektiv politik, krijimin e sistemit të ri tatimor. Nga viti 1945-

1976, roli i sistemit tatimor ishte në dobësimin e pronës private
71

. Nga periudha 1977-1990, roli i 

sistemit tatimor ishte në zhdukjen e pronës private. 

 

Politika tatimore e shtetit shqiptar u mbështet në parimet e klasikëve socialistë
72

 për tatimet dhe 

taksat. Në bazë të këtij koncepti, pushteti i tatimeve fillimisht u përdor, si një instrument politik 

dhe ekonomik për zbatimin e tatimeve progresive mjaft të larta mbi të pasurit (deri 80%) duke 

synuar dobësimin ekonomik të tyre; kufizimin e marrëdhënieve kapitaliste, si dhe dobësimin e 

fuqisë ekonomike të borgjezisë; dhe krijimin e sistemit të ri të marrëdhënieve socialiste në 
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    a)    Marrveshtja konsullore midis Shqipnis e Italis me d. 2-V-1925 (art. 4. 7 e 8).(10) 
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 Për më shumë shih, Fishta I. dhe Ziu M., Historia e ekonomisë së Shqipërisë (1944-1960), Shtëpia botuese Dita, 
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prodhim. Qeveria e pas luftës, nëpërmjet legjislacionit tatimor, synonte ndryshime në strukturën 

e të ardhurave buxhetore, në favor të sigurimit të tyre nga sektori shtetëror dhe reduktimin e të 

ardhurave nga sektori privat. Tatimet do të përdoreshin deri në zhdukjen e pronës private, duke 

synuar dhe duke ndryshuar strukturën e të ardhurave në favor të të ardhurave nga sektori 

shtetëror i ekonomisë. 

 

Sistemi tatimor përmbante sistemin e taksave qëndrore dhe lokale, të cilat ishin të detyrueshme, 

të caktuara me ligj, që derdhen në buxhetin e shtetit, në shumën dhe në afatin e caktuar. Në 

sistemin e tatimeve qëndrore përfshiheshin tatimet e mbledhura nga popullsia, e cila për efekte 

taksimi, klasifikohej në bazë të vendbanimit të popullsisë që banonte në qytet dhe  në fshat. Në 

sistemin e tatimeve qëndrore të qytetit përfshiheshin tatimi mbi të ardhurat e realizuara nga 

veprimtaria e tregtarëve, zejtarëve dhe personave të ngjashëm me to; tatimi mbi të ardhurat nga 

pagat dhe shpërblimet plotësuese të punonjësve; tatimi mbi të ardhurat nga beqarët dhe tatimi 

mbi të ardhurat nga të martuarit me fëmijë. 

 

Në sistemin e tatimeve qëndrore të fshatit përfshiheshin tatimi mbi të ardhurat nga ekonomitë 

bujqësore individuale; tatimi mbi të ardhurat nga kulakët; tatimi mbi të ardhurat nga oborret e 

anëtarëve të kooperativave bujqësore; tatimi mbi pijet alkoolike. 

 

Përveç tatimeve të qytetit dhe fshatit janë zbatuar edhe disa lloje taksash me karakter lokal, si: 

taksa mbi zotëruesit e mjeteve të transportit, si: automjete, motoçikleta, biçikleta, karroca etj; 

taksa mbi kafshët; taksa e tregut dhe e peshores; taksa e pastrimit; taksa e ushtrimit të profesionit 

dhe taksa e akteve dhe pullës. 

Me miratimin e Kushtetutës të vitit 1976 nëpërmjet sistemit tatimor u realizua objektivi i 

zhdukjes së pronës private. Shteti me politikën tatimore dhe sistemin e ngritur, propagandonte 

se: “Shqipëria ishte i vetmi vend në botë pa tatime dhe taksa”. Por, shqiptarët paguanin tatime 

dhe taksa, të cilat ishin të “kamufluara” në çmimet e centralizuara të mallrave dhe shërbimeve që 

furnizoheshin nga sektori shtetëror dhe kooperativist i ekonomisë. Kjo periudhë fillon me 

mbarimin e Luftës së Dytë Botërore dhe përfundon me rënien e sistemit socialist. Qeveria e dalë 

pas Luftës së Dytë Botërore ndoqi politikën e asgjësimit të sistemit tatimor të trashëguar dhe 

vendosi objektiv politik, krijimin e sistemit të ri tatimor. Nga viti 1945-1976, roli i sistemit 

tatimor ishte në dobësimin e pronës private. Nga periudha 1977-1990, roli i sistemit tatimor ishte 

në zhdukjen e pronës private. 

 

 

1.2.5.1. Struktura e të ardhurave buxhetore 

 

Politika shtetërore në fushën e taksave me anën e ndryshimeve të dispozitave ligjore arriti 

qëllimin strategjik për mbledhjen e të ardhurave buxhetore nga sektori i ekonomisë shtetërore. Si 

rezultat i ndryshimeve ligjore, struktura e të ardhurave buxhetore përbëhej nga të ardhurat që 

vinin nga sektori shtetëror i ekonomisë
73

.  

 

 Në të ardhurat e buxhetit të shtetit përfshiheshin: 

 E ardhura neto e centralizuar e ndërmarrjeve 
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 Tatimi mbi xhiro 

 E ardhura neto e centralizuar e kooperativave bujqësore 

 Të ardhura nga eksport-importi 

 Teprica e fondit të amortizimit 

 Të ardhura nga sigurimet. 

 

Për këtë periudhë mund të nxjerrim këto konkluzione
74

.     

Shteti me politikën tatimore dhe sistemin e ngritur, propagadonte se Shqipëria ishte i vetmi vënd 

në botë pa tatime dhe taksa, natyrisht, shqiptarët paguanin tatime dhe taksa të cilat ishin të 

“kamufluara” në çmimet e kontrolluara të mallrave dhe shërbimeve që furnizoheshin nga sektori 

shtetëror dhe kooperativist i ekonomisë.  

 

Politika shtetëzuese dhe eleminimi i pronës private, izolimi total i vëndit nga bota e jashtme, 

mbajtja e një norme të lartë akumulimi dhe një niveli tepër të ulët konsumi për popullin, zbatimi 

i një politike tatimore në funksion të krijimit të sistemit të centralizuar të ekonomisë dhe disa 

përpjekje për modifikime të politikës ekonomike të atëkohshme, treguan se sistemi i krijuar dhe 

eksperimentuar e humbi garën ekonomike dhe e zhyti vendin në krizë. Kriza ishte produkt i 

prodhuar nga vetë sistemi socialist dhe për pasojë, nuk mund të zgjidhej pa e ndryshuar atë.  

 

Praktika 45 vjeçare tregoi se sistemi ekonomik i zbatuar ishte një “sistem i veçantë hibrid” që 

dallonte nga vëndet e tjera të bllokut komunist, dhe vepronte jashtë kërkesave të ligjeve 

ekonomike objektive. Sistemi i implementuar  dështoi dhe ishin pjekur kushtet për ndryshimin e 

kursit të politikës ekonomike, vendosjen e politikave fiskale dhe monetare të domosdoshme dhe 

krijimin e një sistemi tatimor mbështetur në ekonominë e tregut të lirë.  

 

 

1.2.6. Periudha 1990-2014 

 

Në Shqipëri, aktet e para ligjore për vendosjen e sistemit tatimor fillesën e tyre e kanë në vitin 

1991, periudhë që përkon me hartimin e legjislacionit tatimor në vend, i cili u konkretizua me 

shpalljen e tij në janar të vitit 1992, dhe më pas me nxjerrjen e ligjit “Për tatimin mbi të ardhurat” 

më 14 korrik 1992. Parlamenti, në janar 1992, miratoi një paketë ligjore tatimore, e cila krijoi 

bazën e nevojshme ligjore në fushën e tatimeve dhe taksave. Ajo krijoi një instrument të ri fiskal 

të domosdoshëm, i cili ofronte mundësi për sigurimin e të hyrave publike dhe ndaljen e krizës që 

po përjetonte vendi. Legjislacioni tatimor, i cili filloi të zbatohej në vitin 1992, mund të 

konsiderohet si themeli i sistemit tatimor modern
75

. 

Sistemi i ri tatimor u hartua duke u mbështetur në aplikimin e tatimeve me mënyrë direkte dhe 

indirekte. 

a) tatime direkte (tatimi mbi fitimin, tatimi mbi biznesin e vogël dhe taksat) 

b) tatime indirekte (tatimi mbi qarkullimin (zëvendësuar nga TVSH), akciza dhe taksat 

doganore). 
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Vitet e fundit, deri në vitin 2012
 76

 politika fiskale e mbledhjes së të ardhurave të buxhetit është 

mbështetur mbi nivelet e administrimit në: 

-nivel qendror, me dy agjensitë kryesore që janë: administrata tatimore qendrore dhe 

administrata doganore dhe; 

-nivel lokal, me krijimin e administratave tatimore vendore. 

 

Synimi i politikës është në paraqitjen e një autoriteti fiskal, i cili për arritjen e sfidave kombëtare 

dhe ndërkombëtare, beson se përmbushja e obligimeve të tatimpaguesve mund të arrihet 

vullnetarisht nga ta, si dhe me rritjen e rolit të administratës, si bashkëpunëtorja më e ngushtë e 

tyre. 

 

Gjatë kësaj periudhe një rëndësi të veçantë ka patur reformimi dhe transformimi i sistemit të 

ekonomisë së centralizuar dhe kthimin e saj në ekonomi tregu, ku dominon prona private. Ky 

transformim
77

 u krye duke u mbështetur në përvojën e vendeve të Evropës Qëndrore dhe 

Lindore.  
Situata ekonomike dhe financiare e Shqipërisë në këtë periudhë karakterizohet nga: 

1. krizë e thellë ekonomike dhe financiare,  

2. mungesë e kuadrit ligjor për ekonominë e tregut, 

3. shkalla e kufizuar e njohjes së ekonomisë së tregut, 

4. mungesë e të drejtës për zotërimin e pronës, 

5. psikologjia "e kultivuar" se Shqipëria ishte i vetmi vend pa tatime dhe taksa,  

6. mungesë e legjislacionit tatimor dhe kulturës fiskale. 

 

Reforma fiskale synonte një ndryshim radikal. Kjo reform kishte për qëllim krijimin e një sistemi 

tatimor me instrumente fiskal e tregtar modern duke e ringritur dhe riorganizuar në tërë 

komponentët e tij. Në kushtet e falimentimit të sistemit socialist dhe të krizës së thellë e të 

gjithëanshme të Shqipërisë, hapi i parë në reformë ishte
78

:  

- hartimi dhe miratimi i kuadrit ligjor për ekonominë e tregut, 

- vendosja e të drejtës për zotërimin e pronës, 

- stabiliteti makroekonomik i vendit, 

- ndalja e krizës dhe e rënies ekonomike nëpërmjet liberalizimit të ekonomisë, 

- heqja e kontrollit të shtetit në vendosjen e çmimeve, 
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 Për më shumë shih studimet Fiskale, botuar në faqen zyrtare të Al-tax. www.al-tax.org. 
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 Transformimi i sistemit ekonomik synonte: 

1. Frenim të rëniesë të të ardhurave dhe stabilitet makroekonomik. 

-Hapje të ekonomisë së vendit.  

2. Ripërcaktimi i rolit të shtetit në ekonominë e tregut. 

-Reforma kushtetuese - ligjore, e pronës, e bankave, taksave, sigurimi shoqëror (papunësia, 

pensioni, shëndeti) konkurenca etj. 

-Futje e instrumentave të ekonomisë së tregut. 

3. Zhvillimi i sektorit privat. 

-Privatizimi i ekonomisë shtetërore, kalimi i të drejtave pronësore nga duart e shtetit tek individët. 

4. Reforma e çmimeve dhe tregut. 

-Liberalizimi i tregtisë, çmimeve, pagave etj. 

5. Reforma fiskale. 

-Legjislacioni fiskal. 

-Krijimi i administratës së tatimeve dhe taksave.  
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- përcaktimi i çmimeve nga tregu, sipas ligjit të kërkesës dhe ofertës,  

- liberalizimi i tregtisë me jashtë, 

- liberalizimi i kursit të këmbimit,  

- privatizimi i sektorit shtetëror të ekonomisë, 

- heqja e subvencioneve për ndërmarrjet shtetërore dhe 80 përqindëshit,  

- vendosja e pagesës së papunësisë për punonjësit që mbeteshin pa punë nga 

privatizimi, 

- ringritja e sistemit tatimor për vendosjen e tatimeve dhe taksave.  

 

Programi i stabilizimit makroekonomik orientoi futjen e politikave fiskale dhe monetare të 

domosdoshme për arritjen e suksesit. Tre janë faktorët më të rëndësishëm: 

1. Mbështetja e sipërmarrjes private. 

2. Hartimi dhe vendosja e pushtetit të ligjit në sferën ekonomike. 

3. Konkurrencë e barabartë. 

 

Disa nga parimet kryesore që u mbajtën parasysh në hartimin e politikës tatimore ishin: 

1. Hartimi dhe zbatimi i një politike fiskale efikase për arkëtimin e të hyrave publike nga tatimet 

dhe taksat, në afatet e caktuara, duke respektuar legjislacionin tatimor, larg veprimeve arbitrare 

dhe subjektive  të administratës tatimore në dëm të biznesit.  

2. Ndërtimi i një politike fiskale dhe sistemi tatimor "neutral", me elemente që nxisin prodhimin 

bujqësor e industrial, dhe në veçanti, prodhimin e mallrave tradicionale të ekonomisë, të cilat 

mund të bëhen rentabël e të konkurueshme.  

3. Hartimi dhe zbatimi i një politike të matur për ndërtimin e një sitemi tatimor efektiv e cila 

siguron instrumente dhe mekanizma të ekonomisë së tregut, vendos disa lloje tatimesh (të 

drejtpërdrejta e të tërthorta) dhe siguron kalimin e ekonomisë së centralizuar drejt ekonomisë së 

tregut të lirë. 

4. Ngritja e një sistemi tatimor universial, sipas të cilit, çdo subjekt që realizon të ardhura nga një 

veprimtari ekonomike duhet të paguaj tatim, në përpjesëtim me të ardhurat që siguron. 

5. Sistem tatimor të thjeshtë, të qëndrueshëm, më pak të kushtueshëm për vendin, i cili krijon 

kushte për stabilitet makroekonomik, ndalje të krizës dhe rënies ekonomike nëpërmjet 

liberalizimit të ekonomisë. 

 

Një sistem tatimor, që të jetë racional, efektiv dhe sa më produktiv, duhet të shoqërohet me një 

politikë të matur dhe efektive e cila siguron instrumente dhe mekanizma të ekonomisë së tregut, 

vendos disa lloje tatimesh (të drejtpërdrejta e të tërthorta) zbaton kryesisht mënyrën e të tatuarit 

me tarifa proporcionale dhe shmang në maksimum tatimin me tarifa progresive dhe regresive. 

 

 

1.2.6.1. Periudhat e reformës tatimore 
79

 

 

Sipas Matelit
80

 periudha tatimore ndahet në këto nënperiudha: 

1. Periudha 1991-1993, fillimet e sistemit tatimor, hartimi dhe miratimi i paketës fiskale dhe 

futja e instrumenteve të ekonomisë së tregut në ekonominë e vendit. 

                                                           
79
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2. Periudha 1994-1996, implementimi i legjislacionit tatimor dhe vendosja e tatimeve dhe 

taksave. 

3. Periudha 1997-1998, stabilizimi i të ardhurave tatimore me objektiv frenimin e rënies së 

tyre, kapërcimin e krizës ekonomike dhe financiare të krijuar nga firmat piramidale në 

vitin 1997. 

4. Periudha 1999-2001
81

, konsolidimi i sistemit tatimor dhe të ardhurave tatimore, të cilat 

ranë ndjeshëm pas ngjarjeve të vitit 1997. 

5. Periudha 2002-2006
82

, krijimi i klimës makroekonomike për zhvillim dhe rritjen e të 

ardhurave nëpërmjet përmirësimit të marrdhënieve me biznesin dhe rritjen e shërbimit të 

administratës tatimore ndaj tatimpaguesve dhe publikut. 

6. Periudha 2007-2014, ristrukturimi dhe modernizimi i sistemit tatimor duke synuar: 

hartimin e një ligji të ri për proçedurat tatimore, sigurimin e të ardhurave sipas deklarimit 

vullnetar, reduktimin e korrupsionit nëpërmjet futjes së deklarimit elektronik, ngritjen e 

strukturës antikorrupsion dhe të rritjes së informacionit dhe ndihmës teknike për 

tatimpaguesit, duke përmirësuar klimën me biznesin në Shqipëri.  

 

Pa u ndalur në çdo periudhë do japim eventet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë sistem 

përgjatë kësaj periudhe. 

 

Për periudhën 1991-1993. Kjo periudhë përkon me: 

- hartimin e kornizës kushtetuese dhe ligjore, për lejimin e veprimtarive private,  

- futjen e instrumenteve financiarë të ekonomisë së tregut dhe 

- krijimin e sistemit tatimor. 

 

Sistemi tatimor fillesën e ka në vitin 1991 me hartimin e legjislacionit tatimor, miratimin e 

zbatimin tij në vitin 1992 dhe përfundimin me miratimin e paketës fiskale në muajin mars 1993. 

Karakteristikë për vitet e para të kësaj periudhe ishte mungesa e politikave tatimore dhe sistemit 

tatimor, mungesa që duheshin kapërcyer me synim zgjerimin e sektorit privat dhe nxitjen e 

reformës  tatimore. 

 

Periudha tre vjeçare e ringritjes dhe zbatimit të sistemit tatimor në Shqipëri ka evidentuar dhe 

shfaqur disa  karakteristika
83

:  

- Mungesë e legjislacionit tatimor. 

- Mungesë e  specializimit  në administratën tatimore. 

- Mungesë e proçedurave të shkruara të punës për t‟u ndjekur nga punonjësit e 

administratës tatimore. 

- Përmbushja e objektivit të mbledhjes së të ardhurave tatimore pa një bazë të dhënash ose 

në të dhëna të kufizuara, sepse mungon dokumentacioni për evidentimin e tyre. 

- Menaxhimi i mbledhjes së tatimeve fokusohet në rezultatet afat-shkurtra dhe jo afat-

mesme dhe afat-gjata. 
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- Ekziston një ekonomi e konsiderueshme “jo formale” me një përqindje të lartë 

veprimtarie nga tatimpagues të pa regjistruar dhe tatimpagues të regjistruar që raportojnë 

dhe deklarojnë më pak të ardhura, qarkullim apo fitim. 

- Mungesë e dokumentacionit dhe infrastrukturës së nevojshme, për mbajtjen dhe 

evidentimin e veprimtarisë ekonomike të tatimpaguesve dhe për rrjedhojë, i gjithë 

dokumentacioni mbahej në mënyrë manuale. 

- Llogaritja e të ardhurave dhe vendosja e tatimit bëhet nga punonjësit e tatimeve dhe ka 

pak interes për zbatimin e sistemit të vet-llogaritjes së tatimit (tatimpaguesi llogarit vetë 

bazën tatimore).  

- Mungesë kontrolli për parandalimin e korrupsionit. 

- Vendndodhja e administratës tatimore dhe numri i punonjësve përgjithësisht trashëgohet 

dhe krijohet sipas ndarjes administrative të sistemit të mëparshëm (administrimi tatimeve 

bëhej nga Seksionet e Financës që kryenin veprimtarinë e tyre në përbërje të Komitetit 

Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit, me një gjeografi shtrirje në 36 rrethe dhe 

punonjësit e emëruar për menaxhimin e tatimeve e kryenin detyrën funksionale në 

përbërje të këtyre seksioneve).  

- Bashkëpunimi ndërmjet administratës tatimore dhe organeve të tjera shtetërore ishte i 

ulët. 

- Mungesë edukimi dhe ndihme për tatimpaguesin. 

- Mungesë trajnimi. 

- Mungojnë matësit e efektivitetit të punës.  

 

Ky sistem i zbatuar me shumë sukses në mjaft vende post komuniste ishte dhe mbetet produkt i 

transformimit politik dhe ekonomik të sistemit të ekonomisë së centralizuar në ekonomi tregu të 

hapur. Padyshim, tansformimi kërkonte kuadrin kushtetues dhe ligjor që të fillonte dhe 

funksiononte realisht. 

 

Legjislacioni tatimor i vitit 1992
84

, tatimet i klasifikon sipas mënyrës së nxjerrjes së tyre në:  

a) tatime direkte 

b) tatime indirekte. 

 

- Tatimet direkte përbëhen nga: 

1) Tatimi mbi fitimin e shoqërive 

2) Tatimi mbi të ardhurat personale 

3) Tatimi mbi biznesin e vogël  

4) Taksat kombëtare 

5) Taksat lokale të përcaktuara me ligje të veçanta 

6) Taksat doganore 

- Tatimet indirekte përbëhen: 

1) Tatimi mbi qarkullimin 

2) Akciza mbi disa lloj mallrash (cigare, karburantet, pijet alkolike, etj).  

 

Gjatë kësaj periudhe u miratuan me mijra ligje, ndër të cilët veçojmë akcizat, tatimin mbi të 

ardhurat, tatimin mbi fitimin, tatimin mbi të ardhurat personale, taksat e bashkive dhe të 
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komunave, paketat e taksave lokale, portuale, importeve  etj. U punua edhe në administrimin e 

taksave dhe në krijimin e administrate fiskale të kualifikuar. 

 

Për periudhën 1994-1996. Politika e taksave karakterizohej nga
85

: 

- ruajtje e tipareve të sistemit tatimor të viteve 1991-1993,  

- riorganizimi organeve tatimore dhe impelementimi i funksioneve të reja, 

- ndryshime dhe përmirësime në legjislacionin tatimor,  

- rritje e numrit të subjekteve të regjistruara, 

- zgjerimi i bazës së tatimeve dhe taksave, 

- rritje e barrës tatimore,  

- vendosje e elementëve të rinj në taksim, 

- falje e detyrimeve të papaguara, 

- përmirësime të metodave të mbledhjes së tatimeve. 

 

Politika në fushën e tatimeve e taksave karakterizohet nga intensifikimi i taksimit për të gjitha 

veprimtaritë ekonomike që operonin në vend, rritje e numrit të tatimeve dhe taksave, rritje e 

nivelit të tarifave, duke synuar rritjen e të ardhurave publike për përballimin e nevojave që kishte 

vendi për fonde. Legjislacioni tatimor i kësaj periudhe reflektoi këto politika, nëpërmjet 

ndryshimeve dhe përmirësimeve ligjore të domosdoshme, duke vendosur një kompleks ligjesh, 

rregullash dhe normash, që i detyrojnë bizneset dhe qytetarët të paguajnë tatime dhe taksa. 

 

Për periudhën 1996-2001. Paketa ligjore që zbatoi shteti shqiptar gjatë këtyre viteve, në thelb 

dhe përmbajtje përmirësoi tërësisht sistemin tatimor të mëparshëm, duke aplikuar elementë të 

sistemit tatimor modern dhe duke zbatuar metoda të reja në fushën e tatimeve dhe taksave. 

Nevojat e vendit në rritje për para, kërkonin implementimin e një sistemi tatimor modern në 

funksion të rritjes të të ardhurave publike në buxhetin e shtetit dhe shpërndarjen e tyre për 

zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të vendit. Për këtë arsye, administrata tatimore kishte të drejtë 

të përdorte metoda indirekte të kontrollit, për të vlerësuar detyrimet tatimore të tatimpaguesve 

kur ata shkelin legjislacionin tatimor
86

.  

 

Në proçesin e hartimit dhe progresit të legjislacionit tatimor të kësaj periudhe, një kontribut të 

veçantë kanë dhënë asistenca e ekspertëve të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe veçanërisht 

ekspertiza e vazhdueshme e Departamentit të Çështjeve Fiskale të FMN-së.  

 

Kjo periudhë karakterizohet nga:  

- Hartimi i një legjislacioni tatimor  modern me ndihmën e asistencës së huaj. 

- Futje e elementëve të rinj në taksim. 

- Rritje e efektivitetit të administratës tatimore.  

- Përmirësime të administrimit të tatimeve. 

- Qëndrueshmëri dhe rritje e të ardhurave publike. 

 

Paketa ligjore u konceptua duke ruajtur sistemin e mëparshëm tatimor që mbështetej në themelin 

e dy grupeve të rëndësishme të tatimeve; tatimet indirekte dhe tatimet direkte. Tatimet indirekte 

nuk ndryshuan dhe u zhvilluan me dy lloje tatimi: tatimi mbi vlerën e shtuar dhe akciza, 
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ndërkohë tatimet direkte u pasuruan me elemente të rinjë dhe u zhvilluan sipas llojeve të 

tatimeve:  

 Tatimi mbi të ardhurat  

o -tatimi mbi të ardhurat,  

o -tatimi mbi fitimin,  

 Tatimi mbi biznesin e vogël. 

 Taksat nacionale. 

 Lojrat e fatit. 

 

Gjatë kësaj periudhe administrate tatimore mori një asistencë të madhe teknike nga organizmat 

financiarë ndërkombëtare. Me asistencë të PËC
87

 u hartua dhe miratua ligji Nr.8976, datë 

12.02.2002 “Për akcizat “
88

. Ndryshimet në sistemin tatimor me ndihmesën e asistencës së huaj, i 

dhanë një pamje të plotë legjislacionit tatimor, i cili krijoi lehtësi më të mëdha për zhvillimin e 

biznesit dhe investimeve në vend dhe përmirësoi ndjeshëm administrimin tatimor, nëpërmjet 

futjes dhe përdorimit të metodave të reja moderne, të informatizimit dhe kontrollit tatimor, për 

rritjen e të hyrave publike  në buxhetin e shtetit.  

 

 

1.2.6.2. Tatimi mbi të Ardhurat
89

 

Tatimi mbi të ardhurat në Shqipëri rregullohet nga ligji nr.8438 datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi 

të ardhurat”
90

.
 
Rritja dhe zhvillimi i marrdhënieve financiare, zgjerimi i llojeve të tatimit, politika 

e rritjes së pagave, rritja e burimeve/objekteve të tatimit, si dhe nevoja për përmirësimin e 

sistemit të administrimit dhe mbledhjes së të ardhurave, sollën me vete edhe nevojën e 

reformimit te sistemit fiskal në fushën e tatimit mbi të ardhurat. Përvec kësaj, hartimi i një ligji 

me proçedura më të plota, ku të përfshiheshin të gjitha ndyshimet e periudhës së mëparshme 

ishte një nevojë e kohës, i cili do t‟i jepte jetë edhe zbatimit më të mirë në praktikë të ligjit mbi 

tatimin e të ardhurave. 

 

Ligji i mësipërm përbën kornizën ligjore aktuale në lidhje me rregullimin e tatimit mbi të 

ardhurat në vendin tonë. Ky ligj, edhe pse disa herë ka kaluar nëpër ndryshime ligjore të 

rëndësishmë, në pjesën më të madhe të tij, ka ngelur i pandryshuar. Ligji rregullon tre tatime 

kryesore, të cilat bëjnë pjesë në grupin e tatimeve direkte, tatime të cilat godasin të ardhurat dhe 

pasurinë. Këto tatime janë: 

1. Tatimi mbi të ardhurat personale,  

2. Tatimi mbi fitimin, dhe  

3. Tatimi i mbajtur në burim të të ardhurave. 

 

Ndryshimi kryesore në tatimin mbi të ardhurat personale dhe më i rëndësishmi ishte rritja e 

numrit të të ardhurave të tatueshme nga tre në shtatë elementë, duke shtuar burime të reja 

tatimore si të ardhurat nga fitimi i ortakut apo i aksionerit në shoqërinë tregtare, të ardhurat nga 

interesat bankare apo ato të përfituara nga letrat me vlerë, etj. 
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1.2.6.3. TVSH-ja në Shqipëri
91

 

Në vitin 1995 u vendos Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
92

, i cili u shpall me dekretin Nr.1096, datë 

12.05.1995, duke zëvendësuar në këtë mënyrë tatimin mbi qarkulimin. Ky ligj hyri në fuqi në 1 

korrik të vitit 1996 dhe shkalla tatimore e këtij tatimi ishte 12.5%. Periudha e gjashtëmujorit të 

dytë të vitit 1996 karakterizohet nga ndryshime të shpejta ligjore me fuqi prapavepruese në 

zbatim, të cilat diktoheshin nga mungesa e përvojës në fushën fiskale dhe gjëndja politike, 

ekonomiko-shoqërore dhe sociale në të cilin gjendej vendi. 

Periudha e vitit 1997, karakterizohet nga realizimi në nivel të ulët i të ardhurave tatimore, kjo si 

rrjedhojë e ngjarjeve te ndodhura nga krijimi dhe mbyllja e firmave piramidale, të cilat krijuan 

dhe lanë pasoja negative për zhvillimin ekonomik të vendit. Niveli i ulët i të ardhurave përcaktoi 

dhe caqet e mundshme optimale të rritjes së të ardhurave, të cilat si tendencë e përgjithshme kanë 

qënë të pamjaftueshme për të përballuar nevojat për të ardhura publike. Në 1 tetor 1997, pas 

krizës që krijuan firmat piramidale dhe ndryshimeve ligjore të domosdoshme, filloi të zbatohet 

shkalla tatimore standarte e tatimit 20 përqind nga 12.5 përqind që ishte më parë.  

 

Politika tatimore, pas ngjarjeve të ndodhura orientoi dhe vendosi qëllim themelor: frenimin e 

rrënies ekonomike dhe rritjen e të ardhurave për nxjerrjen e vendit nga kriza ekonomike dhe 

financiare. E vetmja rrugë e mundshme për përballimin e kësaj gjendje emergjente ishte, rritja e 

vëllimit të tatimeve, e cila do të arrihej vetëm nëpërmjet shtimit të elementëve të taksimit dhe 

rritjes së tarifave të tyre. Kjo ishte arsye që shkalla tatimore e tvsh-së u rrit në 20 përqind, e cila 

aplikohet edhe sot.  

 

Në janar 1998, kufiri i regjistrimit u rrit nga 2 milion në 5 milion lekë. Në 1 janar 2001, pragu i 

regjistrimit u rrit nga 5 milion në 8 milion. Në janar 2010, pragu i regjistrimi u ul nga 8 milion në 

5 milion. Aplikimi i Tatimit mbi vlerën e shtuar, një tatimi i ri dhe modern, në proçes zhvillimi të 

vazhdueshëm sipas nevojave të vendit, i dha një pamje të plotë sistemit tatimor. 

 

Gjatë dhjetëvjeçarit të fundit në Shqipëri, rritja e nivelit të të ardhurave nga TVSH-ja, ka shënuar 

rritje të ndjeshme, duke u bërë një nga tatimet kryesore dhe me peshë të rëndësishme në të 

ardhurat publike. Ky tatim për një periudhë të gjatë kohore ka qënë në qendër edhe të debateve të 

shumta politike e ligjore duke diktuar ndër të tjera edhe nevojën e hartimit të një kuadri të ri 

ligjor.  

 

Për këtë arsye, në vitin 2014, me ligjin nr. 92/2014 u miratua ligji “Për tatimin mbi vlerën e 

shtuar” i cili është përafruar pjesërisht me: Direktivën e Parlamentit Europian dhe Këshillit 

2006/112/KE, datë 28 nëntor 2006, “Mbi Sistemin e Përbashkët të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar”, 

Numri CELEX 32006L0112”
93

.  

    

Periudha 2002-2014: Sistemi tatimor që u zbatua gjatë këtyre viteve, në thelb, ruajti dhe 

përmirësoi paketën ligjore të vitit 1996-2001. Ai u mbështet në tatimet e drejtëpërdrejta dhe të 

tërthorta. Gjithashtu, u përmirësua legjislacioni tatimor dhe u rrit numri i tatimeve duke shtuar 

mbledhjen dhe administrimin e kontributeve të sigurimeve shoqërore nga organet tatimore.  
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Kjo periudhë karakterizohet nga ndryshime dhe përmirësime të vazhdueshme të legjislacionit 

tatimor dhe ristrukturime të administratës tatimore, për të cilat një kontribut të konsiderueshëm 

ka dhënë ekspertiza e huaj. 

 

Ndryshimet ligjore synonin  zbatimin e sistemit tatimor modern dhe konsolidimin e tij, duke 

vendosur dhe zbatuar ligje, rregulla dhe proçedura moderne për administrimin e tatimeve dhe 

taksave. E veçanta e legjislacionit tatimor ishte se, ai krijoi kushte edhe për decentralizimin e 

disa të ardhurave duke rritur kompetencat e organeve lokale.  

 

 

1.3. Konkluzione 

 

Problematikat të cilat lidhen me organizimin e sistemit tatimor në vendin tonë janë të shumta, kjo 

edhe për faktin se ky sistem ka dal nga një ekonomi e cunguar në duart e pushtetit shtetëror drejt 

një ekonomie të lirë, ritmet e zhvillimit të së cilës ishin mjaft të shpejta. Për këtë arsye, 

reformimi i sistemit tatimor shqiptar mbetet një ndër sfidat më të mëdha të operatorit publik, 

duke qënë se ky sistem ka lidhje të drejtpërdrejtë edhe me performancën politike të pushtetit 

shtetëror. Nëpërmjet tatimeve mblidhen mjetet financiare për financimin e shpenzimeve publike, 

madhësia e të cilave varet pikërisht nga vëllimi i të ardhurave të mbledhura nëpërmjet tatimeve.  

 

Kapitulli i parë është një vështrim i detajuar rreth faktit sesi sistemi i administrimit dhe 

mbledhjes së tatimeve ka ardhur deri në ditët e sotme. Në fillim të këtij studimi jemi ndalur në 

përkufizimin dhe trajtimin e koncepteve kryesore të sistemit tatimor sot në vendin tonë, ndërkohë 

në pjesën e dytë të këtij kapitulli kemi trajtuar historikun e sistemit tatimor deri në ditët e sotme. 

Në funksion të studimit tonë, analizën e kemi ndarë në pesë pjesë kryesore, pjesë të cilat i 

korrespondojnë zhvillimeve më të rëndësishme historike të këtij sistemi në vendin tonë. Pjesa e 

parë është një vështrim rreth lindjes së taksave dhe tatimeve periudhë e cila i përket fillimeve të 

shekullit të XV deri në krijimin e shtetit shqiptar në vitin 1912. Gjatë kësaj periudhe, historia e 

popullit shqiptar, duke filluar  nga shekulli XV deri në krijimin e shtetit shqiptar në 28 nëntor 

1912, ka qënë e lidhur me historinë e popullit turk, dhe baza ligjore mbështetej në ligjin e shënjtë 

“Ligji i Sheriatit” dhe “Kurani”, i cili ishte “Kushtetutë” e përjetshme e perandorisë osmane.  

 

Shteti i ri shqiptar, pas shpalljes së pavarësisë së vendit në vitin 1912, trashëgoi një sistem 

tatimor të prapambetur dhe vendi karakterizohej nga një paqëndrueshmëri politike. Përpjekjet për 

rimëkëmbjen e ekonomisë, veprimtaria dhe funksionet e tij mbetën të cunguara sidomos nga 

Lufta e Parë Botërore. Qeveria, me gjithë përpjekjet për përmirësimin dhe ndryshimin e sistemit 

tatimor, nuk mundi të reformonte sistemin e mëparshëm të perandorisë otomane, për arsye të 

mosndryshimit të ekonomisë dhe mospatjes së një administrate të fortë dhe të qëndrueshme. 

Megjithatë pati përpjekje për vendosjen e një sistemi tatimor në interes të konsolidimit të shtetit 

dhe ekonomisë kombëtare. Gjatë kësaj periudhe, rëndësi të veçantë pati grumbullimi i të 

ardhurave tatimore, në arkën e shtetit të ri shqiptar, duke i dhënë fund transferimit dhe grabitjes 

së tyre nga Qeveria Osmane. 

 

Periudha e katërt në funksion të analizës sonë, fillon me mbarimin e Luftës së Dytë Botërore dhe 

përfundon me rënien e sistemit socialist. Qeveria e dalë pas Luftës së Dytë Botërore ndoqi 

politikën e asgjësimit të sistemit tatimor të trashëguar dhe vendosi objektiv politik, krijimin e 
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sistemit të ri tatimor. Nga viti 1945-1976, roli i sistemit tatimor ishte në dobësimin e pronës 

private. Nga periudha 1977-1990, roli i sistemit tatimor ishte në zhdukjen e pronës private. 

Politika tatimore e shtetit shqiptar u mbështet në parimet e klasikëve socialistë për tatimet dhe 

taksat. Në bazë të këtij koncepti, pushteti i tatimeve fillimisht u përdor, si një instrument politik 

dhe ekonomik për zbatimin e tatimeve progresive mjaft të larta mbi të pasurit (deri 80%) duke 

synuar dobësimin ekonomik të tyre; kufizimin e marrëdhënieve kapitaliste, si dhe dobësimin e 

fuqisë ekonomike të borgjezisë; dhe krijimin e sistemit të ri të marrëdhënieve socialiste në 

prodhim. Qeveria e pas luftës, nëpërmjet legjislacionit tatimor, synonte ndryshime në strukturën 

e të ardhurave buxhetore, në favor të sigurimit të tyre nga sektori shtetëror dhe reduktimin e të 

ardhurave nga sektori privat. Tatimet do të përdoreshin deri në zhdukjen e pronës private, duke 

synuar dhe duke ndryshuar strukturën e të ardhurave në favor të të ardhurave nga sektori 

shtetëror i ekonomisë. 

 

Në Shqipëri, aktet e para ligjore për vendosjen e sistemit tatimor fillesën e tyre e kanë në vitin 

1991, periudhë që përkon me hartimin e legjislacionit tatimor në vend, i cili u konkretizua me 

shpalljen e tij në janar të vitit 1992, dhe më pas me nxjerrjen e ligjit “Për tatimin mbi të ardhurat” 

më 14 korrik 1992. Parlamenti, në janar 1992, miratoi një paketë ligjore tatimore, e cila krijoi 

bazën e nevojshme ligjore në fushën e tatimeve dhe taksave. Ajo krijoi një instrument të ri fiskal 

të domosdoshëm, i cili ofronte mundësi për sigurimin e të hyrave publike dhe ndaljen e krizës që 

po përjetonte vendi. Legjislacioni tatimor, i cili filloi të zbatohej në vitin 1992, mund të 

konsiderohet si themeli i sistemit tatimor modern.  

 

Në këtë periudhë u hartuan dhe u miratuan një sërë ligjesh të ndryshme për reformimin e sistemit 

financiar, ku ndër të tjera mund të përmendim ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar, ligjin për 

letrat me vlerë, ligjin për veprimtarinë e sigurimeve dhe risigurimeve, ligjin për tatimin mbi të 

ardhurat, ligjin për proçedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë, etj. Këto ligje, së bashku me 

direktivat dhe rekomandimet e Bashkimit Europian, qëndrojnë në themel të legjislacionit aktual 

mbi sistemin tatimor në Republikën e Shqipërisë. 
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KAPITULLI II: TATIMI MBI TË ARDHURAT NË BASHKIMIN 

EUROPIAN 
 

2.1. Historik i shkurtër i lindjes dhe zhvillimit të Tatimit mbi të Ardhurat në Bashkimin 

Europian 

 

Pas luftës së dytë botërore shtetet europiane, të shtyra nga dëshira për të siguruar një mirëqënie 

më të lartë dhe për të shmangur konflikte të ardhshme midis tyre, u janë drejtuar formave të 

ndryshme të integrimit ekonomik, gjithnjë e më të gjera dhe të shtrira në vende të reja. Këto 

forma kanë filluar me BEAC (Bashkimi Ekonomik i Atomit dhe Çelikut), kanë vazhduar me 

Traktatin e Romës në vitin 1957, themelues i Bashkimit Ekonomik Europian (BEE), tek pranimi 

i shteteve të reja, dhe në fund me miratimin e Librit të Bardhë nga Komisioni i Bashkimit 

Europian, i cili i hapi rrugën krijimit të një bashkimi të vërtetë ekonomik, me heqjen e kufijve 

nga 1 janari 1993. Bashkimi doganor i parashikuar në fillim, i cili nënkuptonte lirinë e 

qarkullimit të mallrave, u zhvillua në drejtim të një bashkimi ekonomik në kuptimin e vërtetë të 

fjalës, që lejon edhe liri qarkullimi për personat fizikë dhe juridikë, për shërbimet dhe kapitalet, 

duke patur parasysh edhe perspektivën e një bashkimi politik në të ardhmen.  

 

Në këtë kuptim, zhvillimi i lidhjeve midis shteteve anëtare dhe shpallja e katër lirive të 

qarkullimit
94

 u vendosën ne qendër të punimeve të Bashkimit Europian. Shtyllat ku mbështetet 

aksioni i bashkësisë, arritën kulmin e tyre me vendosjen e një monedhe të përbashkët, euros më 1 

janar të vitit 2002 dhe me prirjen e mëvonshme të harmonizimit të sistemeve fiskale. Në këtë 

sistem, ku kapitalet mund të qarkullojnë lirisht nga njëri vend në tjetrin, problemi i 

bashkërenditjes dhe harmonizimit fiskal shtrihet mbi tërësinë e detyrimeve fiskale, duke 

përfshirë edhe ato mbi të ardhurat dhe kapitalet. Shtetet Anëtare duhet të kishin kujdes në 

përcaktimin e rregullimeve të tyre ligjore duke mos ngarkuar me tatime të ndryshme e të shumta 

qytetarëtn e tyre në krahasim me ato të vendeve të tjera anëtare në Bashkimin Europian pasi në 

këtë mënyrë ato do të përballeshin me një emigrim të rrezikshëm. Me miratimin e monedhës së 

përbashkët euro-s
95

, dhe me krijimin e kushteve të nevojshme për qarkullimin e lirë brenda 

Bashkimit Europian, të personave fizikë dhe juridikë, të shërbimeve dhe kapitaleve, problemi i 

tatimeve të drejtpërdrejta mori një rëndësi akoma më të madhe. 

 

Komisioni në Komunikatën e tij "Politika tatimore në Bashkimin Evropian - Prioritetet për vitet 

e ardhshme"
96

 deklaroi besimin e tij se tatimi mbi të ardhurat personale mund të lihet në 

diskrecionin e Shteteve Anëtare edhe kur Bashkimi Europian mund të arrij në një nivel më të 

lartë integrimi. Në të njëjtën kohë, Komisioni pranoi se ndërhyrja e tij mund të ishte e nevojshme 

vetëm në rastet e mbrojtjes për zbatimin e lirive dhe të Traktateve të cilët eleminonin pengesat e 

taksave për aktivitetet ndërkufitare. Komisioni gjithashtu do të kishte ndikimin e tij edhe në 

procesin e bashkërendimit të tatimit mbi të ardhurat personale për të parandaluar tatimin e 

dyfishtë ose mos-tatimin e paqëllimshëm në situata ndërkufitare, ose për të trajtuar evazionin 

fiskal ndërkufitar.  
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Të njëjtin qëndrim ka mbajtur edhe Gjykata Europiane e Drejtësisë. Gjatë praktikës së saj, ajo e 

ka theksuar vazhdimisht se, në mungesë të harmonizimit, edhe pse tatimet mbi të ardhurat 

personale i janë lënë në kompetencë shteteve anëtare, ato duhet të respektojnë parimet themelore 

të Traktatit mbi lëvizjen e lirë të punëtorëve, shërbimeve, kapitalit dhe lirinë e qarkullimit
97

. Në 

mënyrë të veçantë, nuk duhet të ketë asnjë diskriminim të drejtpërdrejtë apo të tërthortë në bazë 

të kombësisë dhe as mund të ketë ndonjë kufizim të pajustifikuara.  

 

Sipas Aktit Unik Europian, u pranua unanimisht parimi i tatimimit në vendin e banimit. Në këtë 

rast nuk lind dhe aq shumë nxitja për një politikë harmonizimi tatimesh. kjo kërkesë theksohet 

sidomos kur kemi një tatim të të ardhurave financiare dhe të përsonave juridikë.  

 

Në Bashkimin Europian kanë qënë dy komunikatat e Komisionit në lidhje me taksimin e 

pensioneve (2001) dhe dividentëve (2003), shembujt e parë të cilët i kanë hapur rrugë edhe 

jurisprudencës së Gjykatës Europiane të Drejtësisë në lidhje me koordinimin e praktikave të 

taksimit midis Shteteve Anëtare dhe eleminimin e pengesave tatimore në tregun e brendshëm. Të 

dyja këto komunikime nenvizuan faktin që shtetet anëtare janë të lira të zgjedhin sistemet e tyre 

të pensioneve dhe tatimin e dividentëve, për aq kohë sa ata respektojnë katër liritë themelore të 

Traktatit të KE
98

. Një vend të rëndësishëm në sistemet tatimore të Shteteve Anëtare zënë edhe 

marrveshjet tatimore, të cilat pasi nënshkruhen, integrohen dhe bëhen pjesë e sistemit të 

brendshëm ligjor të secilit shtet anëtar, gjithmonë duke respektuar kufijtë e përcaktuara nga 

Traktati i KE-së.  

 

Së fundi, nevoja për të shmangur shtrembërimet në lëvizjen e kapitalit si dhe nevoja për të 

siguruar një taksim efektiv të pagesave dhe interesave të individëve, qytetar të Shteteve Anëtare, 

por që punojnë e i fitojnë këto të ardhura në një vend tjetër europian në të cilin ata kanë 

rezidencën kanë çuar në miratimin e një Direktive mbi tatimin e të ardhurave në formën e 

pagesave të interesit. Kjo Direktivë i mundëson individëve në Bashkimin Europian që pagesat e 

interesit të bëhen objekt tatimi në përputhje me ligjet e Shtetit Anëtar të rezidencës.  

 

 

2.2. Koncepti i Tatimit mbi të Ardhurat në Bashkimin Europian. 

 

2.2.1. Përkufizimi i tatimit mbi të ardhurat personale 

 

Si të gjitha kushtet paraprake të tatimeve, të ardhurat nuk janë një fakt natyral, por një artificë 

konvencionale e ligjit tatimor. Të ardhura janë ato të cilat ligji tatimor i konsideron si të tilla
99

. 

Thënë këtë, del se sipas një kriteri formal, është ligji tatimor ai i cili përcakton llojet e të 

ardhurave të tatueshme dhe mënyrën e tatimit të tyre. Në nivelin praktik, të ardhurat janë pasuri e 

fituar rishtazi, e cila shton pasurinë aktuale
100

.  
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Për të financuar shpenzimet publike, operatori publik ka nevojë për mjete financiare. Në pjesën 

më të madhe të tyre këto mjete përbëhen nga të hyrat tatimore, të cilat në vende të ndryshme, 

kanë rregullime të ndryshme. Kjo vetëm për sa i përket strukturës dhe nivelit të taksimit pasi nga 

pikëpamja ligjore, këto mjete kanë kuptime dhe përkufizime thuajse të njëjta. Pra, legjislacioni 

europian ne fushën e tatimit mbi të ardhurat nuk e ka vlerësuar sit ë nevojshëm një përkufizim të 

këtij koncepti, për aq sa ky tatim ishte shprehur tërësisht në mënyrë të qartë nga legjislacionet e 

Shteteve Anëtare.  

Tatimi mbi të ardhurat personale mund të përkufizohet si një detyrim në të holla i imponuar nga 

operatori publik mbi fitimet vjetore të një personi, koorporate, apo njësie tjetër të tatueshme, që 

rrjedhin përmes marrdhënieve të punës, biznesit, investimeve, marrëdhënieve të pronësisë, si dhe 

burimeve të tjera të përcaktuara në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet tatimore. 

 

2.2.2. Përcaktimi i njësisë kontribuese. Zgjedhja individi, çifti apo familja
101

. 

 

Për të llogaritur tatimin mbi të ardhurat për një periudhë kohe të caktuar, është e rëndësishme të 

përcaktojmë njësinë bazë të kontributit. Simons (1938)
102

, ngriti teorinë se “individi si qënie 

natyrore duhet të tatohet si një qënie e veçuar apo si një individ”. Përqasja e tij është një 

rrjedhojë llogjike e metodës individuale. Të tjerë, mund ti shohin individët si qënie sociale, 

lidhjet familjare të të cilëve ndikojnë në kapacitetin e tyre kontribues. Tatimi i llogaritur mbi 

bazën e familjes llogaritet duke i grumbulluar në një të vetme të ardhurat e gjithë familjes dhe 

më pas përllogaritjen e tatimit në bazë të kësaj shume. Ky lloj tatimi mund të favorizojë familjet 

e mëdha me disa anëtar të punësuar, por duket sikur diskriminon fammiljet me shumë njerëz por 

me një të ardhur. Zgjedhja e familjes si njësi kontribuese justifikohet nga fakti se një familje në 

përgjithësi e gëzon bashkarisht të ardhurën dhe se vendimet merren duke iu referuar mundësive 

që ofron në përgjithësi kjo e ardhur. Shqetësimi kryesor ka të bëjë me të ardhurën dhe me pozitën 

financiare të familjes në tërësinë e saj, jo me atë të pjesëtarëve të veçantë. Por, emancipimi i 

gruas dhe përfshirja e saj në botën e punës qe një element me rëndësi në favor të pranimit të 

individit si njësi kontribuese.  

 

Në çastin që lidhjet e ngushta që e mbanin ngushtë familjen priren të shkëputen, dhe pjesëtarët e 

saj fitojnë një pavarësi më të madhe vendimmarrjeje individi i veçantë imponohet më qartë si një 

subject tatimimi. Në fakt, avantazhi i heqjes dorë nga grumbullimi më një është më i madh për 

më të pasurit mbi të cilët rëndojnë alikuota më të larta. Nga ana tjetër sistemi lehtëson shmangiet 

apo  evazionet duke bërë ndarjen e burimeve dhe të të ardhurave midis pjesëtarëve të familjes 

dhe duke i deklaruar këto të ardhura në ngarkim të atij që ka një tatueshmëri më të vogël, në 

mënyrë që të ketë mundësi të gëzojë disa herë nga përjashtimet dhe të ketë alikuota me të ulëta, 

lehtësohen ndarjet artificiale dhe krijohet kësisoj një faktor i copëtimit të familjes.  

 

Siç e kemi përmendur, prirja më e fundit e legjislacioneve fiskale anon në favor të zgjedhjes së 

individit si njësi kontribuese. Pastaj në disa vende janë në fuqi sisteme tatimimi që edhe pse 

marrin familjen si njësi kontribuese, i bëjnë asaj modifikime të rëndësishme me qëllim që të 
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pakësohen telashet e sipërcituara. Për shembull, në Shtetet e Bashkuara dhe në Gjermani, në 

thelb është në fuqi sistemi i “income spelling out” sipas të cilit e ardhura e përgjithshme e 

familjes ndahet më dysh, mbi të aplikohet alikuota përkatëse dhe vlera shumëfishohet me dy. 

Është e kuptueshme se një metodë e tillë u jep dorë atyre familjeve me bashkëshortë që kanë 

zero të ardhura apo shumë të ulëta, në mënyrë që të formohet një subvencion për martesën
103

.  

 

Një metodë e ngjashme me të është ajo e kuocientit familjar që është zbatuar në Francë, ku e 

ardhura familjare pjesëtohet me një numër të barabartë me dy kur kemi një çift (si në rastin e 

income spelling out), kuocient që shtohet me 0,5 për secilin prej dy fëmijëve të parë në ngarkim 

dhe me 1 nga i treti e më pas.  

 

Në vendet anëtare të OECD-së
104

, njësia bazë kontribuese ndryshon nga njëri shtet në tjetrin. 

Disa vende si; Australia, Kanadaja, Danimarka, Italia, Japonia, Mbretëria e Bashkuar, Suedia, 

Shqipëria etj, kanë implemetuar sistemin e njësisë së individit. Disa të tjera si Belgjika, 

Gjermania dhe Spanja kanë implementuar sistemin martesor. Ndërkohë Franca dhe 

Luksemburgu kanë aplikuar njësinë e familjes. Shtete të ndryshme siç shihet kanë zhvilluar ide 

të ndryshme për sa i përket njësisë kontribuese, kjo varion nga fakti se çdo shtet ka traditat e tij 

për koncepte të tilla si individi, familja, martesa, shoqëria, etj.  

 

 

2.2.3. Sistemet e vjeljes së tatimit mbi të ardhurat personale 

 

Shumë nga vendet anetare të Organizatës Europiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim, OECD, prej 

të cilave shume vende të Bashkimit Europian, kanë zhvilluar reforma thelbësore për sa i përket 

tatimit mbi të ardhurat personale keto 20 vitet e fundit. Por megjithatë, asnje konsensus nuk është 

arritur ende në lidhje me pyetjen se cili është sistemi ideal dhe më i suksesshmi për t‟u aplikuar 

nga më shumë vende. 

 

Tatimet dhe taksat në kohët e sotme shihen si pagesa monetare që shtetasit paguajnë përkundrejt 

subjektit shtet në mënyrë që ky i fundit të ndërrmarrë ato iniciativa publike të cilat po ti liheshin 

në dorë individëve nuk mund të realizoheshin. Pra, ne paguajmë tatime dhe taksa dhe jemi të 

vetëdijshëm se të ardhurat e realizuara prej tyre do të përdoren në ndihmë të të gjithë shoqërisë. 

Pra, detyra jonë si taksapagues është që ta pajisim shtetin me mjete financiare, detyra e shtetit 

nga ana tjetër është që këto të mira financiare ti grumbullojë në mënyrë efektive dhe ti 

rishpërndajë në mënyrë po efikase në të mirë të mbarë shoqërisë duke ofruar shërbime, realizuar 

investime, ndihma ekonomike etj. 

 

Keto reforma kanë sjellë një farë gare të fshehtë në fushen e sistemit fiskal, të cilat natyrisht janë 

një inkurajim pozitiv për nxitjen e mëtejshme të investimeve, nxitjen e punësimit, si dhe nxitjen 

e tregut konkurrues
105

. Keto reforma kanë pasur për bazë dy parime themelor: paanësinë dhe 

thjeshtësinë. Dy elemente të ligjit fiskal shumë domethënës për kohët në të cilët jetojmë. 

Paanësia kërkon që taksapaguesit në situata të njëjta të paguajnë shuma të njëjta detyrimi 
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tatimor. Thjeshtësia, ka të bëjë me faktin e thjeshtësisë në mënyrën e pagimit të tatimeve psh. 

Metoda online, e cila thjeshton proçedurat dhe ul kostot administrative. Pothuajse të gjitha 

reformat kanë pasur në bazë uljen e përqindjes tatimore si dhe duke zgjeruar bazën e tatueshme. 

Shumë vende kanë zgjedhur që të shmangin tatimet progresive të cilat janë në progresivitet rritës 

dhe po drejtohen drejt formave të reja, alternative të taksimit. Gjithmonë e më tepër Shtetet po 

zgjedhin sisteme të ndërthurura në përshtatje me zhvillimet ekonomike në vendet përkatëse.  

Sistemi i dual i tatimit mbi të ardhurat personale, u aplikua për herë të parë më 1990, në vendet 

Skandinave. Ky system tatonte me përqindje  progresive të ardhurat nga puna si i punësuar, dhe 

me përqindje të ulët dhe proporcionale të ardhurat nga burime të tjera. Shumë vende kohët e 

fundit kanë aplikuar gjerësisht dhe sistemin e taksës së sheshtë. Taksa e sheshtë ka për qëllim në 

rradhë të parë që të reduktojë  në vetëm një nivelet e taksimit, si dhe duke eliminuar të gjitha 

lehtësirat fiskale me përjashtim të vetëm që mund të jetë psh. një prag minimal prej të cilit të 

llogaritet më pas përqindja tatimore.  

 

Por megjithatë, në vendet e BE-së, ka luhatje të ndjeshme për sa i përket përqindjes së tatimit 

mbi të ardhurat personale, në vitet 2000 deri më 2005,  ajo varion nga 11 përqind në Slloveni 

deri  në 53 përqind në Danimarkë
106

. Po kështu dhe niveli i tatimit është ulur, por në vendet e 

BE-së varion nga 1 nivel në Slloveni në 16 nivele taksimi në Belgjikë.  

 

Veçanërisht me krizën ekonomike dhe financiare të 2009 e në vazhdim
107

, vendet e BE-së janë 

në dilemë të vazhdueshme për të lëvizur apo jo përqindjet tatimore nga njëra anë, apo për ta bërë 

sistemin e taksave më konkurrues nga ana tjetër. Rritja e moshës mesatare të popullsisë, rritja e 

papunësisë dhe nevoja për të shlyer defiçitin buxhetor të gjitha këto rrisin presionin mbi qeveritë 

në mënyrë që të rrisin nivelin e tatimeve. Në të njëjtën kohë, rritja e lëvizjeve ndërkombëtare ka 

çuar në rritjen e konkurrencës midis sistemeve tatimore. Që  sistemet tatimore të jenë sa më tepër 

efikase duhet që të jenë të qëndrueshme dhe pa luhatje. Pjesa më e madhe e shteteve anëtare të 

BE-së, që në kushtetutën e tyre e kanë të parashikuar formën progresive të tatimeve, psh. neni 53 

i Kushtetutës  Italiane kjo sjell koherencë dhe qëndrueshmëri në një system tatimor
108

. Ndërkohë, 

efiçenca shprehet dhe në rritjen e rrethit të obliguesve tatimor dhe në zvogëlimin e diferencave 

në nivelin e përqindjes tatimore që mund të aplikohet për tatimpaguesit. Duhet theksuar se një 

ridimensionim i të gjithë sistemit tatimor të vendosur mbi të ardhurat dhe pasurinë e individëve 

është një reformë e ndërrmarrë nga pothuaj të gjitha vendet e OECD-së këto dy dekada.  

 

Si bazë nuk ka shërbyer vetëm një ridimensionim i tatimeve në vetvete se sa i të gjithë sistemit 

duke vënë theksin në arritjen e një sistemi të paanshëm dhe efikas, duke arritur një paanësi 

horizontale, taksapaguesit në situata të njëjta taksohen në mënyrë të njëjtë. Një tjetër objektiv në 

këto vite ka qenë dhe thjeshtëzimi i sistemit tatimor. Sa më i thjeshtë të jetë një sistem tatimor, 

aq më lehtë do të aplikohet dhe do të vilen të ardhurat nga organet tatimore. Në përgjithësi, 

thjeshtëzimi i sistemit tatimor interpretohet me uljen e nivelit të tatimeve. Pra, qeveritë mund të 

thjeshtëzojnë sistemin tatimor duke rritur numrin e obliguesve tatimor dhe duke ulur nivelin e 

tatimeve.  
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Ka tre qasje të vjeljes së tatimit mbi të ardhurat sot 
109

: 

 

 Sistemi gjithpërfshirës. Nga mbarimi i viteve 70 -të, në vendet kryesore të botës kishte 

nisur të lindte një pakënaqësi gjithnjë e më e madhe ndaj sistemeve fiskale ekzistuese, 

duke u vënë në dukje shtrembërimet dhe padrejtësitë e shkaktuara nga alikuota të larta, 

(përqindje të larta tatimore), nga inflacioni dhe nga trajtime favorizimi të shumta dhe të 

bashkërenditura keq, që u akordoheshin disa kategorive të caktuara njerëzish apo 

sektorësh të ekonomisë. Ky fenomen nga njëra anë nxiti kërkimet për një përcaktim më të 

saktë e më rigoroz të bazës së tatueshme dhe nga ana tjetër bëri që të viheshin re 

pakënaqësi që ridhnin nga progresiviteti i theksuar i alikuotav në fuqi. Një zvogëlim i 

ndjeshëm i alikuotave, bashkë me efektet pozitive për zhvillimin e vendit, mund të 

realizohej nëpërmjet zgjerimit të përshtatshëm të bazës së tatueshme, si pasojë e 

eliminimit të shumë trajtimeve favorizuese dhënë kontribuesve. Reforma Reagan
110

 

(emrin e të cilit mban kjo reform), është frymëzuar në 3 parime themelore; 

1. Pakësimi i alikuotave 

2. Zgjerimi i bazës së tatueshme  

3. Thjeshtësimi i administrimit. 

 

 Sistemi i dual i tatimit. Ky sistem tatimor u prezantua për herë të parë nga ekonomisti 

danez Niels Christian Nielsen më vitin 1980
111

. Ai sygjeroi se sistemi gjithpërfshirës 

duhet të zëvendësohet me një sistem i cili mbështetet mbi përqindjet proporcionale mbi të 

ardhurat.  Kjo formë e tatimit përfshin disa alikuota progresive por në mënyrë të tillë që 

tavani i alikuotave i tatimit mbi fitimin, është më i vogël se tavani i alikuotave nga tatimi 

mbi të ardhurat nga paga si i punësuar
112

. 

 

 Tatimi i sheshtë. Ky sistem tatimor është i përbërë vetëm nga një alikuotë e vetme, si për 

tatimin mbi të ardhurat ashtu dhe mbi tatimin mbi fitimin dhe nuk përfshin lehtësira apo 

përjashtime për kategori të caktuara subjektesh. Për herë të parë, kjo formë tatimi u 

prezantua nga dy studiues Robert Hall dhe Alvin Rabushka
113

, njëri amerikan dhe tjetri 

polak të cilët në vitin 1986 morën dhe çmimin nobel në ekonomi. Të cilët kanë dhënë një 

kontribut të madh, duke ndihmuar shtetet ish-komuniste të Europës lindore të aplikonin 

taksën e sheshtë dhe të kishin rimëkëmje ekonomike. Kjo formë e tatimit bën të mundur 

ngritjen e një sistemi tatimor efikas të thjeshtë dhe të paanshëm, siç përmendëm parimet 

më të rëndësishëm të tatimeve në kohët e sotme. Por ana negative e kësaj forme qëndron 

në faktin se duke qënë se rëndon mbi të gjithë shtetasit njësoj rëndon më tepër mbi të 

ardhurat e shtresave të varfra duke mos e zvogëluar hendekun që qëndron mes kësaj 

shtrese dhe të pasurve. Pra, mund të themi se kjo formë nuk i zbut diferencat në nivelet 

ekonomike mes shtetasve të një vendi. 
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Tatimet gjithëpërfshirëse siç e përmendëm dhe më lartë, janë të bazuara në parimin e arritjes së 

paanësisë horizontale dhe vertikale. Pra, taksapaguesit me të njëjtat të ardhura paguajnë njësoj 

detyrime, ndërsa taksapaguesit me më shumë të ardhura paguajnë më tepër. Megjithatë, 

implementimi i tatimeve gjithëpërfshirëse përfshin aplikimin e alikuotave të larta dhe një kosto 

administrative të lartë duke qënë se tatimet janë të shpërndara në disa nivele. Në fakt, asnjë shtet 

anëtar i OECD-së, nuk e ka implementuar tatimin gjithëpërfshirës në tërësi.  

 

Të gjithë shtetet kanë tatime të ndryshme për të gjitha burimet e të ardhurave si. të ardhura nga 

burime shtesë, të ardhurat nga fitimi, pensionet etj, dhe shumë vende i‟a adresojnë psh. skemën e 

sigurimeve shoqërore vetëm një forme tatimi  siç është tatimi nga puna apo paga e individit. Kjo 

mungesë e neutralitetit, nga ana tjetër rrit shpenzimet administrative, redukton përputhshmërinë e 

taksave dhe të ardhurat nga taksat dhe dëmton efikasitetin dhe barazinë e sistemit tatimor.  

Sistemi i tatimit të dual arrin paanësinë horizontale për sa i përket tatimit mbi fitimin dhe të 

tatimit të të ardhurave personale nga paga. Shkalla e ulët në këtë rast e taksave mbi të ardhurat 

nga fitimi ul stimujt për exportin e kapitaleve, shmangien e taksave dhe evazionin. Duke i vënë 

theksin mbi rishpërndarjen dhe nevojën për të rritur sasinë e të ardhurave tatimore, kjo shpjegon 

shkallën tatimore progresive mbi të ardhurat e punës. Për më tepër, ky lloj sistemi i cili të 

ardhurat nga puna i taton me tepër se të ardhurat nga fitimet e shoqërive tregtare mbetet një 

sistem shumë tërheqës për shtetet dhe qeveritë e ndryshme. 

 

Sistemi i tatimit dual mund të kuptohet më mirë duke vëzhguar sistemin tatimor Norvegjez
114

. 

Shteti i Norvegjisë, taton të gjitha të ardhurat personale me një alikuotë të vetme, e cila shërben 

si një taksë e sheshtë prej 28 përqind. E njëjta alikuotë përdoret dhe për të ardhurat nga fitimi i 

shoqërive tregtare. Përvec normës së sheshtë, një tatim progresiv aplikohet mbi të ardhurat bruto 

nga paga dhe pensioneve mbi një prag të caktuar. Për të siguruar një trajtim të barabartë tatimor 

mes rrogëtarëve dhe të vetpunësuarve, sistemi i dual mbi të ardhurat, ndan të ardhurat nga si i 

vetpunësuar në të ardhura nga paga dhe shpërblimet e punës si dhe të ardhurat në formë kapitali 

apo fitimi i cili përbën dhe kursimet e investuara në pronësi.  

 

Të gjitha të ardhurat e realizuara nga marrëdhëniet e punës, tatohen sipas sistemit progresiv, 

ndërkohë të ardhurat me burim nga fitimi i shoqërive tregtare tatohen sipas skemës së taksës së 

sheshtë. Ekzistojnë dy probleme për sa i përket sistemit të  tatimit dual. Në rradhë të parë, 

dividentët dhe fitimet nga kapitali u tatohen më shumë sesa dividentët dhe të ardhurat nga 

kapitali në aksione të kompanive Norvegjeze. Së dyti, ndryshimi i madh mes tatimit mbi të 

ardhurat nga puna dhe të ardhurave nga fitimi, i nxiti taksapaguesit që ti shndërrojnë të ardhurat 

e tyre në të ardhura nga kapitali sesa nga të ardhura nga paga apo puna. 

 

Që prej janarit të vitit 2006, qeveria Norvegjeze
115

 implemetoi tatim më të lartë të të ardhurave të 

realizuara nga aksionet e një shoqërie. Ky tatim mbi të ardhurat e aksioneve do të vilet nga 

aksionet e firmave Norvegjeze dhe të huaja në pronësi të tatimpaguesit rezident në Norvegji. Në 

të njëjtën kohë, normat e larta të alikuotave të tatimit mbi pagën janë zvogëluar, për shkak se 
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këto rregullime do të zbusin ndjeshëm stimujt e individëve për ti kthyer të ardhurat e punës në të 

ardhura nga fitimi.  

 

Por këto luhatje të tatimit mbi të ardhurat nuk vihen re të aplikimi i sistemit të taksës së sheshtë. 

Rritja e bazës së tatueshme bën të mundur që sistemi tatimor të jetë i thjeshtë për tu aplikuar dhe 

më i lehtë për tu administruar duke bërë të mundur rritjen e efikasitetit. Megjithatë, siç e 

përmenda dhe më lartë, implementimi i taksës së sheshtë nuk sjell një rishpërndarje të mirë të të 

ardhurave në vend. Vendi i parë që implementoi ketë reform ishte Rusia, në janar të 2001
116

. Kjo 

reformë çoi në rritjen e bazës së tatueshme dhe të gjitha të ardhurat nga çdo burim do të 

tatoheshin në masën 13 përqind. Përpara kësaj reforme taksapaguesit rus paguanin një normë të 

përgjithëshme si nga tatimi mbi të ardhurat ashtu dhe kontributet e sigurimeve shoqërore prej 

37.1 përqind. Pas, reformës, ishte 35.8 përqind. Kështu që taksapaguesit me të ardhura më të 

larta nga puna do të kishin një reduktim më të madh të kësaj norme. Sistemi tatimor Rus është 

më i thjeshtë dhe më shumë tranpsarent me taksapaguesit. Vendosja e një niveli tatimi prej 13 

përqind, duke u shoqëruar dhe me një sistem administrativ shumë efiçent dhe forcimin e 

normave ligjore për pagimin e detyrimeve tatimore të gjithë keto pjesë bëjnë të mundur ngritjen 

e një sistemi shumë efikas në Rusi
117

.  

 

Sistemi i taksës së sheshtë i vendosur nga Republika Sllovake më janar të 2004, vendosi një 

alikuotë të vetme prej 19 përqind si për të ardhurat personale ashtu dhe për ato nga fitimi i 

shoqërive
118

. Reforma pati si synim zgjerimin e bazës së tatueshme duke hequr të gjitha 

lehtësirat nga pagimi i taksave, por duke rritur bazën prej së cilës niste llogaritja e tatimit. Në të 

njëjtën kohë, qeveria Sllovene uli normën e asistencës sociale dhe rriti nivelin e tatimeve 

indirekte. Megjithëse, ata vazhdojnë të kenë normë të lartë për kontributet nga skema e 

sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore. Kjo reform, ka sjellë rritjen e investimeve në vend, rritjen 

e të ardhurave nga tatimet, rritjen e efiçencës dhe transparencës së të gjithë sistemit.  

 

Asnjë prej vendeve të OECD-së, nuk ka aplikuar një sistem të pastër nga ato që përmendëm më 

sipër. Pjesa më e madhe e shteteve anëtare të OECD-së, kanë aplikuar një sistem të tatimit të 

pjesshëm gjithëpërfshirës. Disa shtete kanë aplikuar sisteme të pjesshme të tatimit dual. Cili nga 

sistemet është ai i duhuri mbetet një pyetje retorike sepse përgjigja ndryshon nga një vend në 

tjetrin. Ansnjë shtet nuk ka formulën magjike për të treguar se kjo formë sistemi tatimor është 

më efikase se tjetra por mendoj se arritja e një qëndrueshmërie në sistemin tatimor, rritja e 

efiçencës së vjeljes së tatimit dhe transparenca dhe paanësia e administratës tatimore janë pikat 

kyçe që një sistem pavarësisht formës që ka të funksionojë në perfeksion.  

 

 

2.3. Sistemi Europian i Tatimit mbi të Ardhurat 

 

Të ardhurat nga interesi mbi kapitalin janë një nga bazat më të madhe të sistemit tatimor dhe 

konkurrenca e këtij tatimi është përhapur mjaft së fundmi. Për të siguruar funksionimin e duhur 
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të tregut të brendshëm si dhe për të trajtuar problemet në lidhje me evazionin fiskal, Këshilli 

Europian ka miratuar dy direktiva të rëndësishme në lidhje me tatimin mbi të ardhurat personale, 

në qershor të vitit 2003
119

 dhe mars të vitit 2014
120

. Direktiva e parë u bë e zbatueshme që nga 1 

korrik 2005, ndërsa direktiva e dytë, e cila ka amenduar të parën, do të filloj zbatimin e saj në 1 

janar 2016. Në themel të këtyre direktivave qëndron detyrimi i shteteve për të shkëmbyer 

informacion me njëri-tjetrin, në lidhje me të ardhurat e realizuara nga subjektet jo-rezident në 

vendet e tyre.  

 

Direktiva e qershorit 2003 zbatohet për interesat e paguara nga individë rezident në një Shtet 

Anëtar të BE-së, i  ndryshëm nga vëndi në të cilin interesi është paguar. Me miratimin e saj, 

Shtetet Anëtare kanë detyrimin e zhvendosjes së dispozitave të kësaj direktive brenda 

legjislacioneve të tyre të brendshme kombëtare. 

 

Më 24 mars 2014, Këshilli i Ministrave të Bashkimit Europian miratoi një version të rishikuar të 

kësaj Direktive (Gazeta Zyrtare L 155 datë 15 Prill 2014, p.50), mbi bazën e një propozimi 

legjislativ të bërë nga Komisioni Evropian më 13 nëntor 2008 me synimin për të rregulluar më 

mirë difektet ekzistuese dhe parandalimin e evazionit fiskal.  

 

 

2.4. Parimet bazë për funksionimin e Tatimit mbi të Ardhurat në Bashkimin Europian.  

 

Tatimi mbi të ardhurat personale në Bashkimin Europian bazohet mbi tre parime të rëndesishme 

të cilat qëndrojne në themel të të gjithë sistemit tatimor
121

: 

 

1. Parmi i rezidencës 

2. Parimi i shkembimit të informacionit 

3. Parimi i mosdiskriminimit. 

 

1. Parimi i rezidencës: Një person (individ)  do të konsiderohet si një person rezident brenda 

territorit të BE-së, nëse ai/ajo jetojnë vazhdimisht mbi 6 muaj brenda këtij territori. Personat të 

cilët krijojnë një vendbanim të ri ose i bashkohen një vendbanimi ekzistues do të konsiderohen 

pjesëtar të vendbanimit të ri. Po kështu, personat të cilët zhvendosen për të jetuar në një vend 

tjetër nuk do të konsiderohen më banues të vendit të origjinës. Një ndër avantazhet më të mëdha 

të parimit të rezidencës është thjeshtimi i administrimit të tatimit
122

.  

  

Siç e vëmë re nga ky përkufizim një kusht i domosdoshëm për t‟u konsideruar person rezident 

pranë BE-së, është banimi në një shtet anëtar për më tepër se 6 muaj brenda një viti kalendarik. 

Në rast se një person qëndron më pak se kjo periudhë dhe kthehet përsëri në vendin e origjinës 

atëherë nuk do të konsiderohet si person rezident i atij vendi.  
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Një sanksionim i tillë parashikohet në Rregulloren e Komisionit Europian (EC) Nr. 1980/2003 e 

datës 21 tetor 2003. Përkufizimi i kësaj rregulloreje për konceptin e vedbanimit është si më 

poshtë
123

: 

 

“Një person do të quhet me vendbanim në një shtet të BE-së, nëse ai bën pjesë në një prej 

kategorive të mëposhtëme: 

1. Personat zakonisht rezident të lidhur me persona të tjerë po rezident. 

2. Personat zakonisht rezident por jo të lidhur me persona të tjerë rezident. 

3. Rezident në konvikte, qirramarrës apo qiraxhinj. 

4. Turist  

5. Punonjës shërbimi të përheshëm. 

6. Personat zakonisht rezident por përkohësisht mungojnë nga banesa (për arsye pune, 

udhëtimi, edukimi apo gjëra të tilla të ngjashme). 

7. Fëmijët me vendbanim por të cilët po shkollohen larg këtij vendbanimi. 

8. Personat që mungojnë për një periudhë të gjatë por kanë lidhje me vendbanimin, persona 

të cilët punojnë larg nga banesa e tyre.  

9. Personat të cilët mungojnë përkohësisht por kanë lidhje me vendbanimin, persona të 

shtruar në spital, shtëpi invaliditeti apo në institucione të tilla të ngjashme”. 

 

- Për kategoritë 3,4 dhe 5  

Këta persona nuk duhet që brenda kësaj periudhë, të kenë një adresë të tyren private në 

ndonjë vend tjetër, apo qëndrimi apo qëllimi për të qëndruar është për më tepër se 6 muaj. 

- Për kategorinë 6 

Këta persona nuk duhet që brenda kësaj periudhe, të kenë një adresë të tyren private në 

ndonjë vend tjetër, apo qëndrimi apo qëllimi për të qëndruar është për më tepër se 6 muaj. 

 

- Për kategoritë 7 dhe 8 

Pavarësisht nga kohëzgjatja faktike apo e nënkuptuar e zgjatjes së kësaj mungese, 

personat e tillë nuk duhet që brenda kësaj periudhe të kenë një adresë të tyren private në ndonjë 

vend tjetër, të jenë partner apo fëmijë në një vendbanim tjetër dhe të vazhdojnë të  kenë lidhje të 

ngushta me këtë vendbanim duke  e konsideruar këtë adresë si vendbanimin e tij/asaj kryesor.  

- Për kategorinë 9  

Persona të tillë duhet të kenë dukshëm lidhje të forta ekonomike me këtë vendbanim dhe 

duhet që efektivisht dhe praktikisht të jenë larguar nga ky vendbanim për më pak se 6 muaj. 

 

2. Parimi i shkëmbimit të informacionit
124

: Ky parim merr një rëndësi tejet të veçantë në 

marrdhëniet që krijohen midis Shteteve Anëtare në fushën tatimore, për aq sa mirë funksionimi i 
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kësaj marrdhënieje ndikon drejtpërdrejtë në të ardhurat e qytetarëve. Parimin e shkëmbimit të 

informacionit e gjejmë të pasqyruar në nenin 8 të Direktivës së Këshillit Europian për tatimin 

mbi të ardhurat personale në formën e pagesës së interesave
125

. Sipas kësaj direktive, në rastet 

kur tatimpaguesi është rezident në një shtet anëtar të ndryshëm nga vendi në të cilin është 

vendosur agjenti i tij pagues, ky i fundit ka detyrimin që të informojë organet përkatëse tatimore 

të shtetit të tij për: 

a) identitetin dhe vendbanimin e obliguesit tatimor, ne përputhje me përcaktimet e kësaj 

direktive. 

b) emrin dhe adresën e agjentit tatimor. 

c) numrin e llogarisë së obliguesit tatimor të tij. 

d) informacionin e nevojshëm mbi interesat e paguara.  

 

Autoriteti kompetent i Shtetit Anëtar në të cilin ndodhet tatimpaguesi, në të gjitha rastet, ka 

detyrimin të raportoj tek Autoriteti tatimor i Shtetit Anëtar në të cilin ka vendbanimin obliguesi 

tatimor. Shkëmbimi i informacionit do të jetë automatik dhe duhet të bëhet të paktën një herë në 

vit, brenda gjashtë muajve pas përfundimit të vitit tatimor të Shtetit Anëtar në të cilin ka 

vendbanimin agjenti tatimor, për të gjitha pagesat e interesit të bëra gjatë atij viti
126

.   

 

3. Parimi i mosdiskriminimit
127

: Në konceptin e diskriminimit mund të dallohen katër elemente 

thelbësore. Diskriminimi lidhet me (1) dy situata, (2) të cilat janë trajtuar në mënyrë të 

ndryshme, (3) megjithëse ato janë të përputhshme me njëra tjetrën, (4) duke rezultuar në 

disavantazh për njërën prej situatave
128

.    

 

 

2.4.1. Tatimi në burim apo tatimi në vendin e origjinës 

 

Le të vlerësojmë në këtë pjesë parimet e shpërndarjes së detyrimeve fiskale të drejtpërdrejta, atë 

të tatimit në burim dhe atë të tatimit në vendin e banimit, duke u mbështetur në parimet e 

tatimeve. Dy parimet e para të sigurisë dhe të thjeshtësisë, duket sikur anojnë dukshëm në favor 

të tatimit në burim, i cili mund të hasë në vështirësi të karakterit administrative, duke përdorur 

tatimin mbi personat juridikë dhe tatimet zëvendësuese me ndalesë në burim për të ardhurat e 
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personave fizikë. Në radhë të parë ekziston një problem komunikimi ndërmjet sistemit fiskal apo 

subjekteve që shpërndajnë në një vend të huaj një të ardhur psh. të ardhurat nga kapitali, dhe 

administratës së vendit ku banon kontribuesi. Po të mendohet sa të ndryshme dhe sa të shumta 

janë subjektet që veprojnë në tregun e kapitaleve në botë, apo qoftë edhe vetëm brenda një 

bashkimi ekonomik siç është BE-ja, fare lehtë mund të krijohet një ide rreth problemit. 

 

Ky fakt mund të thjeshtësohet në pjesën më të madhe me anë të çertifikatash drejtuar 

kontribuesit, që i duhen bashkëngjitur deklarimit të të ardhurave. Por, në rast se mungon një 

sistem kontrolli i vlefshëm, i cili nuk është gjë e thjeshtë të realizohet, kjo metodë jep shkas për 

mashtrime të mëdha dhe evazione fiskale të rënda. Sidoqoftë, kostot për administratën financiare 

e edhe për kontribuesit (për të siguruar çertifikatat e nevojshme në vende të ndryshme), nuk janë 

gjë e vogël. 

 

Problemi i paanësisë
129

, duket sikur zotëron në diskutimin mbi këtë çështje, në kuptimin e 

dyfishtë:  

1. Të paanësisë midis shteteve të ndryshme; dhe  

2. Të paanësisë midis kontribuesve të ndryshëm.  

 

Për sa i përket paanësisë midis shteteve, nuk duket se ka një arsye të qartë për të parapëlqyer 

njërin apo tjetrin nga dy parimet, sepse ekzistojnë argumenta në favor të të dyve
130

. Veçanërisht 

kriteri i përfitimit duket sikur anon nga një tatimim në burim, sepse përfitimet që i shkojnë 

kontribuesit nga veprimtaria publike kanë të bëjnë kryesisht dhe gëzohen në vendin ku kryhet kjo 

veprimtari. Ndërsa në të kundërtën kriteri i sakrificës dhe ai i aftësisë kontribuese, çfarëdo 

kuptimi t‟i jepet kësaj shprehjeje, duket sikur favorizojnë kriterin e banimit. Pastaj duhet vënë në 

dukje vështirësia për të aplikuar parimin e tatimimit në burim kur kemi ndërrmarje 

shumëkombëshe. Në të vërtetë sipas këtij parimi çdo shtet ka të drejtë parësore të godasë të 

ardhurën e prodhuar brenda kufijve të vet nga ata që nuk banojnë në të. Por përcaktimi i kësaj të 

ardhure rezulton jashtëzakonisht arbitrar, si pasojë e mundësive shumë të mëdha që kanë 

ndërmarrjet shumëkombëshe për t‟i transferuar fitimet nga një vend në tjetrin, i ashtuquajturi      

“transfer pricing”
131

, për shembull mbi koston e blerjes midis ndërmarrjeve apo filialeve të 

ndryshme apo duke e nënvleftësuar atë apo duke shpërndarë ndërmjet tyre shpenzimet fikse apo 

me anë veprimesh financiare, në mënyrë që të zvogëlohet barra e përgjithëshme fiskale. Mund të 

bëhen kursime të ndjeshme tatimore me anë të krijimit të shoqërive të ndërmjetme të 

pozicionuara midis shoqërisë mëmë dhe asaj bijë (apo bija), në mënyrë që të shfrytëzohen 

mundësitë që ofrohen nga ekzistenca e “parajsave tatimore” apo nga konventat e ndryshme të 

nënshkruara nga shtete të ndryshme mbi trajtimin e dividentëve të jashtme. 

 

Paanësia midis kontribuesve mund të përmbushet vetëm nga parimi i tatimimit në bazë të vendit 

të banimit, që me përjashtim të vështirësive administrative (është i vetmi tatim në gjendje të 

lejojë një tatim vetjak që të rëndojë mbi të ardhurën e përgjithëshme dhe të mbajë parasysh 

karakteristikat individuale, siç janë caktuar nga secili shtet për qytetarët e vet).  
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Parimi i efektivitetit mund të realizohet kur burimet shpërndahen midis përdorimeve të ndryshme 

dhe zonave të ndryshme në mënyrë që të jetë i barabartë me marzhin e rendimentit. Ky 

efektivitet mund ti referohet: 1) çdo shteti apo 2) tërësisë së shteteve. 

- Nga pikëpamja kombëtare efektiviteti kërkon që rendimenti i cili i takon në shtet privatit dhe 

sistemit fiskal të jetë i njëllojtë, pavarësisht nga vendi në të cilin përdoren burimet, njerëzore dhe 

fizike. Ky efektivitet kërkon të realizohet “capital export neutrality”
132

, dhe mund të realizohet 

vetëm nga parimi i banimit, i shoqëruar nga një kredi e përgjithëshme dhe e pakufi për tatimet e 

paguara jashtë vendit, ndërsa tatimimi në burim realizon “capital import neutrality”, dhe 

përmbush kushtet e efektivitetit në vështrimin më të ngushtë të trajtimit të njëllojtë për 

ndërmarrjet që veprojnë në një vend të caktuar. Por parimi i banimit mund të nxisë emigrimin e 

subjekteve ekonomike drejt vendeve që ofrojnë një trajtim më të mirë fiskal, qoftë përsa u përket 

alikuotave qoftë për përcaktimin e bazës së tatueshme, pra drejt të ashtuquajturave “parajsa 

fiskale”. Problemi paraqitet mjaft i vështirë për personat juridikë, po të mendohet qarkullimi më i 

madh i kapitaleve.  

 

- Nga pikëpamja ndërkombëtare, efektiviteti kërkon barazimin e përqindjeve të rendimentit, 

bruto nga tatimi, të burimeve kudo qofshin. Ajo realizohet përsëri nga parimi i banimit, me një 

kredi tatimi total dhe të pakufizuar, që pranohet pa përjashtim nga të gjtha vendet, sepse në këtë 

rast kudo që të ndodhet, çdo individ do të kërkojë barazinë e përqindjeve të rendimentit bruto 

nga të gjitha investimet e tij, që sot trajtohen barabar nga sistemi fiskal, pavarësisht nga vendi se 

ku vihen në jetë. Sikur edhe vetëm një vend mos e pranojë parimin e banimit si të vetmen 

metodë, duke u prirur që në të njëjtën kohë të pranojë qoftë parimin e banimit, qoftë atë të 

burimit, pengohet realizimi i një efektiviteti në shkallë ndërkombëtare. 

 

Këto dy parime sjellin efekte të ndryshme mbi shpërndarjen qoftë midis shteteve të ndryshme, 

qoftë midis individëve të ndryshëm. Nuk ekziston apriori asnjë argument që të gjykohet njëra më 

e preferueshme se tjetra. Ndërsa përsa i përket politikës së stabilizimit dhe asaj të zhvillimit 

vetëm tatimimi në burim i lejon shtetit të kontrollojë subjektet dhe burimet që veprojnë në të, 

prandaj shërben për të realizuar këto objektiva të politikës ekonomike. 

 

 

2.4.2. Tatimi në vendin e origjinës apo në atë të destinacionit. 
 

Një analizë e tillë, me rezultate njëlloj të kundërta mund të bëhet edhe për tatimet e tërthorta. 

Arsyet administrative, të cilat kanë të bëjnë qoftë me sigurinë, me thjeshtësinë, me koston dhe 

me mundësinë më të vogël të evazionit, duket sikur janë në favor të parimit të origjinës, që nuk 

sjell ruajtjen e kufijve fiskalë dhe aplikimin e shlyerjeve për eksportimet si dhe të drejta 

kompensimi për importimet
133

. Por gjithmonë lindin probleme për sa i përket TVSH. Duke iu 

referuar BE-së, kostoja e kufijve fiskalë është çmuar të jetë rreth 5-7 përqind të vlerës së 

mallrave të shkëmbyera çdo vit brenda kufijve të saj. Por dhe alternativat paraqesin kosto të 

lartë. Në radhë të parë, për sa u përket kufijve virtualë duke qënë se kanë një siguri më të vogël, 

të njëjtat rezultate si shkallë dhe shpërndarje të të hyrave midis vendeve pjesëtare, mund të 

sigurohen vetëm duke shtuar burimet e përdorura. Përveç kësaj kufijtë virtualë japin shkas për 
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një rishpërndarje të kostos së administrimit të TVSH-së nga shteti të kontribuesit. Por nuk duket 

se janë më të vogla problemet e tatimimit në vendin e origjinës, sepse eksportimet duhet të 

vlerësohen në mënyrë të atillë që të tatohet e gjthë vlera e shtuar në vend. Nga ana tjetër një kredi 

e tatimit duhet t‟i ndjekë importimet, në mënyrë që të mos ndodhë të tatohet për së dyti vlera e 

tyre. 

 

Parimi i origjinës
134

 nga ana tjetër krijon probleme të mëdha administrative, në rast se do të 

synohet të proçedohet për të bërë një rishpërndarje të të hyrave midis shteteve të ndryshme.  

 

Zakonisht problem i paanësisë është më i rrjedhshëm. Por në lidhje me këtë, mbasi të sjellim 

ndërmend se paanësia është vetëm një kriter për aplikimin e tatimeve dhe jo për të përcaktuar 

bazën e tatueshme apo lokalizimin e të hyrave, do të kufizohemi të vemë në dukje se nëse arsyeja 

e tatimit mbi shitjet apo mbi konsumet është tatimimi i konsumit, këto tatime duhen aplikuar në 

vendin e destinacionit të mallrave, ku edhe konsumohen.  

 

Efektiviteti duket sikur arrihet më mirë nga parimi i destinacionit
135

. Në fakt në këtë rast të gjitha 

mallrat qofshin kombëtare apo të importuara janë subjekt i të njëjtit tatim, në vendin ku shiten 

prandaj nuk vërehet asnjë shtytës për ndërmarrjet që të vendosen në një vend apo kur kemi të 

bëjmë me tatimin në origjinë. Ndryshime në përqindjen e këmbimit synojnë të rivendosin 

ekuilibrin kur kemi të bëjmë me tatime të përgjithëshme të cilat i bëjnë mallrat e një vendi më të 

kushtueshme se ato të një vendi tjetër dhe që kësisoj mund të barazverësohen afërsisht me një 

rivlerësim të monedhës kombëtare.  

 

Përsa u përket efekteve të tjera mbi shpërndarjen dhe mbi politikën ekonomike me qëllime 

stabilizimi dhe zhvillimi të së ardhurës, vlejnë arsyetimet e paragrafit të mësipërm për tatimet e 

drejtëpërdrejta. Tatimimi  në vendin e origjinës, i cili lejon një kontroll të menjëhershëm mbi 

subjektet dhe mbi burimet e një shteti i përshtatet më mirë synimeve të politikës ekonomik 

 

2.5. Probleme të bashkimeve ekonomike 
 

Në këtë paragraf dëshiroj të përmbledh problemet me natyrë fiskale të ngritura nga një treg i 

përbashkët apo një bashkim ekonomik. Bashkimin ekonomik, e përkufizuam si një marrëveshje 

midis shtetesh që lejon qarkullimin e plotë dhe efektiv të brendshëm të mallrave dhe të faktorëve 

prodhues. 

 

E kemi thënë se një bashkim i tillë mund të realizohet plotësisht vetëm po të pranohen parimet e 

tatimimit në origjinë për tatimet e tërthorta dhe në vendin e banimit për ato të drejtëpërdrejta. Në 

këtë drejtim ka shkuar Bashkimi Europian me Aktin Unik të 17 shkurt 1986
136

. 

 

Të kërkuarit e një bashkimi efektiv ekonomik dhe heqja e kufijve i ka dhënë shkas një diskutimi 

të gjerë që para së gjithash synonte të theksonte nevojën për një harmonizim të sistemeve fiskale. 

Pa u zgjatur shumë në propozimet e ndryshme, dua vetëm të vemë në dukje se problemi i 
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harmonizimit është mbivlerësuar së tepërmi. Siç vëren me të drejtë Cosciani
137

mbasi thotë se 

sistemi tatimor i një vendi është rezultat i një kompleksi faktorësh me natyrë historike, shoqërore 

dhe politike. “Në qoftë se vendet e ndryshme që marrin pjesë në bashkimin ekonomik nuk kanë 

sadopak njëtrajtshmëri në këta faktorë, harmonizimi i sistemit tatimor nuk është i mundshëm. Në 

një situatë analoge, të zbatosh po atë sistem tatimor në të gjitha vendet e tregut të përbashkët 

kemi të njëjtin efekt sikur t’i imponosh të gjithë individëve, të vegjël e të mëdhej, të shëndoshë 

dhe të dobët, po një llojë veshjeje dhe të së njëjtës masë”
138

. 

 

Përvoja e enteve lokale tregon se është e mundur të mbijetojnë njëherit brenda një enti të epërt, 

njësi të pajisura me një pushtet fiskal të pavarur të vetin. 

 

Edhe problemi i shpenzimit publik nuk duhet lënë pas dore. Subjektet ekonomike janë të 

interesuara ndaj diferencës së përfitimeve që marrin nga shteti dhe tatimeve që i detyrohen. Ata 

mund të parapëlqejnë tatime të larta, po të lidhen me një shpenzim publik më të madh dhe më me 

efektivitet. Nuk ka shumë kuptim të synohet drejt një barazie të sistemeve fiskale, kur ndryshon 

numri dhe cilësia e shërbimeve të ofruara nga shtetet e ndryshme. Së fundmi problemi i 

harmonizimit shtrohet në një mënyrë dhe në një dimension të ndryshëm për tatime të ndryshme.  

 

Ai është edhe më i vështirë për tatimet e tërthorta mbi të cilat, në fakt, është përqëndruar e tërë 

vëmendja. Tatimimi në origjinë, kur ekzistojnë diferenca të rëndësishme në alikuotat e tatimeve 

mbi shitjet dhe mbi konsumet e vendeve të ndryshme, i shtyn ndërmarrjet të lokalizohen aty ku 

mund të gëzojnë taksa më të ulëta. Prej këtej, lind kërkesa e harmonizimit. Por kjo nuk duhet të 

çojë patjetër në barazi, gjë që do të anullonte cilëndo mundësi manovrimi të shteteve të veçanta, 

që mund të lejohet vetëm në rast se do të mbërrihet në një formë federalizmi me bilanc unitar
139

. 

 

Probleme harmonizimi lindin për tatimin mbi personat juridik, i cili, duke qënë një tatim me 

natyrë në thelb reale, pajtohet mirë me parimin e tatimimit në burim. Qarkullimi i kapitaleve dhe 

aftësia e ndërmarrjeve t‟i transferojnë fitimet dhe humbjet nga një vend në tjetrin, kërkojnë 

njëtrajtshmëri të normave fiskale, qoftë në lidhje me përcaktimin e të ardhurave të tatueshme, me 

një qëllim që të mos krijohen “Parajsa fiskale”, të cilat nuk përkojnë aspak me të kërkuarit e një 

sasie ekonomike efektive midis shteteve anëtare. 

 

Ndërsa parimi i banimit e pakëson kërkesën për një politikë harmonizimi fiskal për tatimet mbi 

personat fizikë, edhe pse e shton atë për një bashkërenditje midis administratave financiare të 

shteteve anëtare. Në fakt, me përjashtim të rastit kur ndryshon vendbanim, kudo që të investojë 

kapitalet e tij, individi është gjithnjë subjekt i sistemit fiskal të vendit të vet. Nuk ekziston, pra 

një shtytës për ti transferuar jashtë vendit. Inkurajohet një farë qarkullimi i shtetasve, por 

evitohet gjthsesi shtrembërime të tilla. 

 

Problemi rëndohet edhe më nga qënia e tatimeve zëvendësuese, që mbizotërojnë në fushën e 

tatimeve të të ardhurave nga kapitali. Si duhet kuptuar në këtë rast parimi i banimit? Si duhet të 

mbahen parsysh ndryshimet që ekzistojnë midis shteteve të ndryshme? Këto probleme të vështira 
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bashkërenditjeje janë problemet me të cilat u përballën realisht Shtetet Anëtare të BE-së dhe jo 

harmonizimi i tatimit të të ardhurave nga kapitali. 

 

 

2.6. Koncepti i tatimit të dyfishtë në Bashkimin Europian 

 

Një ndër problematikat më të shpeshta në sistemet tatimore europiane, por jo vetëm, janë edhe 

ekzistenca e tatimeve të dyfishta. Me tatim të dyfishtë do të kuptojmë vjeljen e tatimit nga dy apo 

më shumë juridiksione për të njëjtat të ardhura të deklaruara (në rastin e tatimeve mbi të 

ardhurat), pasuri (në rastin e tatimeve të kapitalit) ose transaksione financiare (në rastin e 

tatimeve të shitjes). Tatimi i dyfishtë paraqitet atëherë kur në bazë të dispozitave të organeve 

tatimore të të njëjtit rang, për të njëjtën periudhë kohe, ngarkohet me të njëjtin tatim ose tatime të 

të njëjtit lloj, i njëjti subjekt tatimor ose objekt tatimor
140

. Ky detyrim i dyfishtë shpesh zbutet 

nga traktatet tatimore midis vendeve. 

 

Tatimi i dyfishtë lindi pasi shumë shtete tatojnë rezidentët e tyre (individët dhe kompanitë) për të 

gjitha të ardhurat e tyre vjetore, të realizuara si brenda, ashtu edhe jashtë vendit të tyre të 

rezidencës (detyrimi tatimor i plotë)
141

. Fakti se dy shtete (ose më shumë se dy) tatojnë të njëjtin 

subjekt për të njëjtat të ardhura (kapitale) do të konsiderohet si tatim i dyfishtë juridik. Në 

funksion të zgjidhjes së kësaj mbivendosjeje shtetet kanë shkuar drejt nënshkrimit të 

marrveshjeve ndërkombëtare për eleminimin e tatimit të dyfishtë. Këto marrveshje, të quajtura 

ndryshe edhe Konventa për eleminimin e tatimit të dyfishtë, lidhen ndërmjet dy ose më shumë 

shtetesh në mënyrë që të parandalojnë tatimin e të njëjtit person, për të njëjtat të ardhura, në të 

dyja shtetet. Me tatimet e dyfishta juridike merret kryesisht e drejta tatimore ndërkombëtare.  

 

Sot në praktikën ndërkombëtare është më se e zakontë që një individ apo biznes, i cili është 

rezident në një vend të caktuar, të realizojë një fitim të tatueshëm (të ardhura, pasuri) në një vend 

tjetër. Në këtë rast, ky person sipas legjislacionit të brendshëm, ka detyrimin që tatimin në nivel 

kombëtar (sipas parimit të rezidencës) dhe të paguajë përsëri në vendin në të cilin është realizuar 

fitimi (në bazë të parimit të burimit). Kjo padiskutim konsiderohet si një gjendje e padrejtë, duke 

rënduar subjektin, dhe për këtë arsye shumë kombe kanë nënshkruar marrëveshje bilaterale 

tatimore të dyfishta me njëri -tjetrin.   

 

Në disa raste, marrveshjet parashikojnë që tatimi të paguhet në vendin e qëndrimit dhe të 

përjashtohen nga vendi në të cilin ato krijohen. Në rastet e tjera, taksapaguesi e paguan detyrimin 

në vendin në të cilin është realizuar fitimi, duke u pajisur më një deklaratë tatimore të cilën e 

paraqet tek autoriteti kompetent tatimor në vendin e rezidencës, për të bërë të mundur zbritjen e 

tatimit. Për ta bërë këtë, tatimpaguesi duhet të deklarojë (në vendin e huaj) se ai nuk është 

rezident atje. Pra aspekt i dytë i marrëveshjes është se të dy autoritetet tatimore duhet të 

shkëmbejnë informacione në lidhje me deklarata të tilla, në mënyrë qe shtetet të kenë mundësi të 

hetojnë rreth ndonjë anomalie që mund të shkaktojë evasion fiskal
142

. Një kontroll i tillë është 

mjaft i thjeshtë në rastin e individëve, personave fizikë, të cilët mund të kenë vetëm një 

vendbanim në të njëjtën kohë, ndërsa në rastin e korporatave, subjektet e tatueshme, zotërojnë 
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filial të huaja, dhe në këto raste ato mund të jenë banorë në të njëjtën kohë në vende të ndryshme. 

Kontrolli i shmangies tatimore të paarsyeshme në rastin e korporatave bëhet më i vështirë dhe 

kërkon një hetim më të plotë e kompleks.  

 

Në Bashkimin Evropian, shtetet anëtare kanë përfunduar një marrëveshje shumëpalëshe mbi 

shkëmbimin e informacionit
143

. Sipas kësaj direktive, secili shtet ka detyrimin të raportojë për 

homologët e tyre në çdo juridiksion tjetër, një listë të atyre subjekteve kursimtarë që kanë 

pretenduar përjashtimin nga tatimet lokale për shkak të faktit se nuk janë rezident të vendit në të 

cilin ka lindur e ardhura. Këto subjekte tatimpagues duhet të kenë deklaruar gjithashtu për të 

gjitha të ardhurat e fituara në vendin e huaj, pranë autoriteteve përkatëse në vendin e rezidencës, 

në mënyrë që të shmanget evazioni fiskal.   

 

Për një periudhë tranzicioni, disa shtete kanë disa marrëveshjet e tyre të veçanta. Sipas këtyre 

marrveshjeve tatimore, shtetet mund t‟i ofrojnë të gjithë këtyre subjekteve tatimpagues 

kursimtarë: ose (a) dhënien e informacioneve si më sipër, ose (b) kreditimin e tatimit të huaj.  

 

Sipas një studimi të kohëve të fundit
144

, nga Business Europe konfirmohet edhe një herë fakti se 

tatimi i dyfishtë mbetet ende një problem serioz brenda tregut të përbashkët europian, si dhe një 

pengesë për tregtinë ndërkufitare dhe investimet. Sipas këtij studimi, Gjermania dhe Italia janë 

identifikuar si Shtetet Anëtare në të cilat kanë ndodhur shumica e rasteve taksimit të dyfish 

 

 

2.7. Strategjia Europiane për vitin 2020 në fushën e taksave dhe rritjes ekonomike
145

 

 

Strategjia Europiane e vitit 2020, për një rritje ekonomike të qëndrueshme, efektive qëndron në 

rishikimin e të ardhurave, duke ndikuar në sistemet tatimore me synimin për t‟i bërë ato të rriten 

miqësisht. Kjo strategji është mbështetur në një vlerësim vjetor të politikave ekonomike dhe 

ligjore të çdo shteti anëtar dhe është quajtur Semestri Europian i cili mbyllet në qershor të çdo 

viti kalendarik nën vëzhgimin e rreptë të Komisionit dhe Këshillit të Europës. Sidoqoftë, 

vlerësimi vjetor i rritjes ekonomike (AGS) për vitin 2011
146

, deklaron se shtetet anëtare kanë 

nevojë për një qëndrueshmëri dhe konsolidim të politikave fiskale veçanërisht mbas krizës së 

2009. Gjithashtu shtetet anëtare duhet që të reformojnë tatimet indirekte duke zgjeruar bazën e 

tatueshme dhe jo nivelin e përqindjes së tatimit. Në mënyrë që në shtete të rritet punësimi 

veçanërisht të të rinjtë por dhe të moshat e mëdha, AGS sygjeron se shtetet anëtare duhet që të 

zbusin nivelet e larta të përqindjes tatimore mbi pagat dhe në këtë mënyrë rritet dhe oferta për 

vende të reja pune.  
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Shtetet Anëtare janë zotuar se do të ndërrmarrin reforma për të plotësuar katër objektiva kryesore 

si më poshtë: 

1. Rritjen dhe forcimin e konkurrencës. 

2. Rritjen e punësimit duke rishikuar legjislacionin tatimor  

3. Rritjen dhe forcimin e qëndrueshmërisë së financave publike. 

4. Forcimin e stabilitetit financiar. 

 

Për të realizuar këto katër objektiva Komisioni Europian më 24 dhe 25 mars të 2011
147

, vendosi 

të themeloj një pakt të quajtur Pakti Europa Plus (EPP), me qëllim forcimin e bashkëpunimit 

ekonomik dhe monetar të bashkimit, arritjen e një niveli të ri bashkëpunimi në fushën e tatimeve 

si dhe përforcimin e konkurrencës, duke bërë të mundur futjen në një nivel të ri bashkëpunimi 

mes shteteve anëtare. 

 

Kjo strategji bën thirrje për një bashkëpunim në legjislacionin tatimor si një element i 

rëndësishëm edhe pse duke ditur se tatimet direkte janë një kompetencë kombëtare e shteteve të 

veçanta. Për këtë arsye Shtetet Anëtare janë të vendosura që të marrin pjesë në diskutime serioze 

për sa i përket legjislacioneve përkatëse tatimore me synim që të shkëmbejnë përvojat më të mira 

në këtë drejtim. Vetëm duke bashkuar forcat ata do të rrisin fuqinë për të luftuar fshehjen e 

tatimeve, shmangies nga detyrimi për pagimin e tatimit dhe evazionit fiskal. Përveç 

bashkpunimit duke shkëmbyer praktika dhe propozime, Shtetet Anëtare janë të angazhuara që të 

ndërtojnë një politikë të përbashkët për vendosjen e një baze të përbashkët në lidhje me tatimin 

mbi të ardhurat nga fitimi. Ky bashkëpunim do të çojë gradualisht në politika financiare të 

përbashkëta mes Shteteve Anëtare. Për këtë arsye Komisoni Europian nxorri një projektligj në 

prill 2011
148

, për vendosjen e një tatimi bazë të përbashkët për sa i përket tatimit mbi fitimin e 

shoqërive tregtare.  

Raporti vjetor për rritjen ekonomike shigjeton ato aspekte të legjislacionit tatimor të cilat kanë 

vend për t‟u përmirësuar nga ana e shteteve anëtare, njëkohësissht i ndihmon shtetet anëtare të 

ngrenë reforma të sukseshme sipas konceptit të “friendly groëth”.  

Për vitin 2014 Rapoti Vjetor i Rritjes Ekonomike
149

 nxjerr në pah këto prioritete për t‟u 

përmbushur nga Shtetet Anëtare: 

 Zgjerimi i bazës së tatueshme dhe jo e alikuotave të tatimeve. Zgjerimi i bazës së 

tatueshme është më efiçente dhe “groëth friendly”, se sa rritja e përqindjeve tatimore. Ky 

prioritet ndihmon  duke shkuar drejt një sistemi më të thjeshtë dhe më efikas të TVSH-së 

dhe reduktimin e subvencioneve të dëmshme për mjedisin. 

 Duke e zhvendosur vëmendjen nga tatimi mbi pagën, veçanërisht për punonjësit e rinj 

dhe me pak përvojë, drejt tatimeve të përgjithëshme si: tatimi mbi pronën apo ndotja e 

ambjentit, duke pasur parasysh arritjen e paanësisë. 
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 Përmirësimin e zbatimit të pagimit të tatimeve përmes luftës kundër fshehjes së tatimit 

dhe evazionit, bashkëveprimin e veprimtarisë për të luftuar parajsat financiare, duke 

siguruar efiçencë më të mirë në administrimin dhe thjeshtimin e proçedurave për vjeljen e 

tatimit. Raporti thekson se bashkëpunimi dhe bashkeveprimi i administratave tatimore 

mes shteteve anëtare është e domosdoshme për të luftuar fshehjen e tatimeve dhe 

evazionin fiskal.
150

 

 Rishikimin e skemës së tatimeve që çojnë në rritjen e borxhit tatimor.  

Për këtë arsye Komisioni boton çdo vit dy raporte së pari, Trendi i tatimeve në BE, dhe së dyti 

Reforma tatimore. Këto raporte përmbajnë, përmbledhje të përqindjeve tatimore dhe reformave 

tatimore në shtetet anëtare për çdo vit kalendarik. Kohët e fundit një publikim nga anëtarët e DG 

TAXUD
151

, kanë përmbledhur se çfarë reformash janë me përparësi për t‟u ndërrmarrë prej 

shteteve anëtare.  

Çështjet e tatimeve dhe taksave janë shumë të rëndësishme dhe me fokus të veçantë dhe nga 

organizmat e BE-së, qeveritë janë tashmë të bindura se një bashkëpunim më i mirë ekonomik 

mes vendeve anëtare duhet të çojë natyrshëm dhe në një bashkëveprim dhe përqasje më të 

unifikuar dhe në fushën e tatimeve qoftë ato direkte dhe ato indirekte ku bazat e këtij 

bashkëpunimi janë më të rrënjosura.  

Strategjia e Komisionit Europian
152

 për legjislacionin tatimor, u shpjegua në deklaratën e 23 

majit të 2001, nëpërmjet kësaj deklarate Komisioni shprehu besimin e tij se bashkëpunimi më i 

mirë mes shteteve nuk do të thotë se lind nevoja e harmonizimit të sistemit tatimor mes tyre. 

Edhe pse shtetet anëtare i njohin dhe respektojnë rregullat e BE-së, kjo nuk do të thotë se ata nuk 

mund të përkrahin atë sistem tatimor që iu përshtatet më tepër.  

Tatimet direkte janë të tilla që janë në zhvillim të vazhdueshëm, duke qënë se tatimet direkte 

rëndojnë mbi pasurinë, të ardhurat dhe përfitimet nga to. Nga ana tjetër nevoja për investime të 

ngjeshura nga ana e shërbimeve publike vjen vazhdimisht duke u rritur. Kjo situatë ka çuar në 

krijimin e kategorive të reja të tatimeve qoftë ato direkte dhe ato indirekte. Vëndin më të 

rëndësishëm në lëmin e taksave direkte e zë tatimi mbi të ardhurat nga paga apo punëzënia. Sipas 

Petre Brezeanu 
153

“tatimi mbi të ardhurat është një shumë në para që një qënie natyrore duhet të 

paguajë për të gjitha të ardhurat e realizuara gjatë një viti financiar”. 

Tatimet janë një nga pikat kyçe të monitorimit nëpërmjet Semestrit Europian, ciklit vjetor të 

monitorimit dhe bashkëpunimit ekonomik si dhe monitorimit të progresit të kryer nga shtetet në 

përmbushje të objektivave të 2020 për Europën. Çdo vit Semestri Europian fillon me publikimin 

e Raportit Vjetor të Rritjes Ekonomike, i cili vendos objektivat për rritjen ekonomike dhe të 

vendeve të punës për vitin e ardhshme. Në muajin qershor puna e realizuar nga Semestri 

Europian arrin kulmin kur ky komision dorëzon raportin së bashku me masat dhe këshillat e 
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përshtashme për secililin Shtet Anëtar për vitin pasardhës. Këto shërbejnë si rekomandime 

specifike për secilin shtet anëtar që duhet të merren parasysh në mënyrë serioze nga ana e 

qeverisë së saj.  

 

Konkluzione 

Në këtë kapitull, kemi trajtuar tatimin mbi të ardhurat personale në Bashkimin Europian, 

mënyrën se si është konceptuar dhe trajtuar ky tatim direkt në legjislacionin europian, si dhe jemi 

ndalur në një analizë te hollësishme të këtij tatimi në disa prej vendeve të BE-së. Bashkimi 

Europian, që me krijimin e tij lindi si një bashkim ekonomik mes Shteteve Anëtare, të cilat me 

forcimin e bashkëveprimit ekonomik do të shkonin edhe më tej, drejt një cedimi gradual të 

pjesëve të sovranitetit të shteteve duke I hapur rrugë një bashkimi politik. Prandaj, sot themi se 

kemi të bëjmë me një organizim “sui generis” mes shteteve të Europës, për karekteristikat e 

realizimit dhe të funksionimit të këtij bashkimi. Realizimi i katër lirive themelore, si gur themeli 

I bashkëpunimit mes shtetesh detyrimisht kërkon dhe politika më të favorshme në fushën 

tatimore. Për këtë arsye, aktualisht, Bashkimi Europian ka adaptuar dhe ka përfunduar tërësisht 

harmonizimin e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, duke përfshirë jo vetëm parimet themelore të këtij 

tatimi por edhe harmonizimin e praktikave që do të ndiqen nga Shtetet Anëtare për procedurat e 

vjeljes së këtij tatimi.  

Ndërkohë, për sa i përket tatimit mbi të ardhurat, harmonizimi mbetet përsëri me ritme të 

ngadalta, kjo për faktin se Shtetet Anëtare kanë ushtruar presion që këtë tatim ta trajtojnë në 

nivel kombëtar. Kjo ka ardhur si rezultat që, secili shtet ka zgjedhur të adaptojë atë sistem 

tatimor që i përshtatet më mirë zhvillimeve të tij ekonomike, kulturës apo traditës. Dhe është 

mjaft e vështirë për shtetet që këtë traditë ta tjetërsojnë ose qoftë edhe ta ndryshojnë. Aktualisht, 

për sa I përket tatimit mbi të ardhurat, BE-ja ka miratuar pesë direktiva, tre prej të cilave 

rregullojnë tatimin mbi fitimin dhe dy prej tyre, përkatësisht, direktiva 48/EC/2003 dhe 

2014/48/EU e datës 24 mars 2014, janë të fokusuar në tatimin mbi të ardhuarat personale. 

Gjithsesi, edhe këto direktiva, siç e kemi trajtuar më lartë, janë të fokusuara në rregullimin e 

marrëdhënieve që lindin në fushën e të ardhurave nga interesi dhe kursimet e individëve. 

Megjithatë, ato harmoizojnë parimet bazë të funksionimit të bashkëpunimit mes shteteve. 

Unifikohet parimi i rezidencës, parimi i mos diskriminimit dhe gjithashtu në direktivën e 2014 e 

cila do të hyjë në fuqi më 1 janar 2016, forcohet edhe bashkëpunimi mes shteteve. Për këtë do të 

ngrihet një autoritet ndërshtetëror, i cili do të forcojë luftën kundër evazionit dhe fshehjes së të 

ardhurave duke marrë për bazë forcimin e shkëmbimit të informacionit mes shtetesh.  

Për sa i përket forcimit të bashkëpunimit mes shteteve në fushën e tatimit mbi të ardhurat, tre 

drejtimet kryesore, mbi të cilat është fokusuar ky bashkëveprim janë: Në rradhë të parë, 

harmonizimi i parimeve bazë që do të shërbejnë si gur themeli në thellimin e mëtejshëm të 

bashkëpunimit. Në rradhë të dytë: Kemi të bëjmë me unifikimin e marrëveshjeve për eliminimin 

e tatimit të dyfishtë; dhe së fundmi; përforcimi i shkëmbimit të informacioneve mes shtetesh për 

luftën kundër evazionit fiskal dhe fshehjes së të ardhurave. 
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Në  manualin e OECD-së, përmendet nevoja për të lehtësuar rastet e taksimit të dyfishtë, të cilat 

nuk janë të parashikuara në një traktat mes shteteve. Është e vërtetë se, përgjatë gjithë këtyre 

viteve, Shtetet Anëtare janë përpjekur të eliminojnë tatimin e dyfishtë që lind sipas situatave të 

ndryshme, veçanërisht kur bëhet fjalë për kapërcimin e kufijve të dividentëve si dhe të 

transferimit të çmimeve.   

Themelimi i një tregu të përbashkët është një objektiv themelor i BE-së. Një vendim i tillë u 

përforcua edhe me traktatin e Lisbonës, ku në nenin 3(3) të tij bëhet e detyrueshme dhe e 

obligueshme konsolidimi i tregut unik. Krijimi i tregut unik, është një koncept i lidhur ngushtë 

me ekzistencën e lirive themelore, përderisa ka për qëllim themelimin e një zone pa kufij të 

brendshëm dhe ku katër liritë e lëvizjes: të njerëzve, mallrave, shërbimeve dhe kapitaleve janë të 

garantuara sipas dispozitave të traktateve (neni 6 I Lisbonës).  

Vihet re se përforcimi  i vendosjes së lirisë së lëvizjes, është sanksionuar në të njëjtën kohë si 

nga rregullimet e Bashkimit Europian ashtu edhe OECD-së. Në nenin 2(d), në Konventën e 

themelimit të OECD-së, u theksua qëllimi i saj, sipas të cilit “shtetet anëtare, të gjithë u zotuan 

se ata individualisht ose së bashku do të përforconin përpjekjet për të minimizuar dhe zhdukur 

barrierat për lëvizjen e lirë të mallrave, shërbimeve, pagesave dhe zgjerimin e liberalizimit të 

lirisë së lëvizjes së kapitaleve”. 

Në të drejtën financiare, qëllimi i krijimit të lirisë së lëvizjes së lirë të mallrave, shërbimeve dhe 

kapitaleve është trajtuar disa herë. Në konventën për  modelin tatimor të OECD-së, në paragrafin 

7, neni 1, përmendet: “Qëllimi parësor i marrëveshjeve për eliminimin e tatimeve të dyfishta 

është nxitja e shkëmbimit të lirë të mallrave, shërbimeve dhe kapitaleve, përmes eliminimit të 

tatimit të dyfishtë  në nivel ndërkombëtar”.  

Po kështu edhe në Përmbledhjen e OECD-së, mbi transferimin e çmimeve, thuhet se: “Tatimet e 

dyfishta apo të shumëfishta, mund të krijojnë një barrierë për shkëmbimin e lirë të mallrave, 

shërbimeve dhe kapitaleve”
154

. 

Marrëveshjet dypalëshe dhe shumëpalëshe janë një instrument tjetër që shihen nga vendet e BE-

së, si një urë komunikimi për të realizuar tregun unik Europian. Në këtë mënyrë, ulen edhe 

kostot në lidhje me vjeljen vetëm një herë të tatimit mbi një detyrim të caktuar. Në këtë kapitull, 

gjithashtu, jemi ndalur edhe në përcaktimin e modeleve mbi ndërtimin e sistemeve tatimore më 

të përhapura sot në botë, të tilla si: sistemi gjithpërfshirës, dual dhe ai i taksës së sheshtë. Sot, 

secili prej shteteve aplikon një prej këtyre formave të sistemit tatimor sipas përcaktimeve ligjore 

te vendeve të tyre. Madje, në disa raste
155

, shtetet kanë parashikuar që në dispozitat kushtetuese 

sistemin tatimor që ata kanë zgjedhur të aplikojnë. Për këtë arsye, në këtë kapitull jemi ndalur 

gjithashtu, për të trajtuar tatimin mbi të ardhurat personale në disa prej vendeve të Bashkimit 

Europian, në mënyrë që të evidentojmë të përbashkëtat por edhe larmishmëritë e sistemeve 

tatimore nga njëri shtet në tjetrin. 

Në këtë analizë, jemi fokusuar në shtetet perëndimore të Europës të cilët kryesisht kanë sisteme 

gjithpërfshirëse si: Anglia, Franca, Gjermania, Italia, Danimarka, Spanja, etj; por kemi dashur të 

trajtojmë edhe disa shtete të rajonit të cilët edhe pse janë bërë pjesë me të drejta të plota pranë 
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familjes Europiane, përsëri vazhdojnë të aplikojnë sistemin e taksës së sheshtë si: Kroacia, 

Bullgaria dhe Rumania. 

Një dukuri interesante shfaqet edhe në rastin e zgjedhjes së njësisë kontribuese mes familjes, 

individit apo çiftit. Në vendet anëtare të OECD-së, njësia bazë kontribuese ndryshon nga njëri 

shtet në tjetrin. Disa vende si; Australia, Kanadaja, Danimarka, Italia, Mbretëria e Bashkuar, 

Suedia, Shqipëria etj, kanë implemetuar sistemin e njësisë së individit. Disa të tjera si Belgjika, 

Gjermania dhe Spanja kanë implementuar sistemin martesor. Ndërkohë Franca dhe 

Luksemburgu kanë aplikuar njësinë e familjes. Shtete të ndryshme, siç shihet kanë zhvilluar ide 

të ndryshme për sa i përket njësisë kontribuese, kjo varion nga fakti se çdo shtet ka traditat e tij 

për koncepte të tilla si individi, familja, martesa, shoqëria, etj.  

Në vija të përgjithëshme, mund të konkludojmë se, në nivel parimesh, thuajse të gjithë shtetet 

kanë të trajtuar në mënyrë të njëjtë, disa prej parimeve themelore të sistemit tatimor, si: parimin e 

rezidencës, cilët do të konsiderohen persona rezident të një shteti dhe cilët jo, parimin e mos-

diskriminimit të subjekteve sipas situatës së tyre në shtete të ndryshme, etj. Ndërkohë, mënyrat e 

llogaritjes dhe vjeljes së tatimit mbi të ardhurat në secilin shtet janë të ndryshme. Ato variojnë 

sipas zhvillimit ekonomik, politik dhe social të secilit shtet. Kjo pjesë i përket ende sovranitetit të 

çdo shteti dhe ka ende shumë punë për t‟u bërë drejt unifikimit të proçedurave të tilla në këtë 

fushë.  

Por, vendet e Bashkimit Europian, dëshirojnë t‟i shtrijnë edhe më tej urat e komunikimit dhe të 

bashkëpunimit mes tyre në fushën tatimore. Këtë e tregon mjaft qartë edhe plani i Europës për 

vitin 2020. Në funksion të këtij bashkëpunimi, janë ngritur edhe disa struktura të qënësishme të 

cilat do të vazhdojnë të bashkërendojnë praktikat në fushën e tatimeve për të sjellë gradualisht 

një rritje të qëndrueshme dhe solide drejt së ardhmes. Komisioni Europian në mars të vitit 2010, 

themeloi një pakt të quajtur Pakti Europa Plus (EPP), me qëllim forcimin e bashkëpunimit 

ekonomik dhe monetar të bashkimit, arritjen e një niveli të ri bashkëpunimi në fushen e tatimeve 

si dhe përforcimin e konkurrencës, duke bërë të mundur futjen në një nivel të ri bashkëpunimi 

mes Shteteve Anëtare. 

Për këtë arsye Komisioni boton çdo vit dy raporte; së pari, Trendi i Tatimeve në BE, dhe së dyti 

Reforma Tatimore. Këto raporte përmbajnë, përmbledhje të përqindjeve tatimore dhe reformave 

tatimore në Shtetet Anëtare për çdo vit kalendarik. Kjo strategji bën thirrje për një bashkëpunim 

në legjislacionin tatimor si një element i rëndësishëm edhe pse duke ditur se tatimet direkte janë 

një kompetencë kombëtare e shteteve të veçanta. Për këtë arsye Shtetet Anëtare janë të 

vendosura që të marrin pjesë në diskutime serioze për sa i përket legjislacioneve përkatëse 

tatimore me synim që të shkëmbejnë përvojat më të mira në këtë drejtim. Përveç bashkpunimit, 

duke shkëmbyer praktika dhe propozime, Shtetet Anëtare janë të angazhuara që të ndërtojnë një 

politikë të unifikuar për vendosjen e një baze të përbashkët në lidhje me tatimin mbi të ardhurat. 
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KAPITULLI III: TATIMI MBI TË ARDHURAT PERSONALE NË DISA 

PREJ VENDEVE TË BASHKIMIT EUROPIAN 
 

Tatimet direkte janë në zhvillim të vazhdueshëm, kjo për faktin se ato rëndojnë mbi pasurinë, të 

ardhurat dhe përfitimet nga to. Nga ana tjetër nevoja për investime të ngjeshura të shërbimeve 

publike vjen vazhdimisht duke u rritur. Kjo situatë ka sjellë krijimin e kategorive të reja të 

tatimeve qoftë ato direkte apo ato indirekte. Vendin më të rëndësishëm në lëmin e tatimeve 

direkte e zë tatimi mbi të ardhurat nga paga apo punëzënia. Sipas Petre Brezeanu
156

 tatimi mbi të 

ardhurat është një shumë në para që një qënie natyrore duhet të paguajë për të gjitha të ardhurat e 

realizuara gjatë një viti financiar. 

 

Diferencat në nivelet e tatimeve mes shteteve anëtare të BE-së, lëvizin nga 26 përqind Lituania 

në 47.7 përqind në Danimark të PBB të vendit
157

. Kjo diferencë e madhe qëndron mbi të gjitha 

nga zgjedhjet e politikave sociale në vend, të tilla si: kontributet nga skema e sigurimeve 

shoqërore publike apo private, mosha e pensionit, sigurimi i shëndetit, edukimi, zgjerimi apo jo i 

administratës publike apo i shpenzimeve publike, etj. Në këtë qasje, një rol të rëndësishëm kanë 

luajtur një sër faktorësh teknik, mbi të cilët disa shtete anëtare të BE-së kanë formuluar politikat 

e tyre sociale dhe ekonomike, duke u përqëndruar më shumë në uljen e nivelit të tatimeve se sa 

uljen e shpenzimeve publike, ndërsa pagesat për asistencë sociale dhe ekonomike përjashtohen 

nga tatimet në disa shtete dhe në disa vende të tjera jo.  

 

Zakonisht, nivelet e tatimit në raport me PBB janë më të larta në 15 shtetet anëtare të cilët u bënë 

pjesë e bashkimit përpara vitit 2004, sesa në 12 shtetet e tjera që u anëtarësuan pranë këtij 

bashkimi gjatë viteve 2004-2007. Nga 15 shtetet e para anëtare të Bashkimit Europian vetëm 

Irlanda, Spanja dhe Greqia kanë nivelin e tatimeve më të ulët në raport me PBB. Në përgjithësi, 

mund të themi se 12 shtetet e grupit të dytë kanë një strukturë të ndryshme krahasuar me 15 

shtetet e para anëtare. Këto të fundit kanë pothuaj të njëjtat të ardhura të vjela nga taksat direkte, 

taksat indirekte dhe kontributet sociale, me përjashtim të Maltës e cila ka të ardhura më të ulëta 

nga taksat direkte
158

.  

 

Nivelet më të ulëta të të ardhurave nga taksat direkte e kanë Lituania 17 përqind nga 31 përqind 

në 2008, Bullgaria 18.9 përqind, Hungaria 18.7 përqind, dhe Sllovenia 19.1 përqind. Të gjitha 

këto shtete kanë aplikuar tatimin e sheshtë mbi të ardhurat, i cili dukshëm sjell një rënie të 

tatimeve direkte krahasuar me ato indirekte. Megjithatë, edhe mes 15 shteteve të para anëtare ka 

diferenca të dukshme të të ardhurave nga taksat direkte dhe ato indirekte. Vendet Skandinave si 

dhe Mbretëria e Bashkuar kanë alikuota më të larta të tatimeve direkte në krahasim me ato 

indirekte. Kryesisht në Danimark, por edhe në Suedi dhe në Mbretëria e Bashkuar, niveli i 

kontributeve në skemën e sigurimeve shoqërore nga pjesa tjetër e tatimeve direkte është shumë i 

ulët. Ka një arsye specifike se pse në këtë vend të ardhurat nga skema e sigurimeve shoqërore 

janë kaq të ulëta, kjo sepse pjesa më e madhe e shpenzimeve publike në Danimark realizohen 

nga të ardhurat nga tatimet. Kjo gjë realizohet duke aplikuar alikuota shumë të larta për tatimet 

direkte dhe si rrjedhojë të ardhurat nga tatimet direkte në raport me tatimet e tjera në Danimark 

                                                           
156

 Brezenau P., Annual Income Tax. A Practical Guide. Working Paper, Bucureşti: Editura Economică, 2000.  
157

 OECD Tax Policy Studies. Tax Policy Reform and Economic Growth. OECD Publishing, 2010. Fq. 27-44. 
158

 Të dhënat e mësipërme, sikurse edhe pjesa më e madhe e statistikave të këtij kapitulli, janë marrë nga faqa 

zyrtare e OECD dhe raportet vjetore të saj në lidhje me tatimin mbi të ardhurat personale. www.oecd.org  

http://www.oecd.org/


74 
 

janë më të larta krahasuar me shtetet e tjera anëtare të BE-së. Në ndryshim nga Danimarka, 

Franca dhe Gjermania kanë më të lartë nivelin e kontributeve shoqërore në raport me atë të 

tatimeve direkte.  

 

Megjithatë, duhet të theksojmë se të ardhurat e vjela nga tatimi mbi të ardhurat personale nga 

paga, përbëjnë të ardhurat më të larta nga tatimet në Shtetet Anëtare duke zënë mesatarisht 50 

përqind të totalit të të ardhuarve nga tatimet. Pas tyre vijnë të ardhuat nga konsumi dhe 

shpenzimet, të tilla si tatimi mbi vlerën e shtuar me 1/3 e të ardhurave dhe me të ardhurat nga 

fitimi me 1/5. Menjëherë pas krizës ekonomike dhe financiare të vjeshtës së vitit 2008, qeveritë 

reaguan duke ulur menjëherë alikuotat e tatimeve direkte, por më pas në viti 2011 ato u rritën 

përsëri mes shteteve anëtare duke rriitur njëkohësisht dhe të ardhurat brenda këtij viti. Ndryshe 

nga tatimet indirekte mbi konsumin, të ardhurat nga tatimet direkte edhe nën efektin e krizës nuk 

pësuan rënie. 

 

Megjithëse të ardhurat mesatare nga tatimet personale mes 27 shteteve u ulën me 2.1 përqind nga  

viti 2000 e në vazhdim, ky ndryshim varion mes Shteteve Anëtare. Reduktimi i të ardhurave nga 

tatimi nga puna pas viteve 2000, ka qenë në nivel më të lartë në Bullgari dhe në Lituani me 8 

përqind, po ashtu edhe në Suedi, Danimark, Finland dhe Sllovaki. Këto vitet e fundit është mjaft 

me interes kur shikon se të tre këto vende skandinave të cilët kanë edhe alikuotat më të larta të 

tatimeve personale janë sforcuar që të përshtasin përqindjen e tatimit mbi të ardhurat nga paga 

afër nivelit mesatarë të vendeve të BE-së. Nga ana tjetër të ardhurat nga tatimet personale u 

ngritën ndjeshëm në Qipro, Portugali, Luxemburg dhe Spanjë, por ato përsëri mbetën më të ulta 

se mesatarja e të ardhurave të të gjithë shteteve anëtare të BE-së. Rënien më të madhe nga të 

ardhurat e mbledhura nëpërmjet këtij tatim në vitin 2011, e ka pasur Malta, Bullgaria dhe 

Portugalia, në më pak se 25 përqind, ndërsa më të lartën e ka pasur Belgjika dhe Italia me 40 

përqind.  Gjithsesi, kjo nuk do të thotë se 12 shtetet e reja anëtare kanë përqindje më të ulët nga 

të ardhurat e tatimeve direkte krahasuar me 15 shtetet e para anëtare, si shembull mund të 

shërbejnë të dhënat e shteteve të tilla si Hungaria dhe Republika Çeke, të cilat kanë të ardhura që 

tejkalojnë normën mesatare të shteteve të BE-së
159

.  

 

Mesatarja e nivelit më të lartë të të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat personale në shtetet e 

BE-së, është 38,7 përqind
160

. Ky nivel ndryshon dukshëm nga një vend në tjetrin duke filluar nga 

10 përqind në Bullgari, deri në 56.6 përqind në Suedi. Si rregull, 12 shtetet e reja anëtare me 

përjashtim të Sllovenisë, Qipros dhe Maltës, kanë nivele më të ulëta se sa mesatarja e BE-së, 

ndërsa nivelet më të larta të alikuotave e kanë vendet skandinave.  

 

Dekadën e fundit, si pasojë e një iniciative të ndërmarrë në disa shtete të Bashkimit Eurupian, të 

tilla si: Bullgaria, Danimarka, Finlanda, Gjermania, Hungaria, Lituania, Vendet e Ulëta dhe 

Suedia kanë ulur tatimet mbi të ardhurat personale
161

. Megjithatë një numër i madh shtetesh si 

Republika Çeke, Estonia, Irlanda, Franca, Greqia, Letonia, Luxemburg, Portugalia, Rumania, 

Sllovakia, Spanja dhe Mbretëria e Bashkuar, vendosën të rrisnin nivelin e tatimit mbi të ardhurat 

                                                           
159

 European Commission, Tax reforms in EU Member States, Tax policy challenges for economic growth and fiscal 

sustainability, European Union 2011.  
160

 European Commission, Eurostat: Taxation trends in European Union, Taxation and Customs Union, 2013.  
161

 OECD Working Paper. Taxing Wages 2011-2012, Average Persenal Income Tax Rate and Tax Wadge in OECD 

Countries. OECD Publishing 2013. Fq. 29. 



 

75 
 

personale, duke zgjeruar nivelet e tatimit me qëllim për të ndryshuar bazën e tatueshme. Një 

reform efikase që u ndërmor në disa shtete të Europës si pasojë e krizës financiare, të tilla si 

Danimarka, Finlanda, Gjermania dhe Hungaria, u ulën alikuotat nga tatimet direkte dhe u rritën 

alikuotat e tatimeve indirekte.  

 

Kjo reform solli edhe rritjen e të ardhurave të përgjithëshme nga tatimet në këto shtete. Natyra e 

tatimeve progresive është theksuar këto vitet e fundit në disa shtete të BE-së
162

. Ndër politikat 

më të rëndësishme në funksion të reformimit të sistemit fiskal mund të përmendim: Francën, e 

cila ngriti nivelin maximal të tatimit mbi të ardhurat personale dhe fitimin; Spanja, e cila 

implementoi një nivel maksimal të tatimit mbi të ardhurat dhe fitimin përkatësisht prej 46 dhe 47 

përqind; në Mbretërinë e Bashkuar, tatimi mbi të ardhurat u bë më tepër progresiv duke rritur 

numrin e alikuotave dhe njëkohësisht duke rritur tavanin maksimal të tatimit në 50 përqind të të 

ardhurave; Greqia dhe Portugalia, të dyja rritën nivelin maksimal të tatimit në 45 përqind nga 40 

dhe 42 përqind që ishte më parë; në Irland, masat e kombinuara si mbi tatimin personal, ashtu 

edhe mbi kontributet sociale sollën aplikimin e një norme mjaft të lartë, prej 52 përqind për të 

punësuarit dhe 55 përqind për të vetpunësuarit. Ndërkohë, vetëm dy shtete në Bashkimin 

Europian kanë ndërrmarrë reforma për uljen e tatimeve progresive, Hungaria dhe Danimarka. 

Hungaria, në vitin 2011 aplikoi reformën për kalimin në regjimin e taksës së sheshtë duke kaluar 

nga niveli maksimal i të ardhurave prej 36% në 16%. Ndërsa Danimarka me reformën e vitit 

2010, uli nivelin maksimal të tatimit mbi të ardhuart nga 63 në 56.1 përqind.  

 

Viti 2013 shënoi rritje të konsiderueshme të nivelit të përqindjeve të tatimit mbi të ardhurat 

përsonale në Republikën Çeke, Slloveni, Portugali dhe një rënie në Hungari dhe Mbretërinë e 

Bashkuar. Nga viti 2010 e deri në ditët e sotme, ka patur një tendencë të vazhdueshme për rritjen 

e nivelit të alikuotave mes Shteteve Anëtare, kështu brenda çdo viti 5 deri në 6 shtete anëtare 

rrisnin nivelin e përqindjes të tatimeve dhe si pasojë në vitin 2013 norma mesatare e nivelit të 

këtij tatimi për Bashkimin Europian në tërësi shkoi në 38.7 përqind
163

.  

 

Megjithatë vlen të theksojmë, se shumë nga vendet anëtare të BE-së, mbështesin formën 

progresive të tatimit mbi të ardhurat, pasi ndër vite ato kanë kuptuar se kjo është forma më e 

përshtatshme për të realizuar një rishpërndarje më të mirë të të ardhurave në një vend. 

Veçanërisht për shtetet sociale, në të cilat të ardhurat më të larta tatohen në nivel më të lartë, 

përkthehet në ngritjen e politikave më të mira sociale për shtresat në nevojë. Ndërkohë që tatimet 

e tjera të cilat nuk janë të lidhura me të ardhurat, mund t‟iu përshtaten format e tatimeve të 

sheshta apo regresive. Në këtë mënyrë, Austria aplikoi sistemin dual të tatimeve më 2011, duke e 

tatuar tatimin mbi fitimin nga të ardhurat e aksioneve, së bashku me të ardhurat nga interesat dhe 

dividentët në masën prej 25 përqind. Po kështu edhe Portugalia vendosi një tatim të sheshtë mbi 

tatimin mbi fitimin në masën 25%
164

. 

 

 

3.1. Anglia 

 
Taksimi në Mbretërinë e Bashkuar përbëhet nga dy nivele të ndryshme të qeverisjes: qeverisja 

                                                           
162

 Working Paper., OECD Tax Policy Stadies, Taxation and Employment. OECD Publishing, 2012. Fq. 28. 
163

 Po aty. Fq. 158 
164

 http://www.globalpropertyguide.com/Europe/Portugal/Taxes-and-Costs  

http://www.globalpropertyguide.com/Europe/Portugal/Taxes-and-Costs


76 
 

qëndrore (të ardhurat e Madhërisë së Saj dhe Doganat) dhe qeverisja lokale
165

. Mbretëria e 

Bashkuar është ligjërisht një bashkim i përbërë nga një sistem fiskal i vetëm por i përbëra nga tre 

paketa fiskale të ndryshme. Në to bëjnë pjesë: sistemi  fiskal Anglez, Skocez dhe ai i Irlandës së 

Veriut, të cilat kanë rregullime të ndryshme. Të ardhurat e qeverisë qendrore vijnë kryesisht nga 

tatimi mbi të ardhurat, kontributet e sigurimeve kombëtare, tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH), 

taksa e korporatës dhe taksa e karburantit. Ndërkohë, të ardhurat e qeverisjes lokale vijnë 

kryesisht nga grante të fondeve të qeverisjes vendore, norma e përqindjes së biznesit në Angli 

dhe Uells, taksat vendore dhe gjithnjë e më shumë nga tarifa dhe detyrime të tjera vendore, të 

tilla si parkimi në rrugë, etj.  

 

Taksa e të ardhurave përbën burimin e vetëm më të madh të të ardhurave të mbledhura nga 

qeveria. Burimi i dytë më i madh i të ardhurave qeveritare janë Kontributet e Sigurimeve 

Shoqërore. Burimi i tretë më i madh i të ardhurave qeveritare është taksa mbi vlerën e shtuar 

(TVSH), dhe burimi i katërt më i madh është taksa e koorporatës
166

.  

 

 

3.1.1. Taksimi në Anglinë mesjetare dhe historia e taksimit në Mbretërinë e Bashkuar  

 

Gjatë fundit të shekullit të XVII-të në Angli u vendos një taksë toke e njëtrajtshme (unike). Kjo 

përbënte burimin kryesor të të ardhurave të qeverisë gjatë gjithë fundit të shekullit të XVII-të, 

shekullit të XVIII-të dhe fillimit të shekullit të XIX-të.  

 

Taksa e të ardhurave u vendos në Britani nga William Pitt i Riu në buxhetin e tij të dhjetorit 

1798, i cili u prezantua një vit më vonë, në vitin 1799
167

, për të paguar për armët dhe pajisjet të 

tjera në përgatitje të luftrave kundër Napoleonit. Taksa e re e të ardhurave progresive të Pitt-it 

filloi me mbledhjen e 2 pence të vjetër për pound (1/120) për të ardhurat mbi 60 £ (5,511 £ sipas 

të dhënave të vitit 2014), dhe rritej në një maksimum prej 2 shilingash (10%) për të ardhurat mbi 

200 £
168

. Pitt shpresonte që taksa e re e të ardhurave do të arrinte në 10 milion £, por të adhurat e 

atëkohshme për vitin 1799 arritën në një total prej mbi 6 milionë £.  

 

Taksa e të ardhurave u mblodh sipas pesë programeve. Të ardhurat që nuk i përkisnin këtyre 

programeve nuk taksoheshin. Programet ishin:  

• Programi A (taksa mbi të ardhurat nga toka në Mbretërinë e Bashkuar)  

• Programi B (taksa mbi përdorimin tregtar të tokës)  

• Programi C (taksa mbi të ardhurat nga sigurimet publike)  

• Programi D (taksa mbi të ardhurat tregtare, të ardhurat nga profesionet dhe zanatet, 

interest, të ardhurat nga përtej detit dhe të ardhurat rastësore)  

• Programi E (taksa mbi të ardhurën e punësimit)  

 

Më vonë u shtua një Program i gjashtë, Programi F (taksa mbi të ardhurën e dividentit në 
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Mbretërinë e Bashkuar). 

 

Taksa e të ardhurave të Pitt u mblodh nga viti 1799 në vitin 1802, kur ajo u hoq nga Henry 

Addington gjatë Paqes së Amienëve
169

. Addington u emërua si Kryeministër në 1801, pas 

dorëqeqjes së Pitt me Emancipimin Katolik. Taksa e të ardhurave u rivendos nga Addington në 

vitin 1803 kur rifilluan armiqësitë, por u hoq sërisht në vitin 1816, një vit pas Betejës së Vaterlo-

së. Taksa e të ardhurave të Mbretërisë së Bashkuar u rivendos nga zoti Robert Peel në Aktin e 

Taksës së të Ardhurave të vitit 1842. Peel, si një konservator, e kishte kundërshtuar taksën e të 

ardhurave në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 1841, por një rritje e defiçitit buxhetor kërkonte 

burime të reja financimi. Taksa e re e të ardhurave, e bazuar në modelin e Addington-it, u vendos 

për të ardhurat mbi 150 £ (12,320 £ sipas të dhënave të vitit 2014). Një nga  pak parimet më të 

qarta të të ashtuquajturës Kushtetutë e Mbretërisë së Bashkuar, “Bill Of Rights” e 1688/89 

parashikon se tatimet duhet të vendosen vetëm me konsensusin e Parlamentit të vendit
170

. Në 

këtë mënyrë asnjë tatim qoftë ai edhe i vendosur në bazë të marrëveshjeve dhe traktateve mes 

shteteve nuk mund të implementohet drejtpërsëdrejti pa miratimin e Parlamentit. Ky rregull 

vazhdon të funksionojë dhe në ditët e sotme
171

. 

 

Taksa e të ardhurave të Mbretërisë së Bashkuar ka ndryshuar me kalimin e viteve. Në fillim ajo 

taksonte të ardhurat e një individi pavarësisht se kush ishte përfituesi që ka të drejtën mbi atë të 

ardhur, por tani një individ është i detyruar të paguajë taksë vetëm për të ardhurat për të cilat ai 

apo ajo ka të drejën e përfitimit. Shumicës së kompanive i‟u hoq taksa e të ardhurave neto në 

vitin 1965 kur u vendos taksa e korpooratës. Këto ndryshime u konsoliduan nga Akti i Taksave 

të të Ardhurave dhe Korpooratës së vitit 1970. Gjithashtu u ndryshuan edhe programet nën të 

cilat mblidheshin taksat
172

. Përqindja më e lartë e taksës së të ardhurave arriti gjatë Luftës së 

Dytë Botërore në 99.25%. U ul pak pas lufte dhe ishte rreth 90% gjatë viteve 1950 dhe 1960. 

 

Programi B u hoq në vitin 1988, Programi C në vitin 1996 dhe Programi E në vitin 2003. Për 

qëllime të taksës së të ardhurave, programet e mbetura u zëvendësuan nga Akti i Taksës së të 

Ardhurave (të ardhura nga Tregtia dhe të Tjera) i vitit 2005, i cili gjithashtu shfuqizoi tërësisht 

Programin F. Për qëllime të taksës së të ardhurave, sistemi i programeve u shfuqizua dhe u 

zëvendësua nga Akti i Taksës së Korporatës së vitit 2009 dhe Akti i Taksës së Korporatës së vitit 

2010.  

 

 

3.1.2 Të ardhurat nga tatimet si një përqindje e PBB për Mbretërinë e Bashkuar në 

krahasim me OECD dhe BE 

 

Në vitin 1971 përqindja më e lartë e taksës së të ardhurave mbi të ardhurat e fituara u ul në 75%. 

Në vitin 1974 kjo rënie ndryshoi pjesërisht dhe përqindja më e madhe mbi të ardhurat e fituara u 

rrit në 83%. Me shtesën e të ardhurave të investimit kjo u rrit në përqindjen e lartë të të 
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ardhurave të investimit në 98%, përqindja më e lartë e qëndrueshme që gjatë luftës. Kjo 

aplikohej për të ardhura mbi 20,000 £ (181,858 £ sipas të dhënave të vitit 2014). Në vitin 1974, 

më shumë se 750,000 njerëz ishin të detyruar të paguanin përqindjen më të lartë të taksës së të 

ardhurave. Margaret Thatcher, e cila favorizoi tatimet indirekte, uli përqindjen e taksës së të 

ardhurave personale gjatë vitit 1980
173

. Në buxhetin e parë pas fitores së saj në zgjedhjet e vitit 

1979, përqindja më e lartë u zvogëlua nga 83% në 60% dhe përqindja bazë nga 33% në 30%. 

Përqindja bazë gjithashtu u shkurtua për tre buxhetet në vijim në nivelin 29% në buxhetin e vitit 

1986, në nivelin 27% në vitin 1987, dhe në nivelin 25% në vitin 1988. Përqindja më e lartë e 

taksës së të ardhurave u shkurtua në 40% në buxhetin e vitit 1988.  

 

Qeveritë që pasuan e zvogëluan përqindjen bazë edhe më tej, deri në nivelin e saj aktual prej 

20% në vitin 2007. Që nga viti 1976 (kur qëndroi në 35%) përqindja bazë është zvogëluar me 15 

pikë në përqindje. Megjithatë, ky zvogëlim është kompesuar nga rritjet në konributet e sigurimit 

shoqëror dhe taksës mbi vlerën e shtuar (TVSH). Në vitin 2010 një përqindje e re e lartë prej 

50% u vendos për të ardhurat mbi 150,000 £. Si rezultat i këtij niveli taksimi individët tentonin të 

fshihnin të ardhurat e tyre dhe niveli i të ardhurave në thesar nga ky tatim filloi të zbriste. Në 

buxhetin e vitit 2012 kjo përqindje u shkurtua në 45%
174

. 

 

Përqindjet e normave të korporatave u prezantuan në Angli dhe Uells në vitin 1990 dhe janë një 

version i modernizuar i një sistemi vlerësimi që daton në kohën e “Ligjit të Varfër Elisabetian” të 

vitit 1601
175

. Si të tilla, përqindjet e normave të korporatave ruajnë shumë veçori të hershme dhe 

ndjekin disa raste ligjore të formave më të vjetra të përqindjeve. Në grafikun e mëposhtëm 

tregohen të ardhurat nga taksat në përqindje ndaj PBB-së. 

 

 

3.1.3. Rezidenca dhe Banimi 

 

Burimi i të ardhurave të Mbretërisë së Bashkuar është subjekt i taksimit në Mbretërinë e 

Bashkuar pavarësisht shtetësisë, vendit të banimit të individit apo vendit të rregjistrimit të 

kompanisë.  

 

Për individët kjo do të thotë që pagesa e taksës së të ardhurave në Mbretërinë e Bashkuar për një 

njeri që nuk është as rezident, as rregullisht rezident në Mbetërinë e Bashkuar, kufizohet në çdo 

taksë të zbritshme me burim mbi të ardhurat e Mbretërisë së Bashkuar, së bashku me taksën mbi 

të ardhurat nga tregtia apo profesioni të fituara nga një vendndodhje e përhershme në Mbretërinë 

e Bashkuar dhe taksën mbi të ardhurat nga qiraja prej pasurisë së patundshme në Mbretërinë e 

Bashkuar.  

 

Individët rezidentë në Mbretërinë e Bashkuar kanë detyrimin ligjor për pagimin e tatimit të të 

ardhurave dhe përfitimeve në të gjithë botën
176

. Për individët rezidentë, por që nuk banojnë në 

Mbretërinë e Bashkuar, të ardhurat dhe përfitimet jashtë vendit janë tatuar historikisht mbi bazën 
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e remitancave, që do të thotë, vetëm të ardhurat dhe përfitimet e marra në Mbretërinë e Bashkuar 

taksohen (për njerëz të tillë Mbretëria e Bashkuar nganjëherë quhet “Parajsa e Taksave”). 

Megjithatë, nga 6 Prill 2008
177

, një jo-banues (rezident afatgjatë 7 prej 9 viteve të mëparshme) që 

dëshiron të përfitojë nga remitancat bazë, kërkohet të paguajë një taksë vjetore prej 30,000 £.  

 

Individët banues në Mbretërinë e Bashkuar që nuk janë rezidentë për tre vite taksimi në vijim 

nuk kanë detyrime ndaj taksimit të Mbretërisë së Bashkuar mbi të ardhurat e tyre në botë, dhe ato 

që nuk janë rezidentë për pesë vite taksimi në vijim nuk kanë detyrime ndaj taksimit të 

Mbretërisë së Bashkuar mbi përfitimet e tyre të kapitalit në botë. Kushdo që qëndron në 

Mbretërinë e Bashkuar për 183 apo më shumë ditë në vit është rezident.  

 

Vendqëndrimi këtu është një term me një kuptim teknik. Shumë afërsisht (dhe kjo është një 

thjeshtësim i konsiderueshëm) një individ është banues në Mbretërinë e Bashkuar në qoftë se ai 

ka lindur në Mbretërinë e Bashkuar, ose në qoftë se Mbretëria e Bashkuar është shtëpia e tij e 

përhershme, dhe nuk është një banor i Mbretërisë së Bashkuar në rastin e lindjes jashtë Britanisë 

së Madhe dhe nuk ka ndërmend të jetojë përgjithmonë aty. Pra, në këtë rast mund të themi se 

aplikohet parimi i shtetësisë dhe nacionalitetit të individit, përzier me parimin e vendbanimit dhe 

vendqëndrimit të përhershëm. 

 

Një kompani është rezidente në Mbretërinë e Bashkuar në qoftë se ajo është e krijuar në 

Mbretërinë e Bashkuar ose nëse menaxhimi i saj qëndror dhe efektiv janë në Britani të Madhe 

(edhe pse në rastin e parë një kompani mund të jetë rezidente në një juridiksion tjetër në rrethana 

të caktuara, ku zbatohet një traktat tatimesh)
178

.  

 

Tatimi i dyfishtë i të ardhurave dhe fitimeve mund të shmanget nëpërmjët një marrveshjeje për 

eleminimin e tatimeve të dyfishta, Mbretëria e Bashkuar ka një nga rrjetet më të mëdha të 

marrveshjeve të çdo vendi
179

. 

 

Shembuj të statusit jo-banues  

 

Shumica e punëtorëve migrantë (duke përfshirë ato nga brenda EEA) do të klasifikohen si jo-

banues. Megjithatë, meqë përjashtimi jo-banues vlen vetëm për të ardhurat me burim nga jashtë 

Mbretërisë së Bashkuar, shumica e njerëzve që përfitojnë nga përjashtimi i taksave janë individë 

të pasur me të ardhura të konsiderueshme nga jashtë Mbretërisë së Bashkuar (p.sh. nga kursimet 

e huaja). Individë tipikë të tillë përfshijnë drejtuesit e lartë të kompanive, bankierë, avokatë, 

pronarët e biznesit dhe artistë ndërkombëtarë.  

 

 

3.1.4. Përqindjet aktuale të tatimit mbi të ardhurat personale 

 

Përqindjet tatimore mbi të ardhurat personale për vitin fiskal 2013-2014, në Mbretërinë e 
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Bashkuar kanë qenë
180

: 

-Tatimi zero- Nuk ekziston ndonjë prag minimal prej të cilit të fillohet llogaritja e detyrimit 

tatimor në Mbretërinë e Bashkuar. Por si prag mund të shërbejë asistenca sociale e cila është e 

përjashtuar nga detyrimet tatimore. 

 

Pragu i pagimit të tatimeve mbi kursimet: Ky prag prej 2.320 paund është 10%. Në rast se 

individët, realizojnë më tepër kursime brenda vitit financiar do të tatohen sipas nivelit bazë. 

 

-Niveli Bazë- Të ardhurat mbi ato që paguhen për asistencën e personave të papunë, do të 

tatohen me një përqindje prej 20% deri në nivelin tavan prej 31,865 paund. Kjo përqindje 

aplikohet për të gjitha të ardhurat me përjashtim të atyre të ardhurave që do të përmendim më 

poshtë. 

 

-Përqindja për të ardhurat nga Dividenti- Përqindja e detyrimit tatimor prej të ardhurave nga 

dividentët e paguar nga individët është 10%.  

 

Niveli më i lartë i tatimit- Përqindja e detyrimit tatimor për të gjitha të ardhurat mbi shumën 

31,865 – 150.000 paund, tatohen me 40%. Kjo vlen për të gjithë kategoritë e të ardhurave me 

përjashtim të ardhurave të kompanive me residencë në Mbretërinë e Bashkuar. Ndërkohë, nga 

150.000 mijë paund e sipër, niveli i tatimit është 45%.  

 

Përqindja më e lartë e aplikuar mbi dividentët- ky nivel është 32.5%. 

 

Tabela nr. 1: Përqindjet aktuale të tatimit mbi të ardhurat personale
181

 

 

Te ardhurat vjetore Niveli i tatami 

0 – 31.865 £ 20% 

31.866 – 150.000 £ 40% 

Mbi 150.000 £ 45% 

 

Viti tatimor
182

: Viti tatimor quhet nganjëherë edhe viti fiskal. Viti fiskal, i përdorur kryesisht 

për qëllime tatimore korporate mund të zgjidhet nga secila kompani, dhe zakonisht shkon nga 1 

prill - 31 mars. Viti fiskal 2014 shkon nga data 1 prill 2013 - 31 mars 2014, pasi vitet financiare 

janë emëruar në bazë të vitit kalendarik në të cilin ata përfundojnë. Viti tatimor për deklaratat 

vjetore të të ardhurave personal në Britani shkon nga 6 prill - 5 prill të vitit pasues.  

 

 

3.1.5. Përjashtimet nga Investimet
183

 

 

Sipas lejislacionit britanik, investimet e përjashtuara përfshijnë: 

• Obligacionet  e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar. 

• Kursimet kombëtare dhe Investimet. 
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• Llogaritë e kursimeve individuale. 

• Fondet e pensioneve
184

. 

• Kapitali i Trusteve. 

• Skemat e investimeve të ndërmarrjeve
185

. 

•Sigurimi i bonove. 

 

 

3.2. Gjermani 

 
Tatimet në Gjermani, duke qënë se ajo është e organizuar si një Republikë Federale, janë të vëna 

nga qeveria federale (Bund), shtetet (Länder), si dhe komunat (Städte/Gemeinden). Ndër tatimet 

direkte dhe indirekte, më të rëndësishme janë tatimi mbi të ardhurat dhe tatimi mbi vlerën e 

shtuar. Fjala gjermane për tatimin është die Steuer, e cila vjen nga fjala Gjermane e vjetër stiura 

që do të thotë ndihmë. Kjo nuk duhet të ngatërrohet me fjalën das Steuer, që do të thotë drejtues 

ose krye. Indeksi i Fshehtë Financiar e rendit Gjermaninë si parajsa e 8-të më e sigurtë e taksave 

në botë, përpara New Jersey, por pas Libanit
186

.  

 

 

3.2.1. Parimet e taksimit 
 

Kushtetuta gjermane (Grundgesetz) përcakton parimet që rregullojnë taksimin në nenet e 

mëposhtme:  

• Parimi i aftësisë kontribuese
187

 

• Barazia në tatim
188

 

• Parimi i ligjshmërisë
189

 

• Parimi shteti social
190

 

Ndërkohë e drejta për të vendosur taksat ndahet si më poshtë:  

- Federata ka të drejta mbi doganat
191

.  

-Federata dhe shtetet të vendosin së bashku për shumicën e ligjeve financiare. Formalisht, 

shtetet mund të vendosin se nuk ka ligj federal. Në praktikë, ka ligje federale për të gjitha 

çështjet tatimore
192

.  

- Shtetet vendosin për taksat vendore të akcizës
193

.  

- Komunat dhe rrethet (Kreise) mund të vendosin për disa taksa të vogla lokale si psh: 

taksimi i qenëve (Hundesteuer). 

 

Pra, duke qënë se Gjermania është një shtet federal, 95% e të gjitha taksave janë vendosur në një 

                                                           
184

 Bond S., Devereux M. and Klemm J., The effects of dividend taxes on equity prices: A Re-examination of the  

1997 UK Tax Reform, IMF Working Paper, August 2007. Fq. 22 
185

 Meade J., The Structure and Reform of direct taxation. Routledge Revivals 2013, Fq. 227 
186

 http://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2013-results  
187

(Neni. 3 parag. 1 Grundgesetz) 
188

(Neni. 3 parag. 1 Grundgesetz). 
189

(Neni. 2 parag. 1 dhe Art. 20 parag. 3 Grundgesetz) 
190

 (Neni. 20 Grundgesetz) 
191

(Art. 105 paragrafi. 1 Grundgesetz) 
192

(Art. 105 parag. 2 Grundgesetz) 
193

(Art. 105 parag. 2a Grundgesetz) 

http://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2013-results


82 
 

nivel federal. Të ardhurat e këtyre taksave ndahen nga federata dhe shtetet, si në vijim
194

 

I. Federata merr ekskluzivisht të ardhurat e
195

:  

1. Doganave. 

2. Taksa e makinave, pijeve të distiluara, kafes, produkteve të naftës minerale, verës së 

gazuar, energjisë elektrike, duhanit, dhe sigurimit. 

3. Suplementi në taksat e të ardhurave të ashtuquajturat taksë shtesë solidariteti 

(Solidaritätszuschlag).  

II. Shtetet marrin ekskluzivisht të ardhurat e:  

1. Taksës së trashëgimisë, taksa e transferimit të pasurisë. 

2. Taksa e birrës dhe lojërave të fatit. 

3. Taksa e mbrojtjes nga zjarri. 

III. Komunat dhe/ose rrethet marrin ekskluzivisht të ardhurat e:  

1. Tatimi i pronës së patundshme  

2. Taksat mbi pijet e tjera, qentë, dhe bujtinat.  

 

Shumica e të ardhurave fitohet nga tatimi mbi të ardhurat dhe TVSH-ja. Të ardhurat e këtyre 

tatimeve janë të shpërndara ndërmjet federatës dhe shteteve në kuota. Komunat marrin një pjesë 

të të ardhurave të shteteve. Përveç kësaj, ekziston një kompensim në mes shteteve të pasura dhe 

të varfra
196

. 

 

 

3.2.2. Organizimi strukturor i administratës fiskale  

 

Administrata fiskale e Gjermanisë është e ndarë në organe tatimore federale dhe autoritete 

tatimore shtetërore. Zyrat tatimore vendore (Finanzämter) i takojnë këtij të fundit. Ata 

administrojnë "tatimet" e Federatës dhe Shteteve dhe proçesin e kthimit të taksave. Numri i 

zyrave tatimore në Gjermani arrin në rreth 650.  

 

Si rezultat i diskutimeve ndërjmjet Federatës dhe Shteteve(Föderalismusreform (në vitet 

2006/2009, Federata do të administrojë më tej disa taksa. Autoriteti kompetent është Zyra 

Qendrore Federale Tatimore (FCTO), e cila është gjithashtu autoriteti kompetent për aplikime të 

caktuara të rimbursimit tatimor nga jashtë. Që nga viti 2009 FCTO gjithashtu cakton një numër 

identifikimi për qëllime tatimore për çdo person të tatueshëm. 

 

- Juridiksioni  

Ka zakonisht të paktën një gjykatë të financave në çdo shtet (Berlin dhe Brandenburg ndajnë një 

gjykatë, në Kotbus). Ankesat bëhen në Gjykatën Federale të Financave të Gjermanisë 

(Bundesfinanzhof) në Mynih. 

 

- Kodi fiskal  

Rregullat dhe proçedurat e përbashkëta që aplikohen për të gjitha taksat janë të përfshira në 

kodin fiskal (Abgabenordnung) si i ashtuquajturi ligji i përgjithshëm i taksave. Ligjet tatimore 
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individuale rregullojnë çdo tatim rast pas rasti. 

 

- Numra identifikues tatimor  

Nga viti 2009 e tutje, çdo banor gjerman merr një numër personal të identifikimit tatimor. Në 

vitet e ardhshme, bizneset do të marrin një numër të identifikimit të biznesit. Autoriteti 

kompetent është "Zyra Qendrore Federale e Taksave" (Bundeszentralamt für Steuern). 

 

 

3.2.3. Të ardhurat nga tatimet
197

 

 

Të ardhurat tatimore shpërndahen në tri nivele të qeverisjes gjermane: federatës, shteteve, dhe të 

komunave. Të gjitha këto kanë të drejta së bashku mbi llojet më të rëndësishme të tatimit (p.sh., 

tatimi mbi vlerën e shtuar dhe të tatimit mbi të ardhurat). Për këtë arsye, këto të ardhura janë të 

njohura edhe si "tatimet e ndara"
198

. Të ardhurat tatimore shpërndahen në mënyrë proporcionale 

duke përdorur një formulë të përcaktuar në kushtetutën gjermane. 

 

- Tatimi mbi të ardhurat për banorët rezidentë 

Individët të cilët janë rezidentë në Gjermani ose kanë vendin e tyre të zakonshëm të vendbanimit 

kanë detyrim tatimor të plotë të të ardhurave. Të gjitha të ardhurat e fituara nga këta persona si 

brenda ashtu edhe jashtë vendit janë subjekt i tatimit gjerman (parimi i të ardhurave sipas 

vendbanimit). 

 

- Tatimi mbi të ardhurat për banorët jo-rezidentë  

Individët të cilët nuk janë as banor të Gjermanisë, as kanë vendin e tyre të zakonshëm të 

vendbanimit kanë detyrimin të paguajnë tatim në Gjermani vetëm nëse ata fitojnë të ardhura aty 

brenda një konteksti të ngushtë familjar. Kjo përfshin në veçanti të ardhurat nga pasuritë e 

patundshme në Gjermani ose nga një vendndodhje e përhershme në Gjermani
199

. 

 

- Taksat e Biznesit 
200

 

Prej 1 janari 2008, shkalla tatimore e korporatës në Gjermani është 15%. Duke mbledhur si 

shtesën e solidaritetit (5.5% e tatimit të korporatës) dhe tatimin tregtisë (mesatarisht 14% në vitin 

2008), tatimi mbi korporatat në Gjermani është nën 30%. 

 

- Taksa e Korporatës  
Taksa e korporatës i vihet së pari dhe kryesisht ndërmarrjeve dhe korporatave, në veçanti 

kompanive me përgjegjësi të kufizuar publike dhe private, si dhe korporatave të tjera të tilla si 

p.sh. kooperativa, shoqata dhe fondacione. Korporatat me banim ose të menaxhuara në Gjermani 

konsiderohen të kenë detyrim tatimor të plotë të korporatës. Kjo do të thotë se të ardhurat e tyre 

të brendshme dhe të huaja janë të gjitha të tatueshme në Gjermani. 
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Tabela nr. 2: Tatimi mbi të ardhurat personale në Gjermani
201

 

 

Te ardhurat vjetore Niveli i tatami 

Midis 0 € dhe 8354 € 0% 

Midis 8.355€ dhe 

13.469€ 

14 – 23.97% 

Midis 13470€ dhe 

52881€ 

23.97 – 42 % 

Midis 52.882€ dhe 

250.730€ 

42% 

Mbi  250.731€ 45% 

 

3.2.4. Llojet e të ardhurave  

 

Për qëllime të tatimit mbi të ardhurat në Gjermani, të ardhurat janë të ndara në shtatë lloje të 

ndryshme të të ardhurave
202

.  

 Të ardhurat nga puna si i punësuar 

 Të ardhurat nga vetë-punësimi  

 Të ardhurat nga bujqësia dhe pylltaria  

 Të ardhurat nga operacionet e biznesit  

 Të ardhurat nga kapitali  

 Të ardhurat nga qiradhënia e pronës  

 Të ardhurat e ndryshme.  

 

Nëse të ardhurat e një tatimpaguesi nuk i përkasin ndonjërës nga këto kategori, atëherë ato nuk 

janë subjekt i tatimit mbi të ardhurat.  

 

Norma e tatimit mbi të ardhurat në Gjermani shkon nga 0% në 45%. Tatimi mbi të ardhurat 

gjermane është një taksë progresive, që do të thotë se përqindja tatimore (p.sh., raporti i tatimit 

dhe të ardhurave të tatueshme), rritet në mënyrë konstante me rritjen e të ardhurave të tatueshme. 

Për më tepër, sistemi i taksave gjerman garanton se një rritje në të ardhurat e tatueshme nuk 

rezulton në një rënie të të ardhurave neto pas tatimit.  

 

 

3.2.5. Marrëveshjet tatimore për eleminimin e tatimit të dyfishtë  

 

Gjermania ka nënshkruar marrëveshje për eliminimin e tatimeve të dyfishta me rreth 90 vende të 

tjera të botës. Këto marrëveshje janë rregulluar sipas të drejtës ndërkombëtare publike dhe synojë 

të shmangin që një tatimpagues t‟i ekspozohet taksave të ngjashme më shumë se një herë për të 

njëjtat të ardhura për të njëjtën periudhë kohore. Struktura bazë e marrëveshjeve të tatimit të 

dyfishtë që Gjermania ka nënshkruar ndjek "Modelin e Konventës Tatimore" të hartuar nga 

OECD
203

. 
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3.3. Franca 
 

3.3.1. Historia e taksave në Francë 
204

  

 

Franca gjatë gjithë historisë së saj, ka pasur gjithmonë një diversitet në lidhje me tatimet për 

mënyrën e  mbledhjes, bazat, normat dhe natyrën e tatimeve. Deri në vitin 1789, janë mbledhur 

taksat nga shteti, kisha dhe aristokracia. Pas revolucionit francez, taksat përbëheshin nga taksat 

mbi pasurinë dhe mbi të ardhurat. Sistemi aktual i taksave është formuar gjatë shekullit të XX-të. 

Të gjitha taksat e krijuara në bazë të Revolucionit Francez janë hequr, e të fundit që mund të 

përmendim është taksa e patentës, e cila u hoq në vitin 1974. Duke patur parasysh rolin e 

tatimeve, në lidhje me sigurimin e shërbimeve publike efikase dhe shpërndarjen e barabartë të 

pasurisë dhe të të ardhurave, në Francë ka ndikuar në rradhë të parë deklarata e vitit 1789 

(Deklarata des droits de l'homme et du citoyen de 1789). 

 

Historikisht, shumica e taksave janë paguar ose në aksione të korrjes (monedhë) ose punë 

(angari, të shërbimit ushtarak). Gradualisht, secila prej këtyre taksave është zëvendësuar me një 

kontribut në të holla për të qenë më i përshtatshëm për të dy, përfituesit dhe tatimpaguesit. 

Taille
205

, e krijuar në shekullin e XIV-të, ishte një nga taksat më të vjetra të vëna nga monarkia 

franceze. Ajo u zëvendësua nga fouage
206

. Nën regjimin e vjetër, mbledhja e taksave u dha me 

qira, dmth shteti ia besoi detyrën sipërmarrësve, fermerëve të mëdhenj, të cilët kanë paguar 

shumën e tatimit që duhej të vendosej, atëherë u vinin taksë vetes së tyre. Sistemi ishte i 

përshtatshëm për të dy, shtetin (të ardhurat ishin parashikuar dhe ishte asgjesuar mungesa e 

popullaritetit të mbledhësit të taksave) dhe për fermerët e mëdhenj (ujdia ishte shumë 

fitimprurëse). Megjithatë, njerëzit e konsideronin mbledhjen kryesisht një burim të padrejtësisë 

dhe teprisë.  

 

Disa taksa të dukshme indirekte në regjimin e vjetër ishin ndihmëse (taksat indirekte të 

mbledhura nga shteti, që aplikoheshin për pijet), banalités (tatimi që caktohej nga të mëdhenjtë 

për përdorimin e mullinjve, furrave dhe shtypësve të verës), casuel (të mbledhura nga Kisha në 

pagëzimet, martesat dhe funeralet), cens (taksa të mbledhura nga të mëdhenjtë, për përdorimin e 

tokës së tyre), champart (të mbledhura nga të mëdhenjtë, të paguara nga një shumë e kulturave të 

drithërave), dime (të mbledhura nga kisha, duke u aplikuar në të gjitha tokat), gabelle (të 

mbledhura nga ana e mbretit, për konsumin e kripës), minage (të mbledhura nga ana e mbretit 

apo të mëdhenjtë, për shitjen e drithërave në panaire dhe tregje).  

 

Ka pasur tri taksa direkte, të krijuara në mes të shekullit të XV-të dhe shekullit të 18-të: taille, 

tatimi për frymë dhe dixième
207

. Taille, e krijuar në shekullin e XV-të dhe e përdorur për më 

                                                           
204

 Edwin R., Anderson S., The Income Tax: A study for the history, theory and Practise of Income tax. 2005. Fq. 

274 
205

 Taille u bë një burim i madh të ardhurash mbretërore ( afërsisht gjysmae tyre prej vitit 1570), tatimi më i 

rëndësishëm i drejtpërdrejtë i para- revolucionit të Francës , dhe me kusht për rritje të kostos së luftës, në shekujt e 

15 dhe 16.  
206

 Në mesjetë ,fouage ( focagium ) ishte një nga  taksat e jashtëzakonshme e cila vilej nga njësia e familjes . 

Fouage ekzistonte  në krahina të ndryshme . Ajo ka qene e përhapur mbas shekullit te katërmbëdhjetë , kur financat 

mbretërore u  ulen në qytete dhe famullitë e "ndihmës ",  për tu përballur me rritjen e shpenzimeve gjate lufterave. 
207

 Edwin R., Anderson S., The Income Tax: A study for the history, theory and Practise of Income tax. 2005. Fq. 

275 



86 
 

shumë se tre shekuj, aplikuar për të ardhurat nga njerëz jo të privilegjuar nga pronësia, banimi, 

toka bujqësore dhe mbarështimi. Tatimi për frymë, e krijuar në 1695, ishte një taksë mbi statusin 

social që tatohen të gjithë, megjithatë, për ata që i nënshtrohen taille, tatimi për frymë ishte një 

shtesë në taille. Dixième, e krijuar në 1710, zbatohej për të gjitha të ardhurat nga çdo pronësi 

(tokës, e pasurive të patundshme, annuities), në një normë prej 10%. Në 1749, ajo u zëvendësua 

nga vingtième (njëzetë, dmth një tatimi me një normë prej 5%). 

 

Revolucioni francez transformoi sistemin e taksave plotësisht. Sistemi i mëparshëm u shfuqizua. 

Parlamenti, në emër të popullit, mori kontrollin e të drejtës për përcaktimin e tatimeve (sovrani e 

humbi këtë të drejtë), shkatërroi të gjitha statutet dhe privilegjet tatimore (të fisnikërisë dhe 

klerit, por edhe krahinat, qytetet, korporatat, etj.) të planifikuar për të krijuar një kontribut të 

drejtë proporcional dhe bëri këto ndryshime zyrtare në Deklaratën e të Drejtave të Njeriut dhe 

Qytetarit të 1789. Katër taksat e drejtpërdrejta janë krijuar në fund të shekullit të 18-të, duke 

aplikuar vetëm për pasurinë: kontributin e tokave, kontributin e strehimit, patentës (industri dhe 

tregti), dhe kontributin nga dyert dhe dritaret
208

. 

 

Gjatë shekullit të XIX-të, taksat nuk pësuan ndonjë ndryshim të rëndësishëm. Taksat e mbetura 

nga Revolucioni, dmth taksat mbi pasurinë në aktivitetin profesional, dhe shumë taksa indirekte 

që zbatoheshin për tregtinë e mallrave (trashëgimia, blerja e pasurive të patundshme). Nga mesi i 

shekullit të XIX-të, ka pasur debate për krijimin e një tatimi mbi të ardhurat, të propozuar nga 

Proudhonit në vitin 1848, pastaj nga Gambetta në vitin 1869. Në vitin 1872, u krijua një tatim 

mbi të ardhurat nga pasuria e paluajtshme. Në 1876, Gambetta propozoi për të krijuar një taksë 

proporcionale mbi të gjitha të ardhurat
209

. I vetmi rezultat nga gjithë këto nisma ishte krijimi në 

vitin 1896 e tatimit mbi të ardhurat nga bursa. 

 

Përpara 1914, taksa është aplikuar kryesisht për pasurinë (pasuri, toka, trashëgimi) ose të 

ardhurat nga pasuria. Barra e taksave nuk i kalonte 10%. Shumë propozime, rradhazi nga 

Doumer, Cavaignac dhe Waldeck-Rousseau, dështuan, për shkak të kundërshtimit të së drejtës. 

Ishte Lufta e Madhe e cila dha mundësinë për të krijuar një taksë mbi të ardhurat, në vitin 1917, 

në sajë të Joseph Caillaux, ministrit të Financave. Në të njëjtën kohë, katër kontributet e krijuara 

në 1790 dhe 1791 u shndërruan në taksa vendore, dhe u zëvendësuan me tatimin mbi të ardhurat 

si tatimi kryesor kombëtar. 

 

Pas Luftës së Dytë Botërore, sistemi i taksave iu nënshtrua një numëri të caktuar të reformave që 

synonin modernizimin dhe përshtatjen e tij. Tatimi mbi të ardhurat u përshtat dhe kontributet e 

vjetra u hoqën. Një koefiçient i familjes u krijua në vitin 1945. Taksa e biznesit u krijua në vitin 

1948, e reformuar në vitin 1959. Së fundi, risia e fundit e rëndësishme në terma teknike, TVSH u 

prezantua në vitin 1954
210

. Pastaj shembulli francez u miratua gradualisht në vendet më të 

zhvilluara. Sistemi francez i taksave aktualisht është i diskutueshëm me zhvillimin e Bashkimit 

Evropian dhe globalizimit. Konkurrenca tatimore është rritur ndjeshëm, dhe është e nevojshme të 

marren parasysh mundësitë ligjore për të shmangur pagimin e taksave (praktika e jashtë shtetit 

është e ligjshme, ndryshe nga evazioni fiskal). 
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Tatimi në Francë përcaktohet me votën e buxhetit vjetor nga ana e Parlamentit francez, i cili 

përcakton se cilat lloje të tatimeve mund të vendosen dhe cilat norma mund të aplikohen. 

 

3.3.2. Një vështrim i përgjithëshëm 

 

Në Francë, taksat mblidhen nga qeveria dhe administrata publike. "Administratat publike" 

Franceze janë të përbëra nga tre institucione të ndryshme
211

: 

• Qeveria qendrore, dmth qeveria kombëtare apo shtetërore ("l'État") plus organet e 

ndryshme të qeverisë qendrore. Ajo ka një buxhet të veçantë (të buxhetit të përgjithshëm, 

llogaritë speciale të thesarit, buxheteve të veçanta). Ajo mbledh shumicën e taksave.  

• Qeveritë vendore, të cilat përfshijnë agjencitë me kompetencë territoriale të kufizuar, siç 

janë autoritetet lokale, institucionet publike lokale, dhomat e tregtisë dhe të gjitha organet 

publike të financuara kryesisht nga qeveritë lokale. Ata mbledhin shumë taksa, por pesha 

e tyre është mjaft e kufizuar krahasuar me atë të qeverisë qendrore.  

• Shoqata e sigurimit social (ASSO), është organizata private e pajisur me një mision të 

shërbimit publik (edhe pse ata sillen në një masë të madhe si administratat publike). 

Buxheti i tyre është i përbërë nga të gjitha fondet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore 

(skemën e përgjithshme, skema e sigurimit të papunësisë, fondet plotësuese të daljes në 

pension dhe fondet e përfitimeve të mirëqenies, fondet për profesionet e lira dhe fondet 

bujqësore, skemave të veçanta të punonjësve) dhe agjencitë e financuara nga fondet e tilla 

(punë sociale, spitalet e sektorit publik dhe privat duke kontribuar në shërbimet spitalore 

publike dhe financohet nga një grant operativ agregat). Ata kryesisht financohen nga 

kontributet sociale, të mbledhura për të vetmin qëllim të mirëqenies sociale. 

 

Tatimet në Francë përbëhen nga taksat në kuptimin e ngushtë të fjalës, plus kontributet e 

sigurimeve shoqërore. Shumica e taksave mblidhen nga qeveria dhe kolektiviteteve lokale, 

ndërsa zbritjet sociale mblidhen nga sigurimet shoqërore. Ka një dallim që duhet bërë mes 

tatimeve (impôts), që vlejnë për prodhimin, importin, pasuritë dhe të ardhurat, dhe kontributet 

sociale (cotisations sociales), të cilat janë pjesë e pagës totale të paguar nga punëdhënësi
212

. 

Tatimet dhe kontributet sëbashku quhen në Frëngjisht prélèvements obligatoires (zbritja e 

detyrueshme). 

 

Subjekt i tatimit francez janë njerëz që kanë vendbanimin e tyre të taksave në Francë, dmth 

personat fizik ose juridik që jetojnë në Francë, dmth që kanë shtëpitë e tyre apo vendbanimin e 

tyre kryesore në Francë; që janë duke punuar në Francë; që kanë qendrën e interesave të tyre 

ekonomike në Francë. Vetëm një prej këtyre kritereve është i mjaftueshëm për një person që do 

të trajtohen si i tatueshëm. 

 

Pavarësisht një tendence në rënie të regjistruar që nga viti 1999, barra tatimore në vitin 2007 

(43.3% e PBB-së) mbetet në një nivel të lartë, si historikisht dhe në krahasim me vendet e tjera. 

Vendet e OECD
213

 kanë përjetuar një rritje të barrës tatimore që nga mesi i viteve '60 të 
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krahasueshme me atë të Francës, në rritje nga 25% të PBB-së në 1965 në 36% në vitin 2005. Ajo 

e vendeve të Bashkimit Evropian është rritur me gati 12 pikë në përqindje e PBB-së gjatë 

periudhës. Përpjekjet për të kontrolluar rritjen e barrës tatimore janë bërë nga shtetet e OECD: 

norma e tatimit u ngadalësua gjatë viteve '90 dhe ka rënë paksa që nga viti 2000 Kjo është 

arsyeja pse Franca vazhdon të jetë ndër vendet e OECD-së ku norma e taksës është më e larta. 

Taksat llogariten për 45% të PBB-së kundrejt 37% mesatarisht në vendet e OECD. Shkalla e 

përgjithshme e sigurimeve shoqërore dhe tatimit mbi pagën mesatare në vitin 2005 ka qenë 

71.3% të pagës bruto, më e larta e OECD. Nivelet e kontributeve të sigurimeve shoqërore janë 

veçanërisht të larta (16.3% e të ardhurave kundrejt 9.4% në mesatare për OECD). Buxhetet e 

sigurimeve shoqërore janë më të mëdha sesa buxheti i qeverisë kombëtare. Si buxheti i qeverisë 

kombëtare ashtu dhe i organizatave të sigurisë shoqërore kanë deficite. 

 

 

3.3.3. Lista e Taksave 
214

 
 

Ka disa taksa në Francë. Ato mund të klasifikohen në bazë të institucionit i cili i mbledh dhe 

përfiton prej tyre ose mbi bazën e tatimpaguesve. Tatimet janë përfitimet monetare imponuar 

mbi njerëzit në bazë të kapaciteteve të tyre dhe pa kthimin e përfitimit, me qëllim financimin e 

shpenzimeve publike për të arritur qëllimet ekonomike dhe sociale të përcaktuara nga qeveria. 

Sa për tarifat, ato janë të ndryshme nga taksat për shkak të aspektit të tyre në mënyrë rigoroze 

ekonomike; qëllimi i tyre është për të mbrojtur tregun e brendshëm. Megjithatë, disa detyrime të 

vëna nga administrata doganore janë: tatimi mbi vlerën e shtuar i caktohet mallrave nga vendet 

jo-anëtare të Bashkimit Evropian, tatimi mbi produkte të naftës, që vlen pavarësisht origjinës së 

produkteve, si dhe taksa të tjera.  

 

-Tatimet mbi të ardhurat  

Në Francë ka tre kategori të taksave mbi të ardhurat: taksa të korporatave, tatimi mbi të ardhurat 

për individët dhe taksa për qëllime sociale
215

 (CSG dhe CRDS, paguar nga familjet). Taksat e 

paguara nga punëdhënësi për pagat, përkatësisht kontributet sociale, nuk janë konsideruar si 

taksa nga qeveria qendrore franceze. 

 

Tabela nr. 3: Përqindjet aktuale të tatimit mbi të ardhurat personale në Francë
216

 

 

Te ardhurat vjetore Niveli i tatami 

Midis 0€ -6.011€    0 % 

6.012€- 11.991€    5.5% 

11.992€- 26.631€    14% 

26.632- 71.397€    30% 

71.398- 151.200    41% 

151.201€ e siper    45% 
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-Taksa mbi të ardhurat  

Impot sur le revenu (IR) është një taksë mbi të gjitha të ardhurat në dispozicion të individëve në 

një vit. Me përjashtime të caktuara, të ardhurat neto përcaktohen nga të ardhurat totale, të çdo lloji, 

pas aplikimit të zbritjeve të caktuara, dhe pastaj aplikohet një shkallë e vetme e tatimit. Kjo 

shkallë është karakterizuar nga norma e aplikuar në pjesë të të ardhurave sipas parimit progresiv. 

Megjithatë, ka dispozita të shumta, pasi ekzistojnë një sër sistemesh të tatimit në varësi të llojit të 

të ardhurave të marra. Përveç kësaj, disa fitime të ardhurash dhe kapitali janë subjekt i një norme 

fikse të tatimit. IR është e pagueshme çdo vit në të ardhurat totale të tatueshme të familjes. Në 

vitin 2007
217

, të ardhurat nga IR arritën 57 mld €. 

 

Të ardhurat objekt i IR ndahen në shtatë kategori: fitimet industriale dhe tregtare, fitimet jo-

komerciale dhe bujqësore, të ardhurat e tokës, rrogat dhe pagat, pensionet dhe pagat vjetore, të 

ardhurat e luajtshme dhe fitimi. Të ardhurat totale të individëve tatohen në qoftë se ata janë 

banues në Francë, nëse ata kanë nënshtetësinë franceze apo jo. Individët që nuk jetojnë në Francë 

tatohen vetëm në të ardhurat e tyre nga burime franceze
218

. Taksa llogaritet për çdo familje 

"fiskale", dmth njësi familjare e përbërë nga ose një personi të vetëm, ose të dy partnerët dhe 

fëmijët e tyre, ose vartës të tjerë. Çfarëdo kombësie, një person që është banor i taksueshëm në 

Francë tatohet në të ardhurat e tij në mbarë botën. Njerëzit që nuk jetojnë në Francë janë subjekt i 

tatimit të kufizuar mbi të ardhurat e tyre nga vetëm burime franceze. 

 

Shuma e të ardhurave të tatueshme, ose "revenu de fiskale Reference" (RFR), nuk është e 

barabartë me të ardhurat e marra nga familjet në vitin korent. Në vend të kësaj, RFR përcaktohet 

duke pjesëtuar të ardhurat me numrin e "pjesëve" në familjen fiskale (1 pjesë për çdo të rritur, 1 

pjesë për fëmijën e parë dhe 0,5 pjesë për çdo fëmijë të njëpasnjëshëm), dhe pastaj zvogëluar më 

tej nga një zbritje standarde dhe çfarëdo ndalese tjetër që tatimpaguesi mund të pretendojë në vit. 

 

Nga kjo taksë janë bërë disa përjashtime për arsye sociale
219

. Tatimpaguesit me € 7920 të të 

ardhurave neto janë të përjashtuar nga IR. Në parim, të ardhurat e tatueshme llogariten nga të 

ardhurat në dispozicion të një familje fiskale në një vit. Disa shpenzime nga ana e tatimit shtëpiak 

janë të zbritshme nga të ardhurat totale. Mund të ketë shkurtime dhe shuma maksimale e 

tatueshme të të ardhurave. 

 

Tatimit mbi të ardhurat llogaritet nga administrata bazuar në shumat e raportuara nga 

tatimpaguesit të cilët janë të detyruar të deklarojnë të ardhurat e tyre të fituara gjatë vitit të kaluar. 

Por llogaritja e tatimit mbi të ardhurat merr parasysh situatën personale të tatimpaguesit, në 

veçanti nëpërmjet "koficientit familjar"
220

 (ose njësive në familje) nga njëra anë dhe në ndarjen e 

reduktimeve apo kreditë tatimore të tatimpaguesit, në anën tjetër. Koeficienti familjar mund të 

marrë në konsideratë përgjegjësitë familjare dhe, sipas tyre, lehtëson efektet e taksimit progresiv 

pasi norma progresive është aplikuar në të ardhura të pjesshme (të ardhurat e tatueshme). Ky 

proçes bën ndarjen e të ardhurave të tatueshme të tatimit familjar në një numër të njësive (ose 

pjesësh) të barabartë me numrin e individëve. Më pas aplikohet shkalla progresive e tatimit për të 
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ardhurat e tatueshme për aksion. Së fundi, kjo taksë e pjesshme shumëzohet me numrin e njësive 

për të përcaktuar bazën e tatueshme. 

 

Koeficienti familjar është një njësi për një person të vetëm, dy për një çift të martuar, plus një 

gjysmë shtesë për secilin nga dy fëmijët e parë dhe një njësi shtesë për çdo fëmijë nga i treti. 

 

-Tatimi mbi të ardhurat për njerëzit me të ardhura të larta
221

  

Për vitet tatimore 2013 dhe 2014 të ardhurat mbi 1 milionë euro do të jenë subjekt i një tatimi për 

t'u paguar nga paguesi/punëdhënësit. Taksa e prezantuar nga Francois Hollande si tatimi 75% 

është në fakt një taksë 50%, të cilës kur i shtohen pagesat e sigurimeve shoqërore arrin në 75%. 

 

 

3.4. Italia 

 
Tatimi në Itali është progresiv, ky parim është i shprehur në nenin 23 të Kushtetutës Italiane. Në 

nenin 53 dhe 54 janë të parashikuara parimet e aftësisë paguese dhe parimi i ligjshmërisë
222

.  

Tatimi aplikohet nga qeveria qëndrore dhe ajo vendore. Të ardhurat tatimore të mbledhura nga 

Agjencia Italiane e të Ardhurave, në vitin 2012 ishin 44.4% e PBB-së. Gjithsej të ardhurat 

tatimore për vitin 2013 ishin 782.000.000.000 €. 

 

Tatimet kryesore italiane dhe kontributet e sigurimeve shoqërore - Emërtimi
223

:  

• IRPEF: Tatimi mbi të ardhurat italiane për të ardhurat personale  

• IRES: Tatimi mbi të ardhurat italiane për të ardhurat e korporatave  

• IRAP: Taksa italiane për të ardhurat e korporatave  

• IVA: TVSH Italiane  

• INPS: Kontributet italiane të sigurimeve shoqërore. Gjithashtu në nivel lokal një taksë 

prone është zbatuar:  

• ICU: Taksa komunale unike 

 

Të ardhurat e saj (rreth 24 miliardë euro / vit) paguhen nga njerëzit dhe kompanitë. Në një qytet 

të mesatar italian (me 100.000 banorë) për një shtëpi rreth 140 m² të përdorur si shtëpi banimi 

tatimi është rreth 400 €/vit (2014). Për një shtëpi më të vogël që nuk përdoren si rezidencë 

kryesore nga pronari (shtëpi e dytë, për pushime ose që jepen me qira) shuma mund të jetë rreth 

1,400-1,600 euro / vit (2014). 

 

 

3.4.1 Tatimi mbi të Ardhurat 
224

 

 

Tatimi mbi të ardhurat aplikohet ndaj cdo subjekti mbi të ardhurat progresive dhe zbatohet për të 

gjithë ata që konsiderohen në fuqinë punëtore. Për vitin 2013, sistemi i taksave mbi të ardhurat 

personale është si vijon: 
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Tabela nr. 4: Përqindjet aktuale të tatimit mbi të ardhurat personale 

 

Te ardhurat vjetore Niveli i tatami 

Midis 10000€ dhe 

15000€ 

23% 

Midis 15000€ dhe 

28000€ 

27% 

Midis 28000€ dhe 

55000€ 

38% 

Midis 55000€ dhe 

75000€ 

41% 

Mbi  75000€ 43% 

 

 

Nga viti financiar 2011 deri në vitin financiar 2013, u vendos dhe një taksë prej 3% e 

solidaritetit, për të gjithë të ardhurat që tejkalonin vlerën prej 300,000 euro
225

.  

 

a) Rezidenca
226

 

Një individ konsiderohet rezident për qëllime të tatimit mbi të ardhurat në qoftë se, për pjesën 

më të madhe të vitit tatimor (për më tepër se 183 ditë të vitit financiar), ai përbush ndonjë nga 

kushtet e mëposhtme:  

• Ka një banim të përhershëm  në Itali.  

• Qendra e interesave të tyre jetike është e vendosur në Itali.  

• Në rast se një shtetas Europian, kërkon të jetojë dhe punojë në Itali,ata  duhet të 

regjistrohen  në Zyrën e Regjistrimit të popullsisë rezidente në Itali.  

 

Gjatë gjykimit në lidhje me residencën autoritetet tatimore, do të vlerësojnë cdo rast sipas 

kushteve dhe lidhjeve familjare, jetike dhe jetësore për cdo individ. 

 

b) Viti fiskal. 

Në Itali viti financiar përkon me vitin kalendarik, nga 1 janari deri më 31 dhjetor. 

 

c) Deklaratat e të ardhurave
227

. 

Të gjithë personat rezident në Itali duhet të përpilojnë deklaratat tatimore vjetore për të gjitha të 

ardhurat e realizuara brenda dhe jashtë territorit të Italisë, investimet, pjesëmarrjet në shoqëri të 

huaja, transfertat e parave jashtë vendit, nëse ata kanë të ardhura vjetore më të larta se 10.000 

Euro. 

 

Për plotësimin e vetdeklaratave mbi të ardhurat data e fundit e dorëzimit është 30 Shtator për 

vitin e mbyllur financiar, përtej kësaj date fillojnë të aplikohen dhe sanksionet përkatëse. Tatimi 

mbi të ardhurat duhet të paguhet brenda datës 16 qershor, për vitin e mbyllur financiar. Por, në 
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përgjithësi tatimi mbi të ardhurat paguhet në burim ku realizohen këto të ardhura, vecanërisht të 

ardhurat nga punësimi. Sidoqoftë, personat jo-resident të cilët punojnë në Italy, janë të detyruar 

që përpilojnë deklaratat tatimore edhe pse ata i kanë paguar detyrimet tatimore në burim nga 

punëdhënësi. Tatimi mbi të ardhurat e realizuara brenda territorit të shtetit Italian, për personat 

jo-resident do të paguhet sipas tabelës mbi të ardhurat nga paga, ashtu si edhe personat resident. 

 

d) Të ardhurat nga paga si i punësuar
228

. 

Të ardhurat nga paga si i punësuar konsiderohet si të ardhura nga puna, dhe përfshin të ardhurat 

nga paga, shpërblimet, komisionet, përfitimet si dhe të gjithë shtesat mbi pagën  bazë që kanë 

karakter të përhershëm si: shtesat për vjetërsi, vështirësi, largësi vendbanimi, natyrë të vecantë 

pune apo shërbimi etj shpërblime në para apo në natyrë. Shpërblimet në natyrë, janë të tatueshme 

në Itali, dhe vlerësohen sipas vlerës aktuale që këto të mira kanë në treg. 

 

dh) Rimbursimi nga tatimi mbi të ardhurat. 

Zbriten nga pagimi i detyrimeve tatimore, shpenzimet për: 

 kontributet për shëndetin e  realizuara nga individët. 

 kotributet e pagesave për këstet e kredisë për shtëpi banimi. 

 apo kontributet për edukimin e fëmijëve.  

 

e) Tatimi nga të ardhurat prej kalimit të së drejtës së pronësisë, trashëgimisë, dhe dhurimeve. 

Tatimet për kalimin e së drejtës së pronësisë për sendet e paluajshme në Itali janë si më poshtë: 

 4% e totalit të vlerës së pronësisë, në rast se kemi të bëjmë me trashëgimtarë të nivelit të 

parë sipas trashëgimisë ligjore. 

 6% e totalit të pronësisë, nëse trashëgimtar është një kushëri deri në nivelin e katërt  të 

trashëgimisë ligjore. 

 8% e totalit të vlerës për të gjitha rastet e tjera. 

 

Tatimi mbi trashëgiminë dhe dhurimin, nuk aplikohet në rast se familjarët kanë lidhje biznesi 

mes tyre. Në rast se pasuritë e patundshme janë të dhuruara atëherë subjektet që përfitojnë nga 

ky dhurim do të paguajnë në zyrat e hipotekës një tatim prej 3%
229

.  

 

f) Të ardhurat nga interesat dhe dividenti
230

 

Të ardhurat nga interesat dhe dividentët, tatohen si më poshtë: 

 Dividentët e përfituar nga pjesëmarrja e në një shoqëri në nivelin e 20% të 

kuotave, apo 25% të kapitalit, do të tatohen në nivelin 20%.  

 49.72% e të ardhurave nga dividenti, për të gjithë pjesëmarrjet e tjera në shoqëri. 

 të ardhurat nga interesat bankare në të ashtuquajtura “ Parajsa Fiskale”, janë të 

tatueshme 100%. 

 interesat e bankare për pesonat resident dhe jo-resident tatohen në nivelin 20% të 

totalit të intersave. 
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g) Të ardhurat nga prona 

Të ardhura nga prona në Itali variojnë nga 0.4%  e vlerës aktuale të pronës, për banesën e 

përheshme. Deri në 0.76% për pronat apo shtëpitë e dyta.  

 

Ndërkohë, të ardhurat nga qeratë mbi pronën do të tatohen në një nivel nga 19%-21%. Çdo 

bashki vendos normat e veta të taksimit mbi pronën, por nuk mund të tejkaloj limitet e vendosura 

me ligj. 

 

gj) Kontributet në skemën e sigurimeve shoqërore. 

Ky kontribut llogaritet dhe mbahet nga punëdhënësi prej pagës bruto të individit. Vetëm në rast 

se individi ka zgjedhur skemën e kontributeve vullnetare, atëherë nuk do të llogaritet. Si rregull, 

kontributet e të punësuarve për sigurimet shoqërore variojnë nga 9%-10%. Kontributet për 

punëdhënësit do të llogariten në nivelet: 30%-35%.  

 

h) Tatimi mbi Pasurinë 

Nga viti financiar 2012, Italia do të aplikojë një tatim të ri mbi investimet e kryera nga personat 

resident Italian jashtë territorit të shtetit. Për vitin financiar 2012 ky tatim do të jetë 0.1% e 

investimit të kryer, dhe nga viti 2013 e tutje do të tatohet në vlerën e 0.15% të investimit të kryer. 

 

 

3.5. Spanja 

 
Taksa mbi të ardhurat personale në Spanjë (IRPF) u prezantua në vitin 1900

231
. Ajo përfaqëson 

mbi 50% të të hyrave të qeverisë. Që nga viti 2007, përgjegjësia për të ardhurat tatimore është 

decentralizuar, me rajonet autonome përgjegjëse për mbledhjen e 50% të të ardhurave tatimore, 

edhe pse ato mblidhen nga autoriteti tatimor qendror në emër të tyre. Spanja ka një sistem 

pothuaj federal mbi tatimet, me tre nivele decentralizimi. Në krye qëndrojnë tatimet e vjelura në 

nivel kombëtar më pas ato të ndara në rajone dhe në bashki apo komuna.  

 

Shkalla e tatimit mbi pjesën rajonale ndryshon nga rajoni në rajon me Madridin me shkallën më 

të ulët dhe Katalonjën me më të lartën. Të ardhurat  e përgjithëshme, nga rajonet  kanë ardhur 

duke u rritur nga 5% në 1995 në 23.7% më 2009. Të ardhurat nga kontributet shoqërore këto 

vitet e fundit janë rritur ndjeshëm nga 31.7% më 2007 në 37% më vitin 2011, edhe pse gjatë 

krizës ekonomike. 

 

Më vitin financiar 2011
232

, të ardhurat nga tatimet në Spanjë, zinin 31.4% të PPB, dhe Spanja 

zinte vendin e 21-të nga fundi mes 27 shteteve anëtare të BE-së. Ndërkohë, Spanja ka përqindjen 

më të ulët të të ardhurave nga tatimet indirekte si TVSH  mes shteteve të BE-së edhe pse niveli i 

kësaj takse u rrit nga 16% në 18% që prej 1 korrikut 2010. Po kështu Spanja këto vitet e fundit 

po përballet dhe me një rënie të të ardhurave nga tatimet direkte, kjo për shkak se të rënies së të 

ardhurave nga fitimet e kompanive si pasojë e krizës ekonomike. 
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Kështu, të ardhurat nga tatimi mbi fitimin ranë nga 4.8% më vitin 2007 në 1.9% në vitin 2009 

dhe 2011
233

. Duke qënë kështu një nga vendet më të prekur nga kriza financiare në këtë sektor 

mes shteteve anëtare.  

 

Ashtu si në juridiksione të tjera, tatimi mbi të ardhurat është i pagueshëm si nga rezidentët dhe 

jorezidentët, me norma të ndryshme të aplikuara.  

 

Tatimi mbahet nga punëdhënësit çdo muaj, në emër të organit tatimor. Kthimet tatimore 

paraqiten në mes të prillit dhe qershorit të vitit të ardhshëm dhe rimbursimet paguhen në mes të 

majit dhe korrikut.  

 

Statusi i qëndrimit duhet të përcaktohet me paraqitjen e deklaratës tatimore për të gjithë 

individët, të taksave spanjolle dhe ka pasoja për shumën e detyrimit tatimor. Rregullat janë 

komplekse. Spanja konsideron çdo të huaj si banor në qoftë se ata jetojnë në Spanjë për më 

shumë se 183 ditë në një vit tatimor
234

. Periudha sporadike të kohës jashtë Spanjës nuk llogaritet 

kur përcakton veten si jorezident për qëllime tatimore. Një i huaj konsiderohet banor nëse ai / ajo 

ka një bashkëshort/te ose fëmijë nën moshë, të cilët janë rezidentë, si dhe çdo i huaj që ka 

qendrën e tij kryesore ekonomike në Spanjë. Kur ekziston një marrëveshje e taksimit të dyfishtë 

konflikti i qëndrimit duhet të kontrollohet. 

 

 

3.5.1 Jo-rezidentët 
235

 

 

Jo-rezidentët paguajnë një normë të sheshtë mbi të gjitha burimet spanjolle të të ardhurave të 

fituara. Shkalla është 24,75%.  

 

Jo banorët, duhet të plotësojnë një formular, për çdo të ardhur të fituar. 

 Disa shembuj të të ardhurave më të zakonshme të fituara nga jorezidentët: 

• Pasuria e patundshme me qira. Duhet të plotësoni të gjitha kushtet. Nuk lejohet zbritje 

për asnjë shpenzim, vetëm nëse ju jeni një i banor i BE-së. Afati 20 ditë pas mbarimit të 

çdo afati.  

• Pasuria e patundshme jo me qira. Baza e tatueshme është 1.1% e vlerës së kadastrës. 

Afati 31 dhjetori i vitit të ardhshëm.  

• Interesi. Nuk ka nevojë për të mbushur ndonjë formular, në qoftë se banka ka mbajtur 

21%, ose përqindjen e përcaktuar në marrëveshjen e taksimit të dyfishtë. Banorët e B.E. 

janë të përjashtuar nga tatimi dhe mbajtja në burim, ata duhet të paguajnë taksat në 

vendin e qëndrimit.  

• Dividentët: Nuk ka nevojë për të mbushur ndonjë formular, në qoftë se banka ka mbajtur 

21%, ose përqindjen e përcaktuar në marrëveshjen e taksimit të dyfishtë. 

 

Disa banorë mund të konsiderohen jorezidentë nën "regjimin impatriate"
236

. Kjo vlen për 

profesionistët të cilët nuk kanë qenë rezidentë në Spanjë në 10 vitet e kaluara dhe që shkojnë në 
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Spanjë për arsye profesionale. Ky njihet edhe si ligji Beckham pasi përdoret nga shumë 

futbollistët profesionistë. Në vitin 2012 Spanja bëri ndryshime të rëndësishme në ligjin 

Beckham, në mënyrë efektive duke i dhënë fund shumë prej përfitimeve të tatimit të ulët për 

jorezidentët të gjithë niveleve të të ardhurave. Ata tatohen vetëm me taksën e sheshtë prej 

24,75% deri në 600.000€. 

 

 

3.5.2 Rezidentët 
237

 

 

Rezidentët tatohen mbi të gjitha të ardhurat e fituara (pagat dhe investimet) brenda territorit të 

Spanjës dhe jashtë tij. Paguesit e taksave mund të zgjedhin në mes të regjimit individual ose 

regjimit çift. Nën regjimin çift, të ardhurat e kombinuara të dy tatimpaguesve merren në 

konsideratë dhe ndihmat financiare për të dy tatimpaguesit zbriten (edhe në qoftë se njëri nuk ka 

fare të ardhura). Kjo metodë efektive redukton tatimin mbi të ardhurat në çift.  

 

Të ardhurat e tatueshme ndahen në pjesë: baza e përgjithshme, baza e kursyer. Baza e 

përgjithshme përfshin: pagat, të ardhurat e vetë-punësimit, të ardhura e pasurive të patundshme, 

fitimet kapitale afat-shkurtër dhe fitimet e tjera që nuk dalin nga kursimet. Baza e kursyer 

përfshin dy pjesë që nuk mund të kompensohen njëra me tjetrën. E para përfshin interesin, 

dividendët dhe sigurimin. Pjesa tjetër përfshin fitimet kapitale afat-gjata (më shumë se një vit) si: 

rezervat, fondet e investimeve, pasuritë e patundshme. 

 

 

3.5.3 Përcaktimi i të ardhurave të tatueshme  

 

Për të përcaktuar të ardhurat e tatueshme kodi tatimor lejon ndihma  financiare të caktuara që të 

zbriten nga të ardhurat
238

. 

• Ndihmë e përgjithshme për personin që punon
239

:  

• Ndihmë për të ardhurat vjetore nën 9,180: 4.080 € 

• Të ardhurat vjetore më poshtë 13,260: 4080 € minus 0.35% të diferencës midis të 

ardhurave vjetore dhe 9,180.  

• Ndihmë për të ardhurat vjetore mbi 13,260: 2.652 €  

• Ndihma personale: 5150 (zbritje të përbashkëta 3.400 nga baza e tatueshme)  

• Kompensimi i fëmijëve: 

- Fëmija i parë 1,836 €  

- Fëmija i dytë 2,040 € 

- Fëmija i tretë 3,672 € 

- Fëmija i katërt dhe pasues 4,182 € 

 

Përveç ndihmave themelore kodi tatimor lejon gjithashtu tatimpaguesit të zbresin kontributet e 

sigurimeve shoqërore dhe kontributet e planit privat të pensioneve deri në 10.000 euro në vit. Në 
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momentin kur të ardhurat e tatueshme përcaktohen, shuma e tatimit përcaktohet gjithashtu. 

 

3.5.4 Përcaktimi i tatimit të përgjithshëm të pagueshëm  

 

Të ardhurat e përgjithëshme nga tatimi mbi pagën në Spanjë, kanë qënë në vitin 2011, 17.2%  

dmth. 2,5% më të ulëta se mesatarja e të ardhurave nga ky tatim mes 27 vendeve anëtare në 

Bashkimin Europian me mesatare 19.7%. Për individët, niveli i taksës në vitin 2013 qëndronte 

mes 24.75% deri ne 52%
240

. 

 

Tabela nr. 5: Përqindjet aktuale të tatimit mbi të ardhurat personale 

 

Te ardhura vjetore Niveli i taksës 

Mbi 17.707,20 24.75% 

Mbi 33.007,20 30.00% 

Mbi 53.407,20 40.00% 

Mbi 120.000,20 47.00% 

Mbi 175.000,20 50.00% 

Mbi 300.000,20 52.00% 

 

a) Zbritjet nga detyrimi tatimor  

Pas përcaktimit të detyrimit tatimor autoritetet tatuese lejojnë tatimpaguesin të reduktojnë 

detyrimin e taksës duke aplikuar ndihma të caktuara të mëtejshme të taksave. Këto përfshijnë:  

• Lehtësim në shlyerjen e kredisë;; 

• Lehtësim në koston e qirasë; 

• Investime në rajone të privuar; 

• Ndihma rajonale (Arsimim, Fëmijët nën moshën 3 vje123, donacione etj) 

 

b) Tatimi mbi të ardhurat  nga puna, kapitali, pronësia etj 

Këto vitet e fundit në Spanjë është vënë re një rënie e ndjeshme e të ardhurave nga fitimet dhe 

kapitali, edhe pse shkalla e tatimit është rritur ngadalë dhe në mënyrë monotone këto 20 vitet e 

fundit. Kështu të ardhurat nga fitimi ranë nga 11.3% më 2007 në 6.6% më 2011. Një rënie e tillë 

nuk ishte vënë re që prej viteve 1900‟.  

 

Për këtë arsye, nga 2008 e këtej Spanja ka ndërrmarrë shumë masa fiskale për të lehtësuar 

pasojat shkatarruese të krizës ekonomike dhe financiare të këtyre viteve. Më 2012
241

, paketa 

fiskale pësoi një mori ndryshimesh si më poshtë: 

 U rrit niveli i përqindjeve tatimore mbi të gjitha format e tatimit, por më tepër pati rritje 

të  TVSH-së dhe detyrimeve të eksportit.  

 Nga janari 2013, të ardhurat nga llotaria janë të tatueshme në nivel 20%. 

 Të ardhurat nga kapitali janë hequr nga kategoria e tatimeve proporcionale dhe tatohen 

sipas sistemit progesiv. 

 Niveli i tatimit mbi pasurinë është rritur gjithashtu duke filluar nga viti 2013. 
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Këto masa janë përqëndruar më tepër në mbledhjen e të gjitha tatimeve direkte dhe uljen e 

shpenzimeve të zbritshme të korporatave. Për të nxitur punësimin, është ulur tatimi mbi biznesin 

e vogël nga viti 2013. 

 

 

3.6. Danimarka 
 

3.6.1 Tatimi mbi të ardhurat  në Danimarkë
242

. 

 

a) Subjektet e tatimit 

Personat të cilët janë resident në Danimark  janë të detyruar të paguajnë për të gjithë të ardhurat e 

realizuara prej tyre brenda dhe jashtë Danimarkës. Personat jo-resident janë të detyruar të 

paguajnë tatime për të gjithë të ardhurat si: të ardhurat nga  e realizuara prej  një vendbanimi i 

përkohshëm, pagat, të ardhurat nga prona, dividentët dhe interesat,të përftuara  brenda territorit 

danez. Individët konsiderohen persona resident nëse kanë vendbanim  dhe interesa jetësorë dhe 

qëndrojnë për më tepër se 183 ditë të një viti financar në territorin e Danimarkës.  

 

Të ardhurat në Danimarkë janë të ndara në të ardhura personale dhe në të ardhura nga fitimi 

korporativ. Tabela e nivelit të tatimimit mbi të ardhurat personale është si më poshtë me 

përjashtim të të ardhurave nga dividentët të cilët tatohen më vete
243

. 

 

Tabela nr. 6: Përqindjet aktuale të tatimit mbi të ardhurat personale 

 

Totali i të ardhurave Niveli i tatimit 

0 – 41.000 DKK 0% 

41.000 – 279.800 

DKK 

38% 

279.800 – 335.800 

DKK 

44% 

Mbi 335.800 DKK 59% 

 

b) Të ardhurat nga paga
244

.  

Të ardhurat personale mbi pagat përbëhen nga totali i të ardhurave nga paga, rrogat, pensionet, 

sigurimet të ardhurat në natyrë. Si rregull, të gjitha të ardhurat në natyrë llogariten sipas vlerës së 

tyre reale në treg si psh: përdorimi i një makine të kompanisë, i një vendbanimi etj, janë të 

llogaritura sipas një tabele të vecantë dhe jo sipas vlerës së tyre reale në treg. Ndërkohë, taksa 

për shkollën e paguar nga një punëdhënës për fëmijët e punëmarrësit si psh. taksat për shkollat 

ndërkombëtare, konsiderohen si të ardhura nga paga dhe tatohen si më lartë. Një regjim i 

ve123antë tatimimi paguhet nga të huajt e punësuar nga një person resident danez. Sipas 

kontratave specifike, tatimi mbi pagën do të jetë në një nivel të vetëm prej 25% në vend të tatimit 

të zakonshëm prej 38%-59%. Për të përfituar nga ky tatim, individët duhet të banojnë në 
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danimark dhe të kenë një pagë neto mbi 61,000 (korona daneze), duke zbritur dhe kontributet e 

sigurimeve shoqërore. Personat e huaj (emigrantët) kanë të drejtë të përfitojnë nga ky regjim 

vetëm për një periudhë deri në 36 muaj brenda 10 vjetëve. Pas këtyre 36 muajve ata do të tatohen 

si edhe personat rezident. 

 

c) Të ardhurat nga biznesi i vogël dhe vetpunësimi. 

Të ardhurat nga biznesi i vogël ose sic njihet ndryshe vetpunësimi, tatohen ashtu si të ardhurat e 

tjera personale të pronarit të biznesit. Shpenzimet janë të zbritshme për aq sa ato i shërbejnë 

funksionimit normal të biznesit dhe sigurimin e të ardhurave. Personat me të ardhura nga biznesi 

I vogël mund të zgjedhin të aplikojnë këtë formë tatimore apo atë të parashikuar në “ Ligjin mbi 

tatimin e biznesit
245

”.  

 

d) Të ardhurat nga interesat, kapitali, dividentët, qiraja, investimet
246

. 

Të ardhurat nga pronat llogariten si të ardhura nga kapitali, ndërsa për personat jo-resident 

tatohen me një nivel të përgjithshëm prej 30% të totalit të të ardhurave nga pronat. Dividentët 

llogaritet të tatohen me 28% të totalit të të ardhurave. Nëse, të ardhurat totale nga dividentët në 

2008, kalonin vlerën prej 46,000 (korona daneze), apo (93,000 për ciftet e martuara), personave 

resident do të tatohen dhe me një tatim shtesë prej 15%, pasi ata të kenë plotësuar dokumentat e 

vetdeklarimit të të ardhurave. Nëse, të ardhurat totale nga dividentët e kalojnë vlerën prej 46,700 

korona daneze apo (93.400 për ciftet e martuara), personat resident do të tatohen dhe me një 

shtesë prej 2% tej shumës së mëparshme. Ndërkohë, personat joresident nuk janë subjekte të 

pagimit të këtij tatimi shtesë.  

 

dh) Të ardhurat e përjashtuara nga tatimimi. 

Të ardhurat e përjashtuara nga pagimi i tatimit mbi të ardhurat janë: 

 Të ardhurat nga skema e sigurimeve shoqërore (pensionet), deri në shumën prej 44,500 

korona daneze në vit.  

 Interesat e paguara për të gjitha format e borxheve janë të përjashtuara. Nëse përsëri 

personi vazhdon të jetë me bilanc negativ, 32,5% e kësaj shume mundet të kompensohet 

për pagimin e tatimeve të tjera. 

 Një i punësuar duhet të zbresë nga tatimimi shpenzimet e mëposhtme: 

- Shpenzimet e transportit deri dhe nga puna (që ka tatim të vecantë) 

- Pagesat për sindikatat dhe skemën e asistencës për papunësinë. 

- Shpenzime të tjera që bëhen prej punëdhënësit kur paga është më e lartë se 5,400 

korona daneze. 

 

Cdo taksapagues është i lejuar që të zbresë kontributet për sigurimin e jetës dhe shëndetit nëse ka 

një pagë prej 41,000 korona daneze në vit. Gjithashtu, disa pagesa për ushqim janë të zbritshme. 

Ndërsa, kontributet personale të zbritshme në rast se nuk përdoren nga një person mund të 

përdoren nga bashkëshorti\ja përkatëse
247

. 

 

e) Tatimi mbi pronat e patundshme. Një tatim i tillë vendoset mbi të gjithë ata subjekte të cilët 

janë rezident në Danimarkë. Individët resident në Danimarkë do të paguajnë tatimin dhe për 
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pronat e tyre të patundshme që i zotërojnë jashtë vendit. Ky tatim nuk paguhet nëse prona është 

lëshuar me qira. Niveli i tatimimit është 1% e vlerës aktuale të pronës deri në vlerën 3,040,000 

korona daneze. Dhe 3% për të gjthë pronat me vlerë mbi 3,040,000 korona daneze. 

 

f) Të ardhurat nga trashëgimia
248

.  

Aksionet e trashëguara prej njërit bashkëshort apo një ortak nuk paguajnë tatim mbi 

trashëgiminë. Për të ardhurat nga trashëgimia për më tepër se 255,400 korona daneze do të 

tatohen në nivelin 15% të totalit. Ky lloj tatimi nuk do të paguhet në rast se përfituesi ka pasur 

lidhje të ngushta gjaku me personin e vdekur. Për të gjithë personat e tjerë përfitues,  një tatim  

shtesë prej 25% do të mbahet. Pra, për këta përfitues një tatim prej 36.25% e totalit të të 

ardhurave të trashëguara do të tatohet. Personat jo-resident janë subjekte të këtij tatimi në rast se 

trashëgimia që përfitojnë ndodhet brenda territorit danez. Danimarka ka lidhur marrëveshje për 

pasuritë e patundshme me Finlandën, Gjermaninë, Italinë, Norvegjinë, Suedinë, Zvicrën, Shtetet 

e Bashkuara etj. 

 

g) Të ardhurat nga dhurimet  

Dhuratat e bëra ndaj një bashkëshorti\eje apo e një bashkëjetuesi\eje janë të përjashtuara nga 

tatimet. 

 Një nivel prej 15% paguhet për të gjitha dhurimet e kryera ndaj fëmijëve, nipërve, 

dhëndrave apo nuseve, nuses apo dhëndrit të një nipi\mbese të vdekur, si dhe prindërve.  

 Një nivel prej 36.25% tatohet për të gjitha dhurimet ndaj gjyshërit dhe stërgjyshërit. 

Dhurimet për persona më të afërt si dhe jo të afërmit janë të tatueshme sipas tabelës së 

të ardhurave të zakonshme, por jo nga tatimi mbi dhurimin. 

 Dhurimet deri në shumën 56,800 në vit, mund të transferohen dhe falas kundrejt fëmijëve, 

bashkëshortit të një fëmije të vdekur, prindërve, gjyshërve dhe njerkëve. Një shumë deri 

më 19,800 korona daneze, mund ti dhurohet nuses apo dhëndrit. Personat jo-resident, 

janë subjekte të tatimimit në rast se dhuruesi është një person resident në Danimark, apo 

dhurata është një pronësi daneze. 

 

 

3.6.2. Kontributet në skemën e sigurimeve shoqërore
249

.  

 

Kontributet në skemën e sigurimeve shoqërore, tatohen në një nivel të vetëm prej 8% për të 

gjithë të ardhurat qoftë nga paga si i punësuar apo vetpunësuar. Në Danimarkë, edhe personat e 

papunë mund të bëjnë një derdhje prej 81.30 korona kundrejt skemës së sigurimeve shoqërore, 

në rast se ajo nuk paguhet nga punëdhënësi. Shteti i Danimarkës ka lidhur marrëveshje 

shumëpalëshe me shumë shtete të tjera si: BE-së, Kanada, Australi, Turqi, Kinë etj. Në mënyrë 

që shtetasit e saj të përfitojnë lehtësira nga pagesat e dyfishta të kontributeve shoqërore, dhe të 

sigurohen që mund të përfitojnë nga kjo skemë.  

 

Viti financiar përkon me vitin kalendarik në Danimark. Pas mbarimit të cdo viti financiar të 

gjithë taksapaguesit janë të detyruar që të plotësojnë deklaratat tatimore jo më vonë se 1 Maj. Në 
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rast se individët duhet të rimbursohen nga autoritetet tatimore atëherë rimbursimi kryhet midis 

muajve maj dhe qershor. Ndërkohë, nëse personi ka detyrim që të paguajë më tepër tatim atëherë 

duhet të përmbushi detyrimin brenda muajve shtator, tetor dhe nëntor. Ciftet e martuara duhet të 

plotësojnë deklarata të vecanta. Ndërkohë, që disa shpenzime të zbritshme mund të transferohen 

nga njëri bashkëshort te tjetri. 

 

- Leja për të punuar dhe për të banuar
250

. 

Danimarka është një shtet anëtar i Bashkimit Europian, por dhe Bashkimit të vendeve 

Skandinave. Kështu që shteti i Danimarkës, aplikon rregulla të vecanta dhe të diferencuara për të 

gjithë individët jo-rezident. Pra, rregulla të vecanta për shtetasit anëtar të BE-së, për shtetasit e 

vendeve skandinave (Finlandë, Islandë, Norvegji, dhe Suedi), si dhe rregulla të vecanta për 

personat pa shtetësi Europiane të cilët synojnë të aderojnë në Europë. Kështu, për personat me 

shtetësi nga vendet Skandinave mund të qëndrojnë dhe punojnë në Danimarkë pa asnjë kufizim. 

Në rast se ata, përfitojnë statusin e residentit atëherë duhet të regjistrohen në zyrat kombëtare të 

regjistrimit.  

 

Personat shtetas Europianë nuk kanë nevojë për leje pune por për leje qëndrimi dhe ata janë të 

detyruar që brenda 3 muajve, të regjistrohen te shefi i policisë së lagjes ku qëndron personi apo 

në autoritetet më të larta administrative ku personat po qëndrojnë. Ndërkohë, të gjithë personat e 

tjerë janë të detyruar të qëndrojnë brenda territorit Danez brenda afatit të përcaktuar në vizë por 

jo më shumë se 3 muaj. 

 

 

3.7. Kroacia 
 

3.7.1. Taksimi në Kroaci. Parimi i rezidencës. 
 

Personat rezident do të paguajnë për të gjithë të ardhurat e realizuara prej tyre brenda dhe 

jashtë territorit të shtetit kroat. Personat jo-rezident do të tatohen vetëm për të ardhurat e 

realizuara brenda këtij territori. Një person konsiderohet resident kur ka një vendqëndrim të 

përhershëm apo të përkohshëm në Kroaci. Ndërkohë, një person jo-rezident do të 

konsiderohet ai individ që nuk ka një vendbanim apo vendqëndrim të përhershëm apo të 

përkohshëm në Kroaci por realizon të ardhura prej një prej formave të tatueshme në Kroaci. 

 

Bazuar në prezencën fizike, një individ është  banor i taksueshëm në Kroaci në qoftë se  

qëndron për të paktën 183 ditë  të një viti kalendarik, në rrethana të tilla që tregojnë se vizita  

nuk është e përkohshme. Nuk ka rëndësi se qëndrimi është i përhershëm apo me ndërprerje, 

mund të ndodhë që periudha prej 183 ditësh të shtrihet në më tepër se 1 vit kalendarik
251

.  
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3.7.2. Të ardhurat e tatueshme
252

.  

 

Të ardhurat e tatueshme janë të barabarta me të ardhurat personale duke zbritur kontributin e 

sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Personat rezident janë të detyruar që të paguajnë 

tatimin mbi të ardhurat personale për kategorinëe  të ardhurave si mëposhtë: 

 të ardhurat nga paga si i punësuar. 

 të ardhurat si i vetpunësuar . 

 të ardhurat nga fitimi. 

 të ardhurat nga pronësia dhe të drejtat e autorit. 

 të ardhurat nga sigurimet  

 të ardhura të tjera. 

 

Personat jo-rezident, tatohen për të gjithë burimet e të ardhurave si mësipër por vetëm në rast 

se këto të ardhura realizohen brenda territorit kroat
253

. 

 

Tabela nr. 7: Përqindjet aktuale të tatimit mbi të ardhurat personale
254

 

 

Te ardhura vjetore Niveli i taksës 

0 – 36.000 kuna 15 % 

36.001 – 81.000  25 % 

81.001 – 252.000 35 % 

Mbi 252.001 45 % 

 

 

a) Të ardhurat nga puna
255

.  

Të ardhurat nga punësimi përfshijnë të ardhurat e marra në formë monetare apo në natyrë, të 

përfituara nga punëmarrësi prej punëdhënësit të tij në të shkuarën,të tashmen dhe të ardhmen 

e marrëdhënieve të punës. Këtu përfshihen dhe përfitimet e zbritshme për transportin në 

vendin e punës, shpërblimet e fundvitit, shpërblimet për sigurinë në punë etj.  

 

 

b) Të ardhurat nga biznesi i vogël apo vetëpunësimi
256

.  

Personat të cilët ushtrojnë një aktivitet që konsiderohet biznes i vogël në emër të tyre, do të 

tatohen ashtu si dhe të ardhurat e tjera nga paga si më sipër. Si rregull, të gjitha të ardhurat e 

konsideruara nga aktiviteti i biznesit, përfshirë këtu dhe fitimin nga shitja e pronave ( apo fitime 

të tjera të realizuara nga shitjet e kapitaleve financiare) në një biznes do të llogariten si të ardhura 

personale për këtë individ. 
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c) Të ardhurat nga pronësia apo e drejta e autorit
257

.  

Të ardhurat nga kontratat e “ leasing-ut”, për pasuritë e paluajtshme dhe të luajtshme janë 15% 

të kryera në parapagim.  

 

Të ardhurat nga pronësia intelektuale dhe e “drejta e autorit”, tatohen në nivelin 25%, 

parapagim. Sidoqoftë, të ardhurat e fituara nga shitja e pasurive të paluajshme nuk janë të 

tatueshme në rast se plotësohet njëri prej kushteve të mëposhtme:  

 Kanë kaluar më tepër se 3 vjet, 

 ka qenë e shfrytëzuar nga pronari apo familjarë të tij, për të jetuar.  

 

Nëse, dikush shet më tepër se tre pasuri të paluajtshme apo të drejta të autorit, brenda një 

periudhe 5 vjecare, ky person është i detyruar që të regjistrojë biznesin e tij dhe të tatohet sipas 

rregullave të të ardhurave nga biznesi. 

 

Të ardhurat në formën e shpërblimeve nga kompanitë e sigurimit. Zakonisht, të ardhurat nga 

sigurimet nuk janë të tatueshme. Por në rast se sigurimi mbi jetën është i zbritshëm, të ardhurat 

e përfituara nga kompanitë e sigurimit tatohet në nivelin 15%, në parapagim. 

Të ardhura nga burime të tjera. Këtu futen të gjithë ato të ardhura që nuk bënin pjesë në 

kategoritë e mësipërme, ato do të tatohen në nivelin prej 25% të totalit të të ardhurave. 

 

Kjo mund të duket e habitshme, por në qoftë se ju nuk merrni një pagesë, tarifë 

konsulence, ose të ardhura të ngjashme në Kroaci, atëherë situata e taksave është shumë 

më e favorshme, veçanërisht për pensionistët.  

 

 

3.7.3. Përjashtimet  

 

Sipas ligjit tatimor kroat, të ardhurat e mëposhtëme nuk tatohen
258

: 

 Pensionet e marra nga jashtë  

 Pagesat e interesit për kreditë, investimet, letrat me vlerë, depozitat me institucionet 

financiare, dhe të ardhura të ngjashme  

 Fitimet kapitale nga letrat me vlerë tregtare dhe mjetet e tjera financiare  

 Fitimet kapitale nga pasuritë e patundshme në qoftë se ju zotëroni pronën, e keni mbajtur 

atë më shumë se tre vjet, ose ia keni shitur atë bashkëshortit tuaj ose ndonjë anëtari të 

familjes. 

 Trashëgimia dhe dhuratat nuk tatohen në shkallën e parë të trashëgimisë. (Në raste të 

tjera, ka një normë të sheshtë prej 5%.)  

 

 

3.7.4. Taksimi i subjekteve të huaj në Kroaci 

 

Të huajt janë subjekt i tatimit mbi format e mëposhtme të të ardhurave kroate
259

:  
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 Të ardhurat nga punësimi që merren në Kroaci apo nga puna në Kroaci  

 Të ardhurat nga një biznes në Kroaci  

 Të ardhurat nga pasuritë e patundshme  

 Të ardhurat nga anijet detare të veta apo çarter/avionët e përdorur për të dërguar mallra 

ose njerëz nga portet kroate/aeroportet.  

 Të ardhurat nga aktivitetet personale të pavarura (dërgesat e mallrave ose kryerjen e 

shërbimeve) që janë kryer në Kroaci apo jashtë vendit, dhe janë përdorur për kryerjen e një 

aktiviteti në Kroaci  

 Të ardhurat nga kapitali ose sigurimi i kryer brenda Kroacisë. 

 

 

3.7.5. Plotësimi i deklaratave tatimore 
260

 

 

Peronat rezident dhe jo-resident të cilët realizojnë të ardhura nga vetpunësimi dhe të ardhura  të 

realizuara  jashtë Kroacisë, janë të detyruar që të plotësojnë deklaratat personale të të ardhurave 

deri më 28 shkurt të vitit mbas përfundimit të vitit financiar në të cilin është realizuar e ardhura. 

Të punësuarit resident, paguajnë tatimin mbi të ardhurën e mbajtur në burim nga ana e 

punëmarrësit. Individët të cilët realizojnë të ardhura nga vetëpunësimi,nga një aktivitet biznesi të 

vogël duhet të llogarisin dhe paguajnë tatimin mbi të ardhurat në një shumë të vendosur nga 

autoritetet e tatimore. Personat e vetpunësuar duhet te llogarisin dhe të paguajnë tatimin mbi të 

ardhurat dhe kontributin e sigurimeve shoqërore sipas kushteve të vendosura në ligj.Rimbursimi 

apo pagimet shtesë si rregull bëhen në periudhën pas periudhës së mësipërme. 

 

Personat jo-resident por të cilët realizojnë të ardhura me burim në Kroaci duhet të regjistrohen në 

zyrat tatimore përkatëse dhe të derdhin kontributet. Në rastin e personave joresident, të cilët janë 

të punësuar nga një person resident, atëherë punëmarrësi është përgjegjës për llogaritjen dhe 

mbajtjen në burim të tatimit nga paga. Personat jo-resident që punojnë te një punëmarrës 

joresident në Kroaci, është i detyruar që të llogarisë dhe të paguajë tatimin mbi të ardhurat me 

parapagim, deri në  8 ditë mbasi të ardhurat janë marrë prej tij. Ai është i detyruar që të plotësojë 

vetë deklaratat mujore dhe vjetore të të ardhurave
261

. 

 

 

3.7.6. Shpenzimet e zbritshme 
 

Kontributet në skemën e sigurimeve  shëndetsore janë të zbritshme nga llogaritja e tatimit mbi të 

ardhurat. Sigurimet suplementare për sigurimin privat të shëndetit, sigurimin e jetës dhe 

sigurimin vullnetar për pensionet mund të zbriten deri në shumën prej 1,000 kuna në muaj. 

Shpenzimet personale në dobi të mbarëvajtjes në punë nuk janë të zbritshme. Personat resident 

dhe jo resident mund të përfitojnë një asistencë ekonomike prej 1,800 kuna nga data 1 korrik 

2008. Personat në pension mund të kërkojnë një asistencë ekonomike prej 3,200 kuna prej 

korrikut të 2008. Personat resident mund të kërkojnë rritje të asistencës kur: 

 50% e asistencës personale bazë në rast se  ka një  person në ngarkim: si psh. njëri prej 

bashkëshortëve, dhe fëmijët. 
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 50% e asistencës personale bazë, shkon për mbarëvajtjen e një fëmije në ngarkim, 70% 

për fëmijën e dytë në ngarkim dhe 100% për fëmijën e tretë në ngarkim, për të katërtin 

140%, dhe për të pestin 190%, ndërsa për të gjashtin 250% e kështu me rradhë. 

 30% të asistencës personale bazë në rast se ka në ngarkim një fëmijë invalid apo një 

pjesëtar tjetër të familjes të sëmurë
262

. 

 

Që të konsiderohesh një person në ngarkim duhet që individi të mos ketë të ardhura më të larta se 

10,800 kuna. Një person në ngarkim nuk është e thënë të jetojë nën të njëjtën cati me 

taksapaguesin.  

 

Po kështu, personat resident mund të kërkojnë reduktim të tatimit mbi të ardhurat në rastet e 

mëposhtme:  

 Shpenzimet mjekësore dhe ortopedike të cilat nuk janë të mbuluara nga skema e 

sigurimeve shëndetsore qoftë dhe sigurimi privat i shëndetit. 

 Qiranë e paguar për strehim, nëse personi nuk i ka plotësuar kushtet për një akomodim 

normal. 

 Shpenzimet e kryera nga një individ për rikonstruksionin apo shpenzimet e kryera për 

mobilimin e apartamentit apo shtëpisë së parë të tij. 

 Dhurimet deri më 2% të të ardhurave të përfituara nga viti i mëparshëm financiar.  

 

Shpenzimet e zbritshme apo rimbursimet e tre kategorive të para nuk mund të kalojnë një shumë 

më të madhe se 12,000 kuna gjatë një viti financiar. 

 

 

3.8. Greqia 
 

Tatimi në Greqi është i ngjashëm me shumicën e vendeve të tjera të zhvilluara, duke u bazuar 

rreth dy sistemeve, taksimit të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë. 

 

3.8.1. Tatimi mbi të ardhurat  

 

Të gjitha tatimet mbi të ardhurat në Greqi janë progresive
263

. Një individ në Greqi i nënshtrohet 

tatimit mbi të ardhurat e saj apo të tij si një punonjës dhe mbi të ardhurat si person i vetë punësuar. 

Në rastin e një individi i cili kalon testin e një "banori të përhershëm" të Greqisë, tatimi do të 

llogaritet mbi të ardhurat e tij të fituara në Greqi dhe jashtë saj. Një individ të ardhurat e të cilit 

janë vetëm rezultat i një page nuk është i detyruar të dorëzojë një kthim vjetor të të ardhurave. 

Punëdhënësi zbret tatimin nga punonjësi dhe e transferon atë në organin tatimor çdo muaj. (Grupet 

e taksave mbi të ardhurat kanë ndryshuar në mënyrë të konsiderueshme që prej vitit 2008). Grupet 

e taksave mbi të ardhurat në Greqi për vitin 2008 ishin 0% (deri në 12.000 €), 27% (nga 12,001 në 

30.000 Euro), 37% (nga 30.001 deri në 75.000 €) dhe 40% (mbi 75.000 €). Për vitin tatimor 2009, 

normat respektive ishin 0%, 25%, 35% dhe 40%, por që nga viti 2010 grupet dhe normat kanë 

ndryshuar shumë. 
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Tabela nr. 8: Përqindjet aktuale të tatimit mbi të ardhurat personale
264

: 

 

Të ardhurat vjetore Niveli i tatami 

€0  - €12,000 0% 

€12,000 -€16,000 18% 

€16,000  - €22,000 24% 

€22,000  - €26,000 26% 

€26,000  - €32,000 32% 

€32,000  - €40,000 36% 

€40,000  - €60,000 38% 

€60,000  - €100,000 40% 

>€100,000 45% 

 

 

3.8.2. Taksa e sigurisë sociale  

 

Punëdhënësi është i detyruar të zbresë tatimin në burim nga një punonjës dhe të jap kontribute 

shtesë për sigurimet shoqërore, si në shumë vende të tjera anëtare të BE-së. Kontributi i 

punëdhënësit arrin në 28.06% të pagës. Kontributi i të punësuarit është 16%. 

 

- Përjashtimet nga taksat  

Ka disa raste të përjashtimeve tatimore sipas sistemit tatimor grek, këto janë si më poshtë:  

• Të ardhurat nga shitja e aksioneve që tregtohen në bursën e Athinës.  

• Të ardhurat nga anijet dhe transporti me anije.  

• Dividenti i marrë nga një kompani greke. 

• Fitimet kapitale nga shitja e një biznesi në mes të anëtarëve të familjes, siç përcaktohet 

me ligj. 

 

- Zbritjet tatimore  

Shembujt e zbritjeve të taksave në Greqi janë, si shumica e karakteristikave të tjera të taksimit 

grek, të ngjashme me ato të vendeve të tjera të Evropës Perëndimore dhe Amerikës së Veriut, që 

do të thotë, zbritje e taksave për bamirësi ose fusha të tjera, si më poshtë:  

• 15% e kredisë në një huamarrje për banesën e parë të banimit.  

• 15% e qirasë së paguar në banesën kryesore të banimit.  

• Donacionet për institucionet publike, fetare dhe të tjera.  

• Pagesat e detyrueshme të sigurimeve shoqërore. 

 

 

3.8.3. Tatimi mbi të ardhurat personale në Greqi 
265

 

 

Për shkak të krizës ekonomike në Greqi dhe në një përpjekje për të ndaluar evazionin fiskal të 

sistemit, qeveria greke ka zbatuar një numër të konsiderueshëm të masave të reja tatimore prej 

                                                           
264

 Shih supra.,  
265

 PEER Review Report by OECD. Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes 

Peer Reviwes. Greece, November 2013, OECD Publishing. Fq. 112. 



106 
 

viti 2010. Në vitin 2013
266

, mbi dymbëdhjetë masa të reja janë prezantuar dhe ka mundësi të 

miratohen ndryshime të mëtejshme të Kodit Fiskal. Të dhënat e trajtuara në këtë seksion janë 

aktuale dhe kanë për qëllim të sigurojnë një informacion të përgjithshëm mbi tatimin mbi të 

ardhurat greke. Çdo person i interesuar duhet të kërkojë këshillim profesional në lidhje me 

rrethanat e tij të veçanta. 

 

Parimi i rezidencës
267

 

Sipas ligjit grek, një person i cili është banues në Greqi, ose banon në Greqi për më shumë se 

183 ditë brenda një viti tatimor është konsideruar të jetë një "banor" i Greqisë për qëllime 

tatimore. 

 

Jo-banorët e Greqisë duhet të regjistrohen si "banorë jashtë vendit" dhe të paraqesin dokumente 

që provojnë se ata janë banorë të një vendi tjetër për qëllime tatimore. Dokumentet që kërkohen 

varen nga vendi i qëndrimit dhe përmbajtja e marrëveshjes dypalëshe për shmangien e taksimit të 

dyfishtë midis Greqisë dhe atij vendi.  

 

Baza tatimore  

Sipas legjislacionit tatimor grek, të ardhurat e tatueshme përfshijnë pagat dhe disa përfitime nga 

punësimi, pensionet, të ardhurat nga vetëpunësimi, përkujdesje me ushqim nga bashkëshorti 

(përkrahja e fëmijëve nuk është e përfshirë), të ardhurat nga aktivitetet bujqësore dhe të ardhurat 

e qirasë, si dhe të ardhurat nga aksionet e kompanive, interesat dhe pagesat
268

. 

 

 

3.8.4. Pagesa të tjera të bëra nga të ardhurat  

 

Për shkak të krizës aktuale ekonomike në Greqi
269

, nga qeveria janë zbatuar masa shtesë "të 

taksave të jashtëzakonshme" në bazë të të ardhurave ose aktiviteteve profesionale, duke përfshirë 

si vijon: 

 

a) Vënia e taksës së solidaritetit 

Kjo taksë zbatohet për të gjithë tatimpaguesit me të ardhura neto prej mbi 12.000 euro dhe 

llogaritet mbi të ardhurat neto të tatimpaguesit.  

• Tatimpaguesit e ardhura neto e të cilëve është midis 12,001 dhe 20.000 € janë subjekt i 

kësaj takse në shkallën prej 1 për qind të të ardhurave neto të deklaruara  

• Tatimpaguesit e ardhura neto e të cilëve është midis 20.001 dhe 50.000 € i nënshtrohen 

një 2 për qind takse solidariteti  

• Tatimpaguesit e ardhura neto e të cilëve është midis 50,001 dhe 100,000 € i nënshtrohen 

një 3 për qind takse solidariteti 

• Tatimpaguesit e ardhura neto e të cilëve është mbi 100,000 € i nënshtrohen një 4 për 

qind takse solidariteti
270

. 

                                                           
266

 Khan N., How to restore the Greek Economy. Published by Authorhause, London October 2014. Fq. 53. 
267

 Greece income taxes and tax law. Për më tepër shih. www.worldwide-tax.com 
268

 Working Paper by OECD. OECD Economy Survey Greece. August 2011. Fq. 85. 
269

 PEER Reviw Report, OECD Working Paper. Global Forum on Trancarency and Exchange of Information For 

Tax Purposes, Greece. OECD Publishing, june 2012. Fq. 95 
270

 International Executive Service, Thinking beyond borders Greece. Shih. www.kpmg.com  

http://www.worldwide-tax.com/
http://www.kpmg.com/


 

107 
 

b) Vënia e taksës së profesionit 

Tatimpaguesit e vetëpunësuar, nëse janë profesionistë (të tillë si mjekët, inxhinierët dhe 

kontabilistët) apo ofruesit e shërbimeve (si elektricistët dhe hidraulikët), do të paguajnë një taksë 

fikse vjetore profesionale në vitin 2013 në shumën prej 400 apo 500 euro, në varësi të popullsisë 

apo vendit ku ka vendqëndrimin individi. Edhe ata që e lënë profesionin e tyre gjatë vitit do të 

tatohen për çdo muaj (një e dymbëdhjeta e totalit), gjatë të cilit ata ishin aktivë. 

 

Në vitin 2014, kjo tarifë e taksës së sheshtë do të aplikohet për të gjithë tatimpaguesit e vetë-

punësuar të cilët janë pjesë e librave të kontabilitetit të kategorisë B apo kategorisë C, me 

përjashtim të fermerëve. Shumica e tatimpaguesve të vetëpunësuar do të paguajnë një tarifë të 

sheshtë në vlerën prej 650 euro. Ato tatimpagues të vetëpunësuar që kanë marrëveshje me tre 

persona juridikë ose fizikë apo që marrin 75 për qind të të ardhurave të tyre nga një marrëveshje 

e tillë do të jenë subjekt i një takse profesionale mes 300 dhe 500 euro, në varësi të popullsisë së 

vendit ku personi i vetëpunësuar qëndron. 

 

 

3.8.5. Banorët e huaj dhe jorezidentët 
271

 

 

Jo-rezidentët e Greqisë duhet të sigurojnë që ata janë të regjistruar si "banorë jashtë vendit për 

qëllime tatimore" në autoritetet tatimore greke. Në mënyrë që të sigurojë këtë, tatimpaguesi jo-

rezident duhet të sigurojë emrin dhe adresën e një rezidenti në Greqi për të vepruar si një adresë 

marrëse për korrespondencën e tyre në Greqi. Banori i huaj duhet të paraqesë një formular të 

deklaratës, si dhe dokumente të veçanta duke verifikuar se ata janë banorë të një vendi tjetër për 

qëllime tatimore. Dokumenti i cili duhet të dorëzohet varet nga vendi i banimit. 

 

Të ardhurat nga jashtë të marra nga një rezident i Greqisë do t‟i shtohen të ardhurave të marra në 

Greqi dhe do të tatohen normalisht, përveç se në rastin e një marrëveshje dypalëshe për 

shmangien e tatimit të dyfishtë midis Greqisë dhe vendit i cili është burimi i atyre të ardhurave. 

 

Pensionet e huaja të marra nga një rezident i Greqisë i nënshtrohen tatimit në Greqi. Megjithatë, 

mund të aplikohet një zbritje për pagesat e taksave të bëra në vendin i cili është burimi i 

pensionit, në varësi të marrëveshjes dypalëshe për shmangien e tatimit të dyfishtë që zbatohet 

ndërmjet Greqisë dhe vendit të burimit të të ardhurave. 

 

 

3.9. Bullgaria  

 
Personat rezident dhe jo rezident të punësuar nga një kompani rezidente janë subjekte të pagimit 

të tatimit mbi pagën personale, pavarësisht ku zhvillohet vendi i aktivitetit. Të ardhurat që 

burojnë nga punësimi brenda territorit Bullgar, tatohen të gjitha në këtë vend. Të gjitha të 

ardhurat nga punësimi i një rezidenti Bullgar, që punon për një person jo-rezident duhet te 

deklarohen në një deklartë vjetore dhe do të tatohen në bazë të tatimit mbi të ardhurat personale. 

Personat rezident do të tatohen për të gjithë të ardhurat e tyre brenda dhe jashtë territorit Bullgar. 

Ndërsa, personat jo-rezident do të tatohen vetëm për të ardhurat e përfituara brenda territorit të 
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vendit. 

 

Një individ, pavarësisht nënshtetësisë, kur plotëson një nga kushtet e mëposhtme, konsiderohet 

rezident në bazë të ligjit “Për tatimin mbi të ardhurat personale
272

”: 

 Një individ që është një rezident i përkohshëm në Bullgari 

 Një individ që kalon për më tepër se 183 ditë brenda 365 ditëve të vitit në territorin 

Bullgar.  

 Një individ që ka intersa jetësore të lidhura me këtë vend. 

 

 

3.9.1. Të ardhurat e tatueshme
273

:  

 

a) Të ardhurat nga marrëdhëniet e punës: Tatimi mbi të ardhurat që burojnë nga marrëdhëniet 

e punës, llogaritet dhe mbahet në burim nga punëdhënësi dhe derdhet për çdo muaj në buxhetin e 

shtetit. Detyrimi tatimor përfshin të ardhurat nga: paga, shpërblimet, shpërblimet në natyrë, 

kompensimet e ndryshme etj. Ndërkohë që nuk janë objekt tatim
274

i: 

  Shpenzimet për udhëtimet dhe shërbimet e lidhura me punën dhe që janë të 

dokumentuara. 

 Disa lloje shpërblimesh sociale të cilat janë të ofruara nga punëdhënësi ndaj 

punëmarrësit. 

 

b) Të ardhurat nga vetëpunësimi dhe nga biznesi i vogël.  

 

Detyrimi tatimor do të shtrihet për të gjithë të ardhurat e mëposhtme por jo vetëm: 

 të ardhurat nga një aktivitet si një tregtar i vetëm, apo një biznes me veprimtari të 

përkohëshme. 

 të ardhurat nga qiratë. 

 të ardhurat nga profesionet e lira 

 të ardhurat nga aksionet apo kuotat e një ortaku të një shoqërie tregtare. 

 të ardhurat nga e drejta e autorit. 

 të ardhurat nga aktiviteti bujqësor. 

 të ardhurat nga pyjet  

 të ardhurat që rrjedhin nga një kontratë civile. 

 

Ndaj këtyre të ardhurave aplikohet një tatim i sheshtë  prej 10%, për të gjithë burimet e  

të ardhurave të  mësipërme. Nëse totali i të ardhurave të mësipërme tejkalon 50.000 Lev, ato do 

të paguajnë TVSH në nivelin 20%. 

 

c) Të ardhurat nga investimet
275

: Një përqindje tatimore prej 10%, paguhet për të gjitha të 

ardhurat nga interesat, pronat dhe qiratë e pasurive të patundshme, të paguara ndaj një personi jo-
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rezident. Ndërsa, personat rezident do të paguajnë tatimin prej 10% për të gjithë të ardhurat nga 

burimet e mësipërme  kur të plotësojnë  deklaratën vjetore të të ardhurave.  

Një përqindje prej 5%, paguhet në rastin e të ardhurave nga dividentët apo shitja e kuotave të 

pjesëmarrjes nga një rezident bullgar kundrejt një personi jo-rezident. Në rast se shuma në fjalë i 

tejkalon 100.000 Lev, pro123edurat e shitjes duhet të bëhen në bazë të marrëveshjeve bilaterale 

për taksimin e dyfishtë. Në rast se shuma nuk  tejkalon 100,000 123ertifikata për rezidencën e 

pagimit të tatimeve dhe deklarata e përfituesit të së ardhurës duhet të bëhet nga paguesi i së 

ardhurës.  

 

Përjashtimet nga tatimi: Të ardhurat të cilat përjashtohen nga tatimi janë  të ardhura të tilla si: të 

ardhurat nga bursat, pensionet, nga shpërblimet e shërbimeve sociale, asistenca dhe disa të 

ardhura nga sigurimet. 

 

d) Të ardhurat e zbritshme: dhuratat dhe dhurimet ndaj institucioneve bamirëse të 

Bullgarisë
276

, dhe institucioneve të ngjashme apo individëve të ve123antë, janë 5% të zbritshme 

nga totali i detyrimit vjetor të një subjekti. Kjo përqindje shkon deri më 50% nëse këto të ardhura 

shkojnë për dhurime dhe dhurata për një institucion që merret me medikamentet për fëmijë. Në 

një rast të tillë, të ardhurat që shkojnë për pagimin e kontributeve shoqërore dhe shëndetsore nga 

një individ janë plotësisht të zbritshme. Ndërsa totali i të ardhurave që nje individ i paguan për 

pension vullnetar dhe sigurim shoqëror dhe shëndetsor vullnetar janë të zbritshme deri më 10% 

të totalit të të ardhurave vjetore. 

 

Nga 1 janari 2008, tatimi mbi të ardhurat personale llogaritet sipas një takse të sheshtë prej 10%, 

si për të ardhurat personale ashtu dhe për fitimin koorporativ. 

 

dh) Të ardhurat nga trashëgimia dhe dhurimet
277

: Ky lloj tatimi llogaritet për të gjithë të 

ardhurat nga pronat dhe pasuritë brenda territorit Bullgar dhe si rregull paguhet nga përfituesi 

nga trashëgimia apo dhurimi. Po kështu, dhe pronat të cilat shtrihen jashtë territorit bullgar të 

cilat janë në pronësi të një shtetasi bullgar janë përsëri subjekte të detyrimit tatimor. 

Bashkëshortët, paraardhësit dhe pasardhësit nuk janë subjekte tatimi. Ndërkohë, të gjithë 

trashëgimtarët e tjerë do të paguajnë tatimin e sheshtë prej 10%.  

 

Nga ana tjetër, për vëllain, motrat dhe fëmijët e tyre, tatimi varion nga 0.7% - 1.4% (e vendosur 

me vendim të bashkisë përkatëse), kur e ardhura e tejkalon 250,000 Lev. Për të gjithë 

trashëgimtarët e tjerë, përqindja tatimore varion nga 5% - 10% (e vendosur me vendim të 

këshillit bashkiak përkatës) për një të ardhur nga trashëgimia mbi 250.000 Lev. Të ardhurat nga 

dhurimet mes bashkëshortëve dhe mes fëmijëve dhe prindërve janë të përjashtuara nga kjo taksë. 

 

3.9.2. Deklaratat tatimore 

 

Plotësimi i deklaratës tatimore duhet të plotësohet brenda 30 prillit të vitit që vjen pas mbylljes 

së vitit fiskal dhe duhet të dërgohet në Drejtorinë e Përgjithëshme të Tatimeve
278

. Individët mund 
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të bëjnë korrigjime të deklaratës tatimore deri në mbarimin e afatit të dorëzimit. Nëse ato i bëjnë 

korrigjimet brenda këtij afati atëherë interesat nuk llogariten. Korigjimet duhet të bëhen duke 

plotësuar një deklaratë të re.  

 

Institucionet duhet të llogarisin detyrimet tatimore të paguara për paga dhe kontribute për të 

gjithë punonjësit dhe t‟i derdhi në buxhetin e shtetit. Kjo ka të bëjë me mbajtjen në burim të 

tatimit mbi të ardhurat. 

 

 

3.10. Rumani 

 
Tatimi mbi të ardhurat është një nga burimet kryesore të të ardhurave në buxhetin e shtetit 

rumun, si dhe të financimit të shpenzimeve publike. Ky tatim ka strukturën e një tatimi te sheshtë 

dhe godet të ardhurat e te gjithë individëve të cilët kanë një vendqëndrim të qëndrueshëm në 

Rumani ose jetojnë aty për më shumë se 183 ditë gjatë një viti fiskal
279

. Në rastin e individëve jo 

rezidentë, ata i nënshtrohen tatimit vetëm për të ardhurat e fituara në Rumani.  

 

Tatimet direkte në Rumani janë të klasifikuara në tatime reale dhe tatime personale
280

. Tatimet 

reale aplikohen mbi tokat bujqësore, ndërtesat, aktivitet industriale, tregtare, profesioneve te lira, 

kapitalit në para, në të cilën si bazë tatimore merret në konsideratë produkti bruto i objektit të 

tatuar dhe jo ai neto. Tatime personale
281

 janë tatimet që aplikohen mbi të ardhurat personale ose 

pasurinë e kontribuesve. 

 

Kategoritë kryesore të të ardhurave që i nështrohen tatimit mbi të ardhurat janë
282

:  

 të ardhura të realizuara nga aktivitete ose veprimtari te pavarura; 

 të ardhurat nga paga; 

 të ardhura nga dhënia në përdorim e  sendeve; 

 të ardhura nga investime; 

 të ardhura nga pensione; 

 të ardhura nga aktiviteti bujqësor; 

 të ardhura nga lojrat e fatit; 

 të ardhura nga transferimi i pasurisë së paluajtshme; 

 të ardhura nga burime të tjera; 

 

Këto të ardhura kanë të përbashkët faktin që tatohen me një kuotë të vetme tatimi prej 16 % me 

disa përjashtime. Personat fizikë të cilët realizojnë të ardhura në Rumani detyrohen në përputhje 

me ligjin nr. 571/2003 Kodi Fiscal të paguajnë tatimin mbi të ardhurat në masën 16%
283

. 
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Konkluzione 

 

Në këtë kapitull kemi trajtuar tatimin mbi të ardhurat personale në disa shtete të Bashkimit 

Europian. Vëmë re se secili shtet ka rregullimin e tij ligjor, për sa i përket tatimit mbi të ardhurat 

personale. Kjo ka ardhur si rezultat edhe i natyrës së këtij tatimi, i cili duke qënë një tatim direkt, 

godet të ardhurat dhe pasurinë e krijuar rishtazi e cila i shtohet pasurisë aktuale të një individi. 

Duke qënë se parimi i përgjithshëm për vjeljen e këtij tatimi, është mbajtja e tatimit në burim 

atëherë nuk kanë lindur probleme në lidhje me zbatimin e pro123edurave për vjeljen e këtij 

tatimi, edhe në rast të konflikteve midis normave ligjore, shtetet do të mbështeten në 

marrëveshjet dypalëshe apo shumëpalëshe për eliminimin e tatimit të dyfishtë. Prandaj, deri më 

sot nuk ka lindur nevoja e krijimit të një kuadri ligjor të përbashkët për sa i përket tatimit mbi të 

ardhurat personale në krahasim me tatime të llojeve të tjera si: Tatimi mbi Vlerën e Shtuar 

(TVSH), apo tatimi mbi fitimin korporativ. 

 

Në vija të përgjithëshme, mund të përmendim se për sa i përket parimeve bazë, si parimit të 

rezidencës, metodës së tatimit në burim, deklaratave vjetore të të ardhurave etj, mund të themi se 

në vija të përgjithëshme parimet e konceptimit dhe mënyrat për zbatimin e këtij tatimi janë të 

ngjashme pothuaj në të gjithë shtetet që kemi trajtuar. Megjithatë, 123do shtet ka zgjedhur të 

aplikojë atë model të ndërtimit të sistemit tatimor, që i përshtatet më mirë nevojave të tij, 

zhvillimeve ekonomike, sociale apo politike në vend. Kjo ka të bëjë me rolin subjektiv që shtetet 

i atribuojnë tatimit mbi të ardhurat personale, gjë që bën të mundur që ky tatim të marr 

karakteristika të veçanta nga njëri shtet në tjetrin.  

 

Në këtë kapitull kemi trajtuar, tatimin mbi të ardhurat personale në disa shtete të ndryshme të 

Bashkimit Europian, duke e nisur me Anglinë
284

, Gjermani, Francë, Itali, Spanjë, Danimarkë, 

Kroaci, Greqi, Rumani edhe Bullgari.  

 

Për sa i përket formave të tatimit mbi të ardhurat që aplikohet në shtete të ndryshme, mund të 

themi se Europa është e ndarë si me thikë në dy kampe të ndryshme. Nga njëra anë, qëndrojnë 

vendet e zhvilluara perëndimore të cilat aplikojnë modelin progresiv të tatimeve, ndërkohë nga 

ana tjetër qëndrojnë vendet e lindjes si: vendet Balltike
285

, vendet e dala nga ish-sistemi 

komunist
286

, vendet e ballkanit perëndimor
287

etj., të cilët aplikojnë sistemin e taksës së sheshtë.  

 

Në përgjithësi, mund të themi se vendet që kanë aplikuar modelin progresiv të tatimeve, shfaqin 

karakteristika të shteteve sociale, ku përkrahja e individit nga ana e shtetit është mjaft e 
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ndjeshme. Të tilla vende janë: Franca, vendet e Ulëta, vendet Nordike 
288

etj. Pra, kush përfiton 

më tepër paguan më tepër, por kush nuk ka aftësi paguese subvencionohet nga shteti. Në këtë 

kuptim, mund të themi se në të tilla vende i është vënë theksi krijimit të një klase të mesme të 

shoqërisë. Është pikërisht kjo klasë e cila ka aftësinë për të përmirësuar vetveten në një shoqëri 

dhe shihet si promotore e zhvillimeve ekonomike, sociale dhe kulturore sot në botë
289

. Ky model 

është vazhdim i ideve të Pigou-t
290

, i cili e barazonte mirëqënien ekonomike me mirëqënien 

sociale. Sipas tij, mirëqënia ekonomike dhe njëkohësisht edhe ajo sociale mund të arrihen vetëm 

në rast se tatojmë më tepër individët me të ardhura të larta dhe këto të ardhura i përdorim për të 

subvencionuar individët në nevojë.  

 

Ndërkohë, në vendet të cilat kanë aplikuar modelin e taksës së sheshtë, nuk mund të flitet për 

krijimin e shtresës së mesme të popullsisë. Në këto vende mendohet se ekzistojnë vetëm dy 

ndarje të klasave shoqërore, në një pakicë individësh shumë të pasur dhe pjesa tjetër e popullsisë 

që jeton në kushtet e mbijetesës dhe të varfërisë. Si shembull, tipik në kohët e sotme, për të 

mbështetur këtë arsyetim shërben Rusia
291

. Në këtë vend, edhe pse tatimi sipas taksës së sheshtë 

ka sjellë rimëkëmbje të lehtë të ekonomisë së vendit, mendohet se shoqëria është e ndarë në dy 

klasa ekstreme të shoqërisë, në një pakicë shumë të pasur dhe në pjesën më të madhe të 

popullsisë të cilët jetojnë me rroga mjaft të ulëta. Ky shembull, na tregon se taksa e sheshtë 

përve123 elementëve pozitive, shoqërohet edhe me këto elemente negative që ndikojnë jo vetëm 

në cilësinë dhe nivelin e jetesës së individëve por shoqërohen dhe me efekte të tjera negative për 

të ardhmen e ekonomisë së vendit.  

 

Në ditët e sotme, nuk mund të flasim për një model të tatimit perfekt. Por mund të themi se 

pavarësisht modelit që zgjedhin të aplikojnë vendet e ndryshme, 123do shtet duhet që modelin që 

ai zgjedh ta aplikojë në mënyrë perfeke.  
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KAPITULLI IV: TATIMI MBI TË ARDHURAT PERSONALE NË 

SHQIPËRI 
 

4.1. Zhvillimet e legjislacionit tatimor mbi të ardhurat personale pas viteve ’90. 

 

Kalimi nga një sistem qeverisjeje monokratik në pluralizëm, u shoqërua me një tranzicion të 

gjatë, i cili preku jo vetëm ekonominë, por thuajse të gjitha fushat e sistemit tonë qeverisës. Gjatë 

periudhës së diktaturës qytetarët kishin krijuar bindjen se mospagesa e taksave dhe tatimeve ishte 

një e mirë e përgjithshme shoqërore duke qënë se buxheti i tyre nuk rëndohej nga pagesa të 

detyruara për sistemin shtetëror, përfytyrim tërësisht i gabuar, pasi ata gjithsesi, këto pagesa i 

kryenin nëpërmjet çmimeve të kontrolluara të mallrave dhe shërbimeve që furnizoheshin nga 

ndërmarrjet shtetërore. Në fakt, realiteti i sotëm tregon se vendet e zhvilluara të Europës 

Perëndimore si dhe vende të tjera, në të cilat barra fiskale është e lartë dhe e shpërndarë, praktika 

tregon se jetohej shumë herë më mirë se në vendin tonë. Për këtë arsye, regjimi i cili shkatërroi 

pronën private, iniciativën e lirë ekonomike, liritë dhe të drejtat e individit duke e përqëndruar 

pushtetin vetëm ne një dorë të vetme u konsiderua si një çështje e së kaluarës, ndërkohë i gjithë 

sistemi ligjor u përshtat me parimet e përgjithshme ndërkombëtare të së drejtës duke hedhur 

themelet demokratike të një shteti të lirë, në thelb të të cilit qëndronin të drejtat dhe liritë 

themelore të njeriut.  

  

Mbas viteve „90 me prishjen e regjimit totalitar, shqiptarët ishin plot me ëndrra dhe shpresa për 

një Shqipëri demokratike, të lirë, ku individi do të kishte një peshë kryesore në rimëkëmbjen e 

vendit. Nga ana tjetër, ata ishin edhe të vetëdijshëm se ky ishte një rrugëtim i vështirë i pashkelur 

më parë, dhe të ndërtoje një sistem të ri ekonomik të mbështetur tashmë në lirinë ekonomike, dhe 

inisiativën e lirë ishte tejet e vështirë.  

 

Ndryshimet politike, sociale dhe ekonomike krijuan nevojën imediate të rishikimit të 

menjëhershëm të politikave buxhetore dhe fiskale në vend. Secili mund ta mendojë se sa i 

vështirë ishte riprezantimi, pas një periudhe gati gjysëmshekullore, me një sistem të ri tatimor 

dhe një administratë tatimore efiçente. Vështirësitë drejt reformimit të sistemit tatimor ishin të 

shumta, kjo për disa arsye. Gjendja e ekonomisë dhe e financave ishte në krizë të thellë, gjatë 

periudhës 1991-1992, kjo edhe si rezultat i një mungese totale të kuadrit ligjor rregullues në 

fushën ekonomike
292

. Psikologji e kultivuar për vite me rradhë se Shqipëria ishte i vetmi vend në 

botë pa taksa dhe tatime luante një rol të rëndësishëm, ndërkohë, nga ana tjetër, për këtë shkak, 

në Shqipëri mungonin individët ose personat të cilit kishin një formim ose njohuri të posaçëm në 

fushën e ndërtimit dhe organizimit të nje sistemi të lirë, ekonomik dhe financiar.  

 

Vështirësitë qëndronin jo vetëm brenda aktorëve dhe sistemit tonë financiar por edhe më gjerë. 

Mjaft efikase për këtë periudhë ishte ndihma dhe njohuritë e ekspertëve të huaj të cilët asistuan 

Shqipërinë në ndërtimin e një kuadri ligjor demokratik. Kjo erdhi për disa arsye, ku mentaliteti 

dhe psikologjia e vendit tonë mund të listohen ndër më kryesoret.
293

. Konturimi i legjislacionit 

fiskal dhe përcaktimi i llojit, bazës së taksueshme dhe tarifave tatimore, i përkasin fundit të vitit 

1991 dhe fillimit të 1992. Në këtë kohë, në përbërje të Ministrisë së Financave u krijua edhe 
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Drejtoria e Tatimeve, e cila gëzonte njëkohësisht edhe statusin e drejtorive të tjera funksionale në 

varësi të saj. Mjetet dhe burimet në dispozicion të kësaj drejtorie ishin tepër modeste për një 

administrim të mirëfilltë tatimor. Nisur nga mungesa e përvojës në hartimin e legjislacionit 

fiskal, ligjet e hartuara në këtë periudhë ishin të thjeshtë dhe jo të komplikuar. Një përpjekje më 

e mirë për hartimin e një pakete të plotë fiskale u bë në fillim të 1993, duke dhënë në mënyrë të 

qartë konturet e një legjislacioni tatimor bashkëkohor. Në këtë periudhë krahas tatimeve të tilla si 

tatimi mbi qarkullimin, akcizat, tatimi mbi fitimin dhe mbi biznesin e vogël, filloi dhe 

implementimi i tatimit mbi të ardhurat personale, kryesisht nga pagat. Drejtoria e Tatimeve, në 

Ministrinë e Financave, ndërkohë filloi të fuqizohej me mjete dhe burime të reja dhe nëpër rrethe 

u krijuan degët e tatimeve të cilat deri në atë kohë funksiononin si sektorë të seksioneve të 

financës në rrethe. 

 

Në periudhën 1992-1996, u miratuan këto ligje: 

 

1. Ligji mbi fitimin i miratuar në janar 1992
294

, përmirësuar në mars 1993, në të cilin u 

impementua për herë të parë sistemi proporcional i vjeljes së tatimeve, që teorikisht dhe 

praktikisht njihet se synon përkrahjen, nxitjen dhe dhe zhvillimin e veprimtarisë së lirë 

ekonomike dhe private. Gjithashtu ky ligj shpalli dhe barazinë përpara tatimit, të 

personave fizik apo juridikë, shqiptar apo të huaj. 

2. Ligji për tatimin mbi qarkullimin si tatim i tërthortë njëfazor, që u zbatua për produktin e 

gatshëm që hidhej në qarkullim të lirë civil brenda vendit. Ky ligj i paraprinte TVSH 

(tatimit mbi vlerën  shtuar). 

3. Ligji Për Buxhetin, u miratua në vitin 1992, që ndryshoi në koncept mënyrën e vjetër të 

hartimit, zbatimit dhe klasifikimit buxhetor, duke patur për bazë shndërrimet thelbësore 

që po ndodhnin në ekonomi.
295

 

4. Ligji Për Investimet e Huaja, miratuar në nëntor të vitit 1993, i cili trajtonte në mënyrë të 

barabartë investitorët të huaj dhe vendas.
296

 

 

Krahas efekteve pozitive që patën këto masa në zhvilimin ekonomik të vendit, sigurimin e 

stabilitetit makroekonomik dhe fuqizimin e sipërmarrjes së lirë, nuk mund të mos përmendim 

edhe faktin se iniciativa të tilla filluan të ktheheshin gjithnjë e më shumë në një mjet të 

efektshëm për luftën kundër shmangieve nga detyrimet tatimore dhe evazionit fiskal. Nga ana 

tjetër, nevojat për investime dhe shpenzime buxhetore bënin të domosdoshme mbledhjen e më 

shumë të ardhurave tatimore në buxhet, të ardhura që mund të siguroheshin duke ruajtur dhe 

zgjeruar iniciativat dhe politikat e disiplinën fiskale. 

 

Në lidhje me investimet e huaja, Nevoja për thithjen e investimeve të huaja në vend, u 

karakterizua nga tarifa përgjithësisht të nivelit mesatar dhe të ulët, si dhe nga lehtësira dhe 

përjashtime fiskale me qëllim stimulimin e veprimtarive prodhuese. 
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4.1.1. Periudha 1995-2000- konsolidimi i legjislacionit fiskal 

 

Në vitin 1995, Drejtoria e Tatimeve, mori një status tjetër, atë të Drejtorisë së Përgjithëshme të 

Tatimeve si autoritet i vetëm fiskal, jashtë strukturës organizative të Ministrisë së Financave, por 

gjithmonë në vartësinë e Ministrit të Financave. 

 

U punua ndjeshëm, në hartimin e legjislacionit dhe përgatitjen e infrastrukturës për zbatimin e 

Tatimit mbi Vlerëne Shtuar TVSH
297

, e cila si forma kryesore e tatimeve indirekte do të 

zëvendësonte tatimin mbi qarkullimin. Hyrja në fuqi në gjashtëmujorin e dytë të vitit 1995 të 

këtij ligji, u shoqërua në atë periudhë, por dhe në vitet në vazhdim me rritjen e dukshme të të 

ardhurave tatimore indirekte
298

, si dhe me përmirësime të dukshme në fushën e administrimit, 

duke përfshirë përpunimin e informatizuar të deklaratave dhe të vlerësimeve tatimore. 

 

Sistemi i TVSH, për kohën ishte hartuar në mënyrë të admirueshme, duke përfshirë një bazë të 

gjerë, të thjeshtë për tu zbatuar dhe administruar,  si dhe duke përmbajtur vetëm një shkallë 20%, 

dhe një prag regjistrimi të arsyeshme, tipike për vendet në zhvillim, për të lehtësuar 

administrimin e tatimit. Përjashtimet e pakta që ai përmban, ishin të zakonshme edhe për shumë 

vende të tjera. 

 

Proçesi i reformimit të sistemit tatimor shqiptar i filluar me TVSH, vazhdoi më tej edhe me 

reformimin e tatimeve direkte. Kështu që, mbas vitit 1997, u bë një punë e madhe për përgatitjen 

e një legjislacioni modern dhe bashkëkohor. Puna filloi me miratimin e ligjit “Për tatimin mbi 

biznesin e vogël”, në mars 1998
299

, qëllimi i të cilit ishte thjeshtëzimi i mëtejshëm i proçedurave 

të llogaritjes, të kontrollit dhe pagesës së tatimit mbi biznesin e vogël. Një masë e tillë kishte 

synim lehtësimin e këtij biznesi të madh në numër, nga proçedurat e rënduara burokratike të 

administratës shtetërore, duke u dhënë tatimpaguesve të vegjël një frymëmarrje më të madhe. 

 

Më pas u punua për modernizimin e llojeve të tjera të tatimeve direkte si të atyre mbi të ardhurat 

e individëve ashtu dhe të tatimit korporativ. Ky synim u realizua me miratimin në dhjetor të 1998 

të ligjit  “Për tatimin mbi të ardhurat”
300

, cili integronte në një ligj të vetëm të ardhurat personale 

të individëve me ato të fitimit korporativ, si dhe tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të 

vogël. Ky ligj gjithashtu përmbante kushte dhe parime të panjohura më parë, por të aplikuara 

gjerësisht nga admisistratat tatimore të vendeve të zhvilluara. Në vija të përgjithëshme tatimi mbi 

fitimin është i krahasueshëm me tatimin korporativ që aplikohet në të gjithë vendet e tjera, me 

përjashtim të faktit se ai përcaktohet nga xhiroja dhe jo nga statusi juridik i kompanisë. Për sa i 

përket tatimit mbi të ardhurat e individëve, ky ligj sanksiononte formën progresive të tatimit mbi 

të ardhurat. Sipas kësaj forme tatimore, sa më të larta të ishin të ardhurat e individëve aq më i 

lartë ishte dhe detyrimi që ai paguante për operatorin publik. Ajo që vlen të theksohet në këtë 

pjesë është fakti që, edhe pse bëhet fjalë për thuajse dy dekada më parë, arsyetimi i cili përshkroi 

ndërtimin e këtij sistemi tatimor është mjaft aktual edhe në ditët e sotme, por për këtë do të kemi 

mundësi të flasim në vijim të këtij punimi.  
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Tabela nr.9:  Të ardhurat nga paga sipas ligjit të viti 1998, ka qenë si më poshtë: 

 

E ardhura e tatueshme në muaj TAP (Tatimi mbi të ardhurat 

Persoale) 

Përqidja tatimore 

0 0-14 000 + 1% të shumës mbi 0 lekë 

14 000 14 000- 40 000  + 5% të shumës mbi 14 000 

lekë 

40 000 14 400- 90 000 + 10% të shumës mbi 40 000 

lekë 

90 000 64 400- 200 000  + 15% të shumës mbi 90 000 

lekë 

200 000  22 0940- më tepër + 20% të shumës mbi 200 000 

lekë 

 

Mund të themi se implementimi i ligjit të tatimit mbi të ardhurat, së bashku me tatimin mbi 

vlerën e shtuar, përbëjnë arritjet më të spikatura në fushën e legjislacionit fiskal dhe 

administrimit tatimor në 10 vjeçarin e parë të sistemit të ri demokratik në vend. 

 

Këto ligje duke mos pasur shumë përjashtime dhe shpenzime të zbritshme, kanë kufizuar 

hapësirat për shmangie tatimore, duke krijuar njëkohësisht terrenin e përshtatshëm për një 

konkurrencë të ndershme midis bizneseve. Nga ana tjetër, duke u konceptuar në këtë mënyrë, u 

krijuan kushte për një administrim edhe më të mirë nga ana e organeve të ngarkuara me ligj për 

vjeljen e tyre.  

 

Cikli për modernizimin e mëtejshëm të legjislacionit tatimor shqiptar vazhdoi me miratimin  në 

dhjetor të 1999, të ligjit “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”
301

, i cili me 

klauzolat që përmban, ka sanksionuar në mënyrë të saktë dhe të qartë  të drejtat dhe detyrimet si 

të administratës tatimore, ashtu dhe të tatimpaguesve, duke përshkruar në të njëjtën kohë të gjitha 

parimet bazë të organizimit dhe funksionimit të hallkave që përbëjnë sistemin tatimor.  

 

Drejt këtij zhvillimi, jo më pak të rëndësishme janë ndryshimet e bëra në fushën e Akcizave
302

, 

duke hartuar në dhjetor të vitit 2002, një ligj të ri, i cili nëpërmjet nivelit të unifikuar të tarifave 

të parashikuara për prodhimin e vendit dhe atyre të importit, plotësoi një ndër kushtet kryesore të 

vendit tonë, për anëtarësim në Organizatën Botërore të Tregtisë
303

. 

 

Në lidhje me doganat, zhvillimet ekonomike në vitet që pasuan, si dhe aspiratat për aderimin në 

Bashkimin Europian nënvijëzuan si të domosdoshme edhe përshtatjen dhe harmonizimin e 

legjislacionit doganor shqiptar me atë komunitar në këtë drejtim. Për këtë arsye, praktikat e 

zbatuara nga administrata doganore konsiderohen si të një rëndësie të veçantë, pas hyrjes në fuqi 

të Kodit të ri Doganor, hartuar me asistencën e BE-së
304

. 
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Natyrisht këto nuk mund të jenë ligjet më perfekte, por ato vunë themelet e ngritjes së një sistemi 

fiskal koherent, modern, të thjeshtë për tu zbatuar dhe në përshtatje me nevojat dhe ekzigjencat e 

shoqërisë në kushtet e ekzistencës së një tregu të lirë, në themel të të cilit qëndronte parimi i 

iniciativës së lirë ekonomike. Më tej përpjekjet u përqëndruan në modernizimin e administratës 

tatimore dhe përmirësimin e proçedurave të deklarimit, mbledhjes, kontrollit dhe administrimit 

tatimor. 

 

Një rëndësi të veçantë iu kushtua punës për edukimin e tatimpaguesve, rritjes së frymës së 

bashkëpunimit me ta, duke i konsideruar jo si kundërshtarë por si partner. Natyrisht të gjitha këto 

ndryshime u ngritën mbi bazën e disa parimeve themelore që siguronin në rradhë të parë, parimin 

e iniciativës së lirë ekonomike. Ekzistenca e një sistemi  të raporteve ekonomike të bazuar në 

parimin e iniciativës së lirë ekonomike që e lejon shtetin të vendosë taksa dhe tatime mbi të 

gjitha përfitimet e prejardhura nga përdorimi i faktorëve prodhues (paga, interesat, përfitime, etj.) 

është një ndër elementët thelbësor të aktivitetit fiskal.  
 

Parimi bazë mbi të cilën u mbështet politika fiskale në këtë periudhë ishte parimi teorik i 

universalitetit të tatimeve
305

, sipas së cilës çdo subjekt që realizon të ardhura nga veprimtaria 

ekonomike duhet të kontribuojë në të ardhurat e buxhetit të shtetit, për përmbushjen e 

funksioneve me karakter të përgjithshëm të tij. Kjo marrdhënie do të garantohej nga parimi i 

paanësisë horizontale dhe vertikale në mënyrë që të gjithë tatimpaguesit të trajtohen njësoj nga 

ligji dhe në të njëjtën kohë të jenë të barabartë përpara tij. 

 

Parim tjetër është ai i ndërtimit të një sistemi fiskal neutral, me qëllim që nga njëra anë t‟i hapej 

rrugë iniciativës së lirë private, zhvillimit të prodhimit, biznesit dhe të investimeve; si dhe nga 

ana tjetër të reduktohej defiçiti buxhetor
306

. Parimi i neutralitetit, i quajtur ndryshe parimi i 

efikasitetit, është një parim i pranuar sot gjerësisht në botë.  

 

Paanësia e organeve tatimore, është një tjetër aspekt i rëndësishëm i sistemit fiskal. Sipas 

parimeve të përgjithshme të së drejtës fiskale, administrata tatimore duhet të jetë sa më 

profesionale dhe e paanshme gjatë ushtrimit të veprimtarisë së saj, duke e mbështetur punën e saj 

vetëm në ligj. Sistemi tatimor duhej të ishte i thjeshtë për tu administruar, në mënyrë që të kishte 

kosto të ulët qoftë dretëpërdrejtë për administratorët, qoftë tërthorazi për kontribuesit duke 

pakësuar mundësinë e evazionit fiskal. 

 

Sistemi tatimor duhet të karakterizohej nga parimi i efiçencës në rishpërndarjen e të ardhurave 

dhe shërbimeve sociale në vend, në të njëjtën kohë ai duhet të ngrihej duke u bazuar në nevojat 

dhe eksigjencat e kohës, sipas parametrave të zhvillimit ekonomik të vendit
307

. 

 

Qartësia në hartimin e legjislacioni tatimor është një element mjaft i rëndësishëm, në mënyrë të 

tillë që ky i fundit të ishte sa më i thjeshtë për t‟u kuptuar. Kjo jo vetëm për faktin se i drejtohet 

një numri të gjerë individësh, të cilët jo të gjithë mund të kenë njohuri të posaçme ligjore, por 

edhe të sigurojë zbatimin e tij në mënyrë të drejtë, pa krijuar hapsira për keqinterpretimin e tij. 
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Zgjedhja e sistemit të administrimit të tatimeve duhej të bëhej në mënyrë të tillë që të eleminonte 

mundësinë e shmangies nga pagesa e tatimeve apo evazionit fiskal. Së fundi, por jo nga rëndësia, 

me miratimin e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë në vitin 1998, u sanksionuan edhe dy 

parime të rëndësishme të së drejtës financiare. Këto parime, të njohura në doktrinë si parimet 

kushtetuese të tatimeve, përbëjnë shtyllat e sistemit fiskal në të gjitha vendet e botës. Parimi i 

iniciativës së lirë ekonomike apo lirisë së tregut
308

 si dhe ai i ligjshmërisë
309

 përmbyllin të gjithë 

kuadrin parimor kushtetues të sistëmit fiskal shqiptar. 

 

 

4.1.3. Vitet 2000-2007 

 

Këto vite mund të konsiderohen si të vakta për sa i përket ndryshimeve radikale në paketën 

fiskale, por mbahen mend si vite që shënuan disa ndryshime të domosdoshme nisur nga nevojat 

praktike. Gjatë viteve 2000 e në vazhdim u punua për hartimin e disa ndryshimeve ligjore me 

efekt mbi investimet e huaja dhe kryesisht të sferës prodhuese. Këtij qëllimi i shërbyen hartimi i 

ndryshimeve dhe miratimi i paketës fiskale në fund të viteve 2000, paketë e cila përmbante 

ndryshime të rëndësishme në drejtim të nxitjes së investimeve. Ndër ndryshimet më të 

rëndësishme mund të përmendim uljen e normës së tatimit mbi fitimin nga 30% në 25%. 

Zbatimin e sistemit të  pagesës së shtyrë për importimin e makinerive dhe pajisjeve të prodhimit 

e ndërtimit, përjashtimi i tyre nga TVSH-ja në import, e afatit të rimbursimit të TVSH-së, nga 

gjashtë në një muaj. Ulja e dënimeve administrative nga 5 në dyfishin e shkeljes së kryer dhe një 

sërë ndryshimesh të tjera më pak të rëndësishme të prezantuara nëpërmjet kësaj pakete
310

. 

 

Ndërkohë në vitet që pasuan u morën masa për uljen e mëtejshme të tarifave tatimore. Kështu 

tarifa e tatimit korporativ u ul nga 25% në 23% në vitin 2005. Dhe në vijim nga 23% në 20% në 

vitin 2006. Ndërkaq ky tatim u bë 10% me hyrjen në fuqi të taksës së sheshtë më 2008
311

. Tatimi 

i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël u ul nga 4% në 3 % në vitin 2005 dhe nga 3% në 1.5% 

në vitin 2006, nivel i cili qëndroi i pandryshueshëm deri në vitin 2008
312

 kur u abrogua ky tatim. 

Duhet pranuar se në periudhën shtator 2005 - qershor 2007
313

, politika fiskale nuk pati ndonjë 

ndryshim të madh. Me ndryshimet dhe uljen e tarifave tatimore të kryera në periudhën 2000-

2007, Shqipëria nuk mund të konsiderohej si një vend me tarifa të larta dhe barrë të madhe 

fiskale mbi investimet, krahasuar me vendet e tjera të rajonit dhe të Europës. Duke krahasuar të 

dhënat e Shqipërisë me ato të vendeve të tjera në rajon rezulton se tarifat tatimore si të tatimeve 

direkte ashtu edhe të atyre indirekte në vendit tonë kanë qenë gjithmonë më të ulëta. Sipas një 
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raporti të OECD-së, raporti i të ardhurave nga taksat me GDP-në është ndër më të ulëtat. Në 

vendet e OECD-së ajo konsiderohet rreth 36-38%, ndërkohë në vende të veçanta të saj është më i 

lartë, si Poloni 41-43%, Hungari 39-41%, apo çeki 40-41%. Ndërsa në vendin tonë ky tregues ka 

variuar nga 18.7% në vitin 1993, 15.3% në vitin 1996, 16.2% në vitin 2000 dhe rreth 22-24%
314

 

në vitet e fundit. Rritja e barrës fiskale në vitet e fundit ka ardhur si rezultat i rritjes së nivelit të 

administrimit të tatimeve e taksave nëpërmjet modernizimit të administratës tatimore, 

informatizimit të mëtejshëm të tatimeve dhe informacionit, përmirësimit të marrëdhënieve me 

tatimpaguesit, ofrimit të shërbimeve dhe edukimit të tatimpaguesve.  

 

 

4.1.4. Periudha 2007-2013 

 

Periudha mes viteve 2007-2013, karakterizohet nga ndryshime të vrullshme fal një pune mjaft të 

madhe që çoi drejt zhvillimit të legjislacionit në çdo sektor të jetës së individit. Kjo periudhë 

përkon me hyrjen në fuqi të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit në prill të vitit 2009
315

, me 

detyrimin për të përmbushur kriteret e Kopenhagenit të vitit 1993
316

, me heqjen  e vizave 

Shengen per kalimin e lirë të kufijve brenda vendeve të Bashkimit Europian më 15 dhjetor 

2010
317

. Një zhvillim i tillë social dhe politik patjetër do të pasqyrohej edhe nën dryshimet 

adeguate dhe në legjislacionin përkatës ku një synim i qartë u shtrua “përafrimi i legjislacionit” 

në çdo fushë, e në veçanti paketa fiskale me atë të “acquis communitaire”. Kërkohej një 

reformim i shpejtë dhe i domosdoshëm i paketës fiskale në vend dhe jo vetëm. Kjo për faktin se 

vetë BE-ja fillimisht ka lindur si një bashkim ekonomik dhe financiar mes shteteve anëtare, duke 

kaluar më pas gradualisht në një bashkim politik të tipit “sui generis” për vetë faktin se çdo shtet 

anëtar cedon pjesë të sovranitetit të tij në të mirë të komunitetit.  

 

Fillimisht puna filloi me ndryshimet në administratën tatimore, u forcua roli dhe kompetencat e 

saj, u rrit cilësisht kualifikimi i stafit administrativ, u rrit paanësia e administratës si rrjedhojë e 

zbatimit korrekt të ligjit si dhe u nxit reformimi informativ i të gjitha strukturave të administratës 

në të gjitha nivelet. Si pasojë, u vendos mënyra on-line e pagimit të tatimit më qershor të 

vitit2010
318

. Të gjithë serverat e drejtorive rajonale të tatimeve u lidhën automatikisht me 

serverat e Drejtorisë së Përgjithëshme të Tatimeve, kështu që u minimizuan rastet abuzive edhe 

nga ana e administratës. Gjatë kësaj kohe u bë i mundur plotësimi i deklaratave tatimore on-line 

si dhe derdhja e tatimeve.  

                                                           
314

  Harding M., Përmbledhjen e OECD-së Taxation of dividend, interest and capital gain income, nën kujdesin e 

fq.50, botimi nr 19, 2013. 
315

 Shih marrëveshjen e MSA-së, kjo marrëveshje u çel më datën: 7 qershor 2001 deri më prill të vitit 2009. Kjo 

marrëveshje kishte për synim inicimin e negociatave për anëtarësim e Shqipërisë pranë BE-së, dhe për këtë duhej 

një harmonizim ligjesh, lirish dhe të drejtash me ato të BE-së. 
316

 Kriteret e Kopenhagenit (qershor 1993)- Të gjithë vendeve të Europës Qëndore dhe Lindore, mund të 
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Vizioni i administratës tatimore shqiptare, me mbështetjen e pandërprerë të legjislatorit dhe 

ekzekutivit, po ecte në rrugën e një organizate që vepron me standardet e administratave  

tatimore cilësore ndërkombëtare, që konsiston në:  

 një agjensi të ofrimit të shërbimit tatimor, që zhvillon vetëdijen tatimore në shoqëri, 

promovon përmbushjen vullnetare të pagesës së tatimeve dhe taksave, duke synuar në 

uljen e barrës administrative për tatimpaguesit dhe thjeshtësimin e administrimit tatimor. 

 një autoritet që mbledh dhe kontrollon në mënyrë të drejtë dhe për rrjedhojë zbaton ligjin 

për të luftuar ekonominë informale dhe evazionin, si dhe për t‟i prerë rrugën shmangieve 

tatimore. 

 një organizatë të besueshme dhe të respektuar nga shoqëria, në ruajtje dhe përshtatje e 

strkturës dhe vlerave të saj organizative, duke i‟u përshtatur me fleksibilitet ndryshimeve 

ekonomike dhe sociale, duke përdorur mjetet dhe metodat më të avancuara të 

teknologjisë dhe duke bashkëpunuar me shoqatat e biznesit dhe të shoqërisë civile, 

autoritetet tatimore të shteteve të tjera dhe me organizatat ndërkombëtare, në funksion të 

aftësimit dhe përtëritjes së administratës dhe ruajtjes së misionit strategjik
319

. 

 

Këto masa u shoqëruan edhe me një sërë ndryshimesh në legjislacionin në fuqi. Ndryshimet më 

radikale në këtë periudhë i bëri ligji “Për Tatimin mbi të Ardhurat në Shqipëri”, i cili hyri në fuqi 

më 1 janar  të vitit 2008
320

. Në rradhë të parë me anë të këtij ligji u kalua nga forma progresive e 

vjeljes së barrës tatimore në sistemin e taksës së sheshtë për të gjitha kategoritë e tatimit, pra si të 

tatimit mbi të ardhurat e individëve ashtu dhe tatim fitimit. Së dyti, u vendos një bazë e vetme 

për mbledhjen e detyrimit tatimor për të gjithë tatimpaguesit në masën 10%. Së treti, u 

shfuqizuan nenet e tatimit të thjeshtuar mbi biznesin e vogël. Së katërti, u bënë disa ndryshime 

në nenet e para që përmbajnë përkufizime, të cilat u adaptuan me parimet e OECD-së të 

ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, si person juridik, shoqëri tregtare, persona të lidhur, seli 

qëndrore etj. Së pesti, u bënë disa ndryshime në lidhje me të ardhurat e përjashtuara nga tatimi, si 

të ardhurat e përfituara si rezultat i kompensimit financiar, për ish-pronarët dhe ish të dënuarit 

politikë
321

, dhe së fundi, u përjashtuan nga tatimi mbi të ardhurat personale, kontributet e bëra 

nga punëdhënësi për sigurimin e jetës dhe të shëndetit të punëmarrësve
322

. 

 

Mund të themi se qeveria e kohës pati vizionin që të ndryshonte formën e grumbullimit të 

tatimeve duke e çliruar ekonominë dhe duke i dhënë frymëmarrje biznesit. Kjo pasi, mbas viteve 

90‟ duke mos pasur një përvojë tonën në lidhje me zgjedhjen e formës së barrës tatimore, 

fillimisht u mbështetëm në asistencën e vazhdueshme dhe mjaft të domosdoshme të ekspertëve 

perëndimorë, të cilët e pajisën lidershipin shqiptar me përvojën më të vyer Europiane
323

. Kështu 

nga dëshira e madhe për t‟u bërë sa me shpejt dhe me çdo kusht pjesë e Europës së dëshiruar, 

adaptuam qysh në fillim sistemin progresiv të tatimeve. Por ekonomia shqiptare ishte e brishtë 

po përballej për herë të parë më sistemin kapitalist dhe rregullat e lojës ishin ende të paqarta. Për 

rreth 50 vjet ishim mësuar me një kulturë të mungesës së pronës private dhe mungesës së taksave 

dhe tatimeve. Është e vështirë të çrrënjosësh një mentalitet 50 vjeçar, ti detyrosh njerëzit të 

paguajnë taksa dhe tatime pasi shteti nuk mbahet më me punë vullnetare, me kulturë 
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bujqësore,me idenë Marksiste
324

 se do prodhojmë aq sa nevoja ka vendi. Ishte momenti që 

ekonomia shqiptare të hapej drejt tregjeve botërore, fakt i cili kishte anët positive dhe negative të 

tij. Ndër aspektet e tij negative, përmendim faktin se gjatë kësaj periudhe në Shqipëri zuri vend 

informaliteti.  

 

Burokracia e tejzgjatur për tu regjistruar si një biznes, sipas ligjit të kohës për shoqëritë tregtare, 

parashikonte si kusht për të filluar veprimtarinë e tij detyrimin që, subjekti tregëtar, në rradhë të 

parë duhej të regjistrohej pranë gjykatës së rrethit në mënyrë që të miratonte formën ligjore të 

shoqërisë dhe të bëhej njëkohësisht edhe miratimi i statutit të saj në mënyrë që të gëzonte 

statusin e personit juridik. Më pas ky person juridik, duhej të merrte liçencën e ushtrimit të 

aktivitetit financiar pranë drejtorisë përkatëse të tatimeve. Shto këtu edhe proçedurat e gjata të 

vlerësimit dhe pagimit të detyrimit tatimor. Fakti që ligji i parë “Për Proçedurat Tatimore në 

Republikën e Shqipërisë” hyri në fuqi më dhjetor të vitit 1999
325

, do të thotë se edhe për rastet e 

ankimit njerëzit ishin ende të paqartë me rregullat e lojës. Shumica e transaksioneve financiare 

gjatë atyre viteve bëheshin në “cash”, sepse dhe tregu bankar ishte në fillesat e tij. 

 

Tatimi progesiv me disa shkallë për pagimin e tatimit mbi të ardhurat personale dhe fitimit që 

ishte 30%, ishin mjaft të larta veçanërisht për investitorin vendas i cili sapo kishte filluar 

aktivitetin e tij financiar dhe kishte nevojë për zgjerimin e aktivitetit të tij ekonomik, për këto 

arsye kërkonte më tepër lehtësira fiskale. Shumica e të punësuarve në tregun privat punonin në të 

zezë, dhe nuk paguanin jo vetëm tatime dhe taksa por dhe sigurime të detyrueshme shoqërore 

dhe shëndetsore. Të gjithë këto fenomene shumë negative ishin bashkëudhëtar të rrugëtimit të 

vendit tonë drejt sistemit të lirë kapitalist. Shumica e vendeve që dolën nga ish-blloku komunist, 

kishin adaptuar taksën e sheshtë si Rusia, Ukraina, Letonia, Estonia, Lituania, Rumania, 

Bullgaria, Maqedonia, Sllovenia etj. Të cilët duke patur dhe asistencën e specialistëve të fushës 

arritën që të thithnin më shumë investitor të huaj dhe të kishin një rimëkëmbje graduale të 

ekonomisë. 

 

Prandaj vendimi i politikës shqiptare për adaptimin e taksës së sheshtë, i dha frymë të gjithë 

ekonomisë në tërësi. Fenomene të tilla si informaliteti dhe evazioni fiskal filluan gradualisht t‟ia 

linin vendin zbatimit korrekt të ligjit nga të gjithë aktorët tatimpagues. U forcua roli dhe 

kompetencat e administratës tatimore, paanësia e saj. Në të njëjtën kohë, u eliminuan vendosja e 

tatimeve të supozuara si më pare dhe u rrit ndërgjegjësimi nga ana e tatimpaguesve për pagimin e 

tatimeve dhe taksave, sepse filloi të rrënjosej fryma e zbatimit të ligjit tatimor. Me anë të 

vendimit nr 781, të Këshillit të Ministrave datë 14.11.2007, u bë e detyrueshëm për të gjitha 

subjekte tatimore, pajisja me kasa fiskale dhe lëshimi i kuponit tatimor përkatës
326

. Në këtë 

mënyrë u bë e mundur që administrata tatimore të kontrollonte realisht xhiron vjetore të 

subjekteve kryesisht për kontrollin më të mirë të subjekteve të biznesit të vogël, tatimi i të cilëve 

bëhej i supozuar nga deklarimet e vetë subjektit. Në këtë mënyrë u shmang lëshimi i dëftesave të 

thjeshta tatimore. Themelimi i Qëndrës Kombëtare të Regjistrimit (QKR-së), eliminoi të gjitha 
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burokracitë e deriatëhershme të regjistrimit të bizneseve duke e bërë mjaft të lehtë hyrjen dhe 

daljen e tyre nga tregu konkurrues.
327

 

 

Ligji “Për Proçedurat Tatimore në RSH” i detyronte të gjithë shtetasit që të gjitha transaksionet 

financiare mbi 300 000 mijë lekë duhet të kryhen nëpërmjet bankës dhe jo më cash
328

. Gjë që 

parandalon fenomene të tilla si pastrimi i parave, evazionin fiskal sepse me anë të bankës 

vërtetohen jo vetëm transaksionet financiare të subjektit por edhe xhiroja që ai ka realizuar, pra 

indirekt edhe fitimi i tij. Ulja e nivelit të tatimeve shoqërohet gjithnjë dhe me rritje të nivelit të 

investimeve të huaja në vend. Madje qeveria e kohës nxori një vendim Shqipëria një euro, për të 

gjithë investitorët e huaj që dëshironin të investonin të ardhurat e tyre në vendin tonë. Ky është 

njëkohësisht tregues i përkrahjes dhe nxitjes së investimeve të huaja, qofshin këto direkte apo 

indirekte.  

 

Në fund të kësaj periudhe, më mars të vitit 2013, qeveria e kohës bëri një ndryshim në ligjin mbi 

të ardhurat personale duke ndryshuar tatimin e vjelur nga pagat e punëmarrësve, dhe duke e 

strukturuar atë me dy shkallë
329

. Këto shkallë shprehen si më poshtë
330

: 

 

Tabela nr. 10:  Të ardhurat nga paga sipas Paketës Fiskale 2013  

 

Të ardhurat e tatueshme (në muaj) Përqidja tatimore 

0 – 30 000 lekë 0 %  

30 000 lekë e sipër  10% të shumës mbi 30 000 lekë 

 

Pra, mund të them se klima ekonomike në këtë periudhë, si rezultat i ndryshimeve në  paketën 

fiskale të vitit 2007 ishte e kënaqshme, kjo pasi, paketa fiskale kontribuoi në formalizimin e 

bizneseve, rritjen e efiçencës së organeve të administratës tatimore, zvogëlimin e proçedurave të 

regjistrimit dhe çregjistrimit, ofrimin e lehtësirave të pagimit të tatimit on-line etj. 

 

 

4.1.5. Periudha 2014 e në vazhdim 

 

Reformat që janë ndërmarrë këto vitet e fundit, në mënyrë të veçantë pas nënshkrimit të 

marrëveshjes së stabilizim asociimit, kanë patur në themel të tyre përafrimin e legjislacionit të 

vendit tonë me atë të “acquis communitaire”. Në këtë frymë, duke ndjekur modelin dhe 

direktivat e Bashkimit Europian, në dhjetor të vitit 2013 parlamenti miratoi paketën e re 

fislale
331

. 

 

E veçanta e kësaj pakete është se nëpërmjet saj u ndryshua modeli i barrës tatimore duke kaluar 

nga sistemi i taksimit të sheshtë, në taksimin progresiv të tatimit mbi të ardhurat nga paga. 

                                                           
327

 Ligji nr. 9723, datë 3.5.2007 ,  Për Qëndrën Kombëtare të Regjistrimit, i ndryshuar. 
328

 Ligji nr 9920, datë 19.05.2008, Për Proçedurat  tatimore në Republiken e Shqipërisë, Neni 59, paragrafi i I “ 

Pagesa me para në dorë”, I ndryshuar 
329

 Tabela nr 1 e Ligjit Nr. 107/2013, Për Tatimin mbi të Ardhurat në RSH, date 28.3.2013, botuar ne Fl.Z. 53, date 

15 prill 2013.  
330

 Shih, ligjin nr. 8438 datë 28.12.1998,  Për Tatimin mbi të Ardhurat në RSH, i ndryshuar me Ligj Nr. 177/2013, 

datë 28.12.2013, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 203, datë 30.12.2013. 
331

 Ndryshuar me Ligjin Nr. 32/2014, datë 3.4.2014, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 57, datë 24 prill 2014 



 

123 
 

Ndërkohë të ardhurat nga format e tjera mbetën të pandryshuara, përsëri në nivelin 10%. Në 

tabelën e mëposhtëme tregohet raporti ndërmjet të ardhurave të tatueshme (në muaj/lek) dhe 

përqindjes tatimore të aplikueshme për çdo kategori.  

 

Tabela nr. 11:  Të ardhurat nga paga sipas Paketës Fiskale 2015  

 

Të ardhurat e taueshme ( në muaj/ lekë) Përqindja tatimore 

0- 30 000 lekë 0 %  

30 000 – 130 000 lekë 13 % të shumës mbi 30 000 mijë lekë 

130 000 e më sipër 130.000 lekë + 23% të shumës mbi 130 000 

mijë lekë 

 

Ndër ndryshimet më të rëndësishme që soli kjo paketë fiskale, përveç kalimit të të ardhurave nga 

paga nga sistemi i taksimit të sheshtë në taksimin progresiv, sipas tabelës së mësipërme, 

ndërkohë tatimi mbi të ardhurat personale nga format e tjera të të ardhurave mbeti përsëri në 

nivelin 10%, mund të përmendim edhe tatimin mbi fitimin, i cili kaloi në nivelin prej 15%
332

, si 

dhe u vendos tatimi I thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël që realizon një xhiro vjetore më 

të ulët se 8 mln lekë në vit
333

.  

 
 

4.2. Koncepti i tatimit mbi të ardhurat personale në legjislacionin shqiptar 

 

Tatimi mbi të ardhurat rregullohet me ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për Tatimin mbi të 

Ardhurat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar
334

. 

 

Me anë të këij  ligj rregullohen marrëdhëniet që lindin në fushën e: 

 Tatimit mbi të ardhurat personale 

 Tatimit mbi fitimin 

 Mbajtja në burim e tatimit 

 

Tatimi mbi të ardhurat personale, që më poshtë do të quhen “të ardhura”, llogaritet mbi të 

ardhurat e individëve. Në kohët moderne, duke patur parasysh rëndësinë që kanë marrë të 

ardhurat që varen nga veprimtari pune dhe sipërmarrje, baza kontribuese e tatimeve të 

drejtëpërdrejta përbëhet kryesisht nga e ardhura. Sipas Tancit
335

 “e ardhura, mund të 

përkufizohet si fitimi që pritet të realizojë individi në një kohë të caktuar, me anë të përdorimit 

të plotë dhe në mënyrë të arsyeshme  të të gjitha burimeve të disponuara prej tij, dhe të jetë 

shoqërisht i pranueshëm”. 

 

Si të gjitha kushtet paraprake të tatimeve, të ardhurat nuk janë një fakt natyral, por një artificë 

konvencionale e ligjit tatimor. Të ardhura janë ato që ligji tatimor i konsideron si të tilla. 

Legjislacioni tatimor mundohet të parashikojë se si shfaqet një kategori shkencore, si të ardhurat 

apo pasuria, në faktet konkrete të jetës.  Pra, koncepti i të ardhurave është një artificë ex- novo 
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por kjo nuk do të thotë se është një artificë e nxjerrë nga hiçi
336

. 

 

Në të drejtën financiare në kohët moderne, “të ardhurat konsiderohen si pasuri e fituar rishtazi e 

cila shton pasurinë aktuale”
337

. Sepse pasuria është shuma e të ardhurave të ardhshme, të 

realizuara. Pasurinë e një njeriu na e jep vlera që ka sot tërësia e të ardhurave që ai pret të marrë 

gjatë jetës së tij, pasuri e cila përbëhet nga 2 elementë: 

a) nga kapitali fizik (shtëpia, toka, makina etj) që kanë një vlerë tregu. 

b) nga kapitali njerëzor (që përbëhet nga vlera që ka sot tërësia e të ardhurave që rrjedhin 

drejtëpërdrejt apo tërthorazi nga veprimtaria e kryer)
338

. 

 

Tatimet e drejtëpërdrejta siç është tatimi mbi të ardhurat, janë ato që përllogariten në përshtatje  

me të ardhurat dhe me pasurinë. Në ligjin për proçedurat tatimore
339

, detyrimi tatimor lind kur 

personi realizon të ardhura, kur bëhet pronar i një pasurie, apo kryen pagesa, të cilat janë objekt 

i tatimit sipas legjislacionit tatimor. Detyrmi tatimor lind nga momenti i realizimit të të 

ardhurave, kryerjes së pagesës apo zotërimit të sendit, pavarësisht nga  koha e konstatimit nga 

organet tatimore. Pasuria jep një dobi në vetvete, pavarësisht nga e ardhura që prodhon sepse 

shton pavarësinë, prestigjin, fuqinë ekonomike të një individi.  

 

 

4.2.1. Klasifikimi i të ardhurave 

 

Të ardhurat mund ti klasifikojmë si më poshtë: 

 

Të ardhurat prodhim- Pasuri e re e cila rrjedh nga një burim prodhues (që rigjeneron të 

ardhura sipas periudhave të përhershme dhe konstante në kohë). Këtu hynë të ardhurat që 

rrjedhin nga një pasuri pronë apo aktivitet ekonomik, si fonde, kapital, puna, aktivitet tregtar etj. 

Pjesa që i takon secilit është e ardhura e tij dhe shuma e të ardhurave individuale na jep 

prodhimin apo të ardhurën kombëtare. Justifikimi teorik më logjik i këtij nocioni të së ardhurës 

është ai që na ka dhënë De Viti de Marco
340

, sipas së cilit tatimi paraqet çmimin që i paguan 

shtetit çdo shtetas për të mbuluar kuotën e tij të kostos së shërbimeve publike që konsumon 

individi. Pra, është në thelb një justifikim i parimit të aftësisë paguese apo kontributive të 

individit në shoqëritë moderne. 

 

Të ardhurat si e hyrë - këtu hyjnë çfarëdolloj forme pasurimi, pavarësisht nga burimi i 

prodhimit të të ardhurave. Ky përkufizim synon të godasë edhe të gjitha përfitimet e siguruara të 

pagoditura nga tatime të tjera psh. në rastin e dhurimeve, suksedimeve të pasurisë etj. E ardhura 

si e hyrë është e barabartë me shumën e të ardhurës së prodhuar, të shtimit të vlerës pasurore 

dhe të dhurimeve apo trashëgimeve të gëzuara. Një nocion i tillë i së ardhurës na tregon shtimin 

e fuqisë së një individi për të përmbushur dëshirat e tij në një periudhë të caktuar
341

, dmth 
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shuma e përgjithshme që ai do të mund të konsumonte pa e prekur kapitalin e tij fillestar.  

 

E ardhura shpenzim - është ajo pjesë e pasurisë e cila nuk është e destinuar për t‟u kursyer por 

për tu shpenzuar, pra konsumuar. 

Mbas lufte N. Kaldor
342

, propozoj të futej një tatim mbi shpenzimin, sidomos duke patur 

parsysh efektet pozitive mbi zhvillimin e vendit. Të vetmet vende që aplikuan këtë formë të 

tatimit ishin India, Sri Lanka, dhe Gana si pasojë e konsulencës së dhënë nga vetë Kaldori. 

Tatimi mbi shpenzimin, meqënëse nuk paraqet efektet që pakësojnë shtytjen për të kursyer, siç 

bën tatimi mbi të ardhurën, realizon një rishpërndarje në të mirë të brezave të ardhshëm, të këtij 

tatimi. Ky klasifikim mbështetet në parimin universal të barazisë dhe paanësisë horizontale të 

tatimpaguesve
343

.  

 

-Plusvalenca, shtimet pasurore - Së bashku me të ardhurat, mund të përfshihen edhe disa raste 

të rritjes së vlerës, të cilat nuk kanë të bëjnë me rritje të pasurisë por me rritje të vlerës së të 

mirave aktuale
344

. Shtimet pasurore apo capital gains, nëse mund të përdorim termin anglisht 

shumë në modë këto kohë, nuk rrjedhin nga një ndryshim në burim por nga pasiguria, dmth nga 

fakti se ngjarjet e së ardhmes nuk mund të parashikohen me saktësi. Parimi i tatimeve që e 

justifikon më tepër këtë klasifikim të të ardhurave është parimi sipas të cilit, legjislacioni 

tatimor duhet të formulohet në atë mënyrë që të zvogëlojë mundësinë e evazionit tatimor apo 

shmangies së pagimit të tatimit
345

. Psh rasti i dividentit, pra i të ardhurave si ortak apo anëtar i 

një shoqërie tregtare. 

 

 

4.3. Karakteristikat e tatimeve
346

 

 

Në përgjithësi, për tatimet mund të themi se: 

 Tatimet janë të hyra derivate të shtetit.  

 Tatimet janë të hyra të detyrueshme të shtetit.  

 Tatimet mblidhen në interesin publik, dhe shërbejnë për financimin e nevojave 

mbarëshoqërore.  

 Tatimet nuk kanë kundërshpërblim të drejtëpërdrejtë.  

 Tatimet paguhen zakonisht në të holla.  

 Tatimet (zakonisht) janë të hyra pa destinacion të shtetit.  

 Tatimet paguhen sipas parimit territorial.  

 

1. Themi se tatimet janë të hyra të derivuara për shtetin, sepse ato nuk janë të ardhura të 

derivuara nga një faktor prodhues për shtetin, por derivojnë në bazë të ushtrimit të sovranitetit 

shtetëror, pra rrjedhin nga forca detyruese e operatorit publik. Në fakt, janë të ardhura që i vijnë 

shtetit nëpërmjet forcës së tij detyruese, dhe jo nga aktiviteti i tij ekonomik në të cilën shteti ka 

karakter privat pra, vepron si operator privat në treg. 
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2. Sipas ligjit për “Proçedurat Tatimore në Republikën e SHqipërisë”, tatimet janë të hyra të 

detyrueshme dhe të pakthyeshme në buxhetin e shtetit apo në buxhetin e organeve të qeverisjes 

vendore, të vendosura me ligj dhe që nuk bëhen në shkëmbim të mallrave dhe shërbimeve të 

caktuara
347

. Por, për pagimin e tatimeve dhe taksave duhet që ky detyrim në rradhë të parë të 

burojë nga ligji
348

.  

 

3. Nëpërmjet pagimit të tatimit, ne kontribuesit themi se nuk kemi një përfitim të 

drejtëpërdrejt por tërthorazi e gjithë shoqëria përfiton nga shërbimet publike që operatori publik 

realizon nëpërmjet të ardhurave të realizuara nga tatimet që janë mjaft përcaktuese për buxhetin e 

një shteti. 

 

4. Në momentin e parë të vjeljes së tyre, të hyrat publike nuk dihet se për ku do të destinohen. 

Kjo, në ndryshim nga taksat që në momentin e parë të vjeljes së tyre ato dihet se ku do të 

adresohen, psh. dihet se taksa e studentëve për arsimin e lartë dihet se do të shkojë për ofrimin e 

këtij shërbimi nga ana e universitetit që ofron këtë shërbim. Ndërkohë, tatimet janë derdhje të 

detyrueshme dhe të pakthyeshme për individët, ndaj dhe nuk dihet në momentin e parë të vjeljes 

së tyre se për cfarë do të shërbejnë këto të hyra publike, për administrim,investime,ofrimin e 

shërbimeve etj. Pra, mund të themi se te tatimi nuk zbatohet parimi quid pro qua
349

, kjo 

nënkupton se me rastin e caktimit të lartësisë nuk ekziston varësia ndërmjet lartësisë së tatimit 

dhe përfitimi apo dobia nga tatimi.  

 

5. Në shtetet moderne dhe të industrializuara, tatimet dhe taksat përbëjnë të ardhurat më 

thelbësore për buxhetin e një shteti. Ato kryhesisht, paguhen në të holla të shprehura kryesisht në 

përqidje, dhe të pagueshme në monedhën kombëtare për cdo shtet. Pra, me kalimin e kohës 

format e tjera të tatimeve si tatimet në natyrë e kanë humbur kuptimin e tyre. Themi se tatimet 

janë të hyra pa destinacion për shtetin se në momentin e parë të vjeljes së tyre nuk dihet se përse 

do të shërbejnë këto të hyra, më pas në një moment të dytë, në hartimin e asaj që quhet 

projektbuxhet I shtetit vendoset në bazë të nevojave dhe prioriteteve të qeverisë se ku do të 

adresohen konkretisht këto të ardhura. 

 

6. Themi se tatimet paguhen në bazë të parimit territorial, sepse tatimet si rregull: duhet që aty ku 

realizohet një e ardhur apo gëzohet një pasuri apo një send aty duhet të bëhet dhe derdhja e 

tatimit, pra kemi të bëjmë me atë që quhet “parimi I rezidencës”. 

 

 

4.4. Subjektet e tatimit mbi të ardhurat  

 

Sipas nenit 6 të Ligjit “ Për Proçedurat Tatimore në RSH”, paragrafi I parë përmendet se: 

“Detyrimi tatimor lind kur personi realizon të ardhura, kur bëhet pronar I një pasurie apo kryen 

pagesa, të cilat janë objekt i tatimit, sipas legjislacionit tatimor”.  
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Në rradhë të parë, një personi apo individi, i lind detyrimi për të paguar dhe derdhur tatime dhe 

taksa vetëm në rast se ky detyrim buron nga ligji. Pra, në këtë rast kemi të bëjmë me parimin 

kushtetues të  ligjshmërisë. Dhe në radhë të dytë, duhet që ky person apo individ  të ketë 

realizuar të ardhura në një nga format e parashikuara nga ligji, të jetë titullar I një prone të fituar 

në një nga mënyrat e parashikuara nga ligji dhe së fundmi, kur ai shfaqet në rolin e konsumatorit 

kur konsumon produkte apo shërbime të ndryshme. Me anë të këtij paragrafi, ne do të kuptojmë 

se pavarësisht çfarë roli luajmë ne në jetën tonë të përditshme qoftë si subjekte aktive (realizojmë 

të ardhura, gëzojmë pasuri,etj), apo si subjekte pasive (konsumojmë mallra dhe shërbime) në të 

gjithë rolet që ne shfaqim në jetën tonë të përditshme ne jemi pagues tatimesh dhe taksash dhe 

kontribues me anë të atij  instrumenti që quhet “ buxhet I shtetit”.  

 

Detyrimin për të paguar tatimin mbi të ardhurat personale, në vendin tonë, e kanë të gjithë ata 

subjekte të cilët plotësojnë kushtet sipas parimit të rezidencës. Ky parim  është i lidhur ngushtë 

me individin kontribues të cilit i lind detyrimi për të paguar tatimin. Në të njëjtën kohë, me anë të 

këtij parimi përcaktohet dhe niveli i tatimit që duhet të paguajë një subjekt dhe shtrirjen e këtij 

detyrimi në kohë dhe  në hapësirë. 

 

Personat të cilët kanë detyrimin ligjor për pagimin e tatimeve mbi të ardhurat personale në 

Republikën e Shqipërisë janë të gjithë ata subjekte që sipas ligjit gëzojnë statusin e personave 

rezidentë në Shqipëri
350

. Sipas ligjislacionit shqiptar, person rezident do të konsiderohet: 

1)Individi, në rast se: 

-ka një vendbanim të qëndrueshëm në territorin e Republikës së Shqiperisë, në kuptim të nenit 

12 të Kodit Civil; 

-është shtetas shqiptar dhe funksionar konsullor, diplomatik ose i ngjashëm i Republikës së 

Shqiperisë, jashtë territorit të saj. 

2)Individi, që,në mënyrë të vazhdueshme ose me ndërprerje, qëndron në Republikën e 

Shqipërisë për më tepër se 183 ditë të një periudhe tatimore. 

3)Personi juridik, i cili: 

a) ka seline qendrore (zyren qendrore) në  Republiken e Shqiperisë; 

b)ka vendin e menaxhimit efektiv te biznesit në Republikën Shqiperisë. 

4. Personi fizik, që, sipas legjislacionit tregtar, eshte regjistruar me kete cilësi në organin e 

ngarkuar me ligj të veçantë për regjistrimin e subjekteve. 

 

Ndërkohë, të gjithë subjektet e tjera do të konsiderohen jorezidentë në Republikën e Shqipërisë 

dhe kanë detyrimin ligjor që të paguajnë tatim mbi të ardhurën personale, vetëm për ato të 

ardhura me  burim brenda terrritorit të Republikës së Shqipërisë.  

 

Në paragrafin e parë të pikës 1 të nenit 3 të ligjit, jepet kriteri i vendbanimit të përhershëm, sipas 

përcaktimit në nenin 12 të Kodit Civil
351

.Individi konsiderohet rezident shqiptar për qëllime 

tatimore, kur ka një banesë të përhershme, ka familjen, pra ka interesa jetësorë dhe ekonomikë 

në Shqipëri (vendi i interesave jetikë), pavarësisht se mund të punojë në periudha të ndryshme 

jashtë vendit apo mund të ketë nënshtetësi të huaj. 
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Paragrafi i dytë i pikës 1 të nenit 3 të ligjit përcakton rezidencën e funksionarit konsullor, 

diplomatik ose të ngjashëm, të caktuar me punë nga shteti në ambasada, konsullata apo në 

organizma ndërkombëtarë jashtë vendit, të cilët konsiderohen rezidentë tatimorë shqiptarë edhe 

pse jetojnë me vite jashtë Shqipërisë. Por ky parim, funksionon vetëm në bazë të rregullave të 

reciprocitetit mes shteteve. Nëse një gjë e tillë parashikohet nga ana e shteteve të tjera drejtuar 

ambasadave dhe konsullatave të vendit, atëherë në bazë të parimit të reciprocitetit do të merret 

dhe nga shteti ynë përkundrejt ambasadave dhe konsullatave të huaja. Përjashtohen të ardhurat 

nga pagat dhe shpërblimet për marrëdhëniet e punës të zyrtarëve të konsullatave,  diplomatët, ose 

funksionarë të ngjashëm të vendeve të tjera, si dhe të organizatave ndërkombëtare, të  cilët, gjatë 

kryerjes së funksioneve të tyre zyrtare në Republikën e Shqipërise, në përputhje me konventat 

ose marrëveshjet ndërkombëtare të nënshkruara,ose të pranuara nga Republika e Shqipërisë apo 

Qeveria Shqiptare, kanë statusin e diplomatit
352

. 

 

Në pikën 2 të nenit 3 të ligjit jepet kriteri i kohës së qëndrimit në Shqipëri. Pra konsiderohet 

rezident shqiptar për qëllime tatimore, individi i cili qëndron në Shqipëri gjatë një viti tatimor, në 

vazhdim ose me ndërprerje, në total, më tepër se 183 ditë, pavarësisht nga shtetësia apo vendi ku 

ka interesat jetikë. Në llogaritjen e kohës së qëndrimit në Shqipëri përfshihen ditët e prezencës 

fizike, pra jo vetëm ditët e punës por edhe ditët e mbërritjes, largimit, pushimet. Konsiderohet 

rezident tatimor shqiptar çdo individ që plotëson njërin ose të dyja kriteret e sipërpërmendura 

(kriterin e vendbanimit dhe kriterin e kohës së qëndrimit). 

 

Në pikën 3 të nenit 3 të ligjit, jepen kriteret e përcaktimit të rezidencës tatimore për personat 

juridikë. Një person juridik konsiderohet rezident tatimor shqiptar nëse:  

i) ka selinë qendrore (zyrën qendrore) në Republikën e Shqipërisë; dhe/ose  

ii) ka vendin e menaxhimit (drejtimit) efektiv të biznesit në Republikën e Shqipërisë.  

 

Në pikën 4 të nenit 3 të ligjit jepet kriteri i përcaktimit të rezidencës tatimore për personat fizikë 

tregtarë. Një person fizik konsiderohet rezident tatimor shqiptar kur ushtron biznesin dhe 

regjistrohet si person fizik tregtar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit
353

. 

 

Ky detyrim për personat rezident shtrihet për të gjithë të ardhurat e realizuara prej tyre nga të 

gjitha burimet si brenda territorit të Republikës së Shqipërisë ashtu dhe jashtë këtij territori. 

Ndërsa, personat jorezident në Republikën e Shqipërisë do të përgjigjen vetëm për ato të 

ardhura të realizuara vetëm me burim brenda territorit të këtij vendi
354

. 

 

Në ditët e sotme, një parim i tillë merr një rëndësi tepër të veçantë për faktin se çdo shtet, 

veçanërisht në këto kushte të vështira financiare, nuk ka dëshirë që të ardhurat e realizuara  nga 

burime të ndryshme brenda territorit të tij, të dalin dhe të kalojnë në një shtet tjetër. Edhe pse 

“liria e kalimit të kapitalit” është një nga liritë themelore të BE-së, gjithsesi çdo shtet merr masa 

strikte për mos rrjedhjen e kapitalit të realizuara jashtë një territori të caktuar. Për shembull, në 

vendin tonë nuk ekziston akoma ndonjë ligj që të shtrëngojë së tepërmi rrjedhjen e kapitalit të 
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realizuar brenda këtij territori “capital flows”.  

 

Një fenomen që ka ndodhur rëndom në vendin tonë këto 20 vitet e fundit është fakti se shumë 

banka me kapital të huaj që operojnë në vendin tonë, të ardhurat e realizuara në Shqipëri, 

shkojnë dhe i dërgojnë në vendet e tyre të origjinës. Në qoftë se, shteti ynë do të mundësonte 

rregulla të forta ligjore që këto kapitale të qëndronin dhe të riinvestoheshin brenda vendit 

atëherë kjo do të sillte më tepër të ardhura dhe rritje të dukshme ekonomike. Pra, shtetet sot 

duan të tatojnë shtetasit e tyre rezidentë për të gjithë burimin e të ardhurave të tyre brenda e 

jashtë vendit qofshin.  

 

Le ta ilustrujmë këtë pohim me një shembull marrë nga praktika tatimore europiane. Kur 

futbollisti i famshëm anglez David Beckham, luante futboll për skuadrën e Real Madrid-it në 

Spanjë, vendosi duke qënë se Spanja kishte tatime më të ulëta se Anglia, ti derdhte detyrimet 

tatimore në Spanjë. Nga ana tjetër, shteti anglez paditi futbollistin me pretendimin se meqënëse 

ai ishte rezident anglez, duhet të paguante tatime për të gjithë të ardhurat e realizuara si brenda 

vendit ashtu dhe jashtë tij. Ky rast ka të bëjë me konkurimin e disa parimeve të rëndësishme në 

të drejtën financiare. Të tillë janë: parimi i vendbanimit apo vendqëndrimit të personit apo 

vendit ku ai realizon më tepër të ardhura. Duhet që më pas gjykata me arbitrazh të vendosi se 

cila normë konflikti, prevalon mbi normat apo parimet e tjera në të drejtën financiare
355

. Po 

kështu aktori i famshëm Francez Gerard Depardieu, u përfol shumë në media për faktin se hoqi 

dorë përfundimisht nga shtetësia e tij franceze për shkakun e rrittjes së tepërmi të taksës mbi të 

ardhurat personale dhe mori publikisht shtetësinë Ruse e cila ka taksa më të ulëta, pasi ende 

aplikon taksën e sheshtë. 

 

 

4.5. Qëllimi dhe roli i tatimeve 

 

Në përgjithësi, qëllimin dhe rolin që tatimet luajnë dhe vendin që ato zënë në të ardhurat e 

operatorit publik mund ta përmbledhim si më poshtë: 

i.  Me anë të tatimeve realizohen qëllime të shumta të  politikës ekonomike.  

ii.  Instrumenta të politikës sociale.  

iii. Tatimet përdoren për të zvogëluar ndryshimet në pozitën materiale të obliguesve tatimor në 

menyrë që të zbuten tendosjet në shoqëri
356

. 

4.6. Arsyetimi i mbledhjes së tatimeve  

Ekzistojnë disa teori mbi arsyetimin e mbledhjes së tatimeve: 

 

Teoria e fuqisë
357

 - kjo teori bazohet në të drejtën e më të fortit dhe zbatimit të forcës për 

arkëtimin e tatimit. Sipas kësaj teorie, në shtetitin skllavopronar dhe në shtetin feudal deri në 

shekulllin XII, baza juridike e tatimit qëndron në të drejtën e fituesit, monarkut absolut (të caktoj 

detyrimin dhe arkëtimin e tatimit), ndaj popullit të nënshtruar.  

                                                           
355

 The "Beckham Laë" (Royal Decree 687/2005), Spain 2005.   
356

 Judson F., A treatise on the poëer of taxation, state and federal in the United States. The Laëbook Exchange 

LTD. 2007. Fq. 354. 
357

 Maitland F., Montague F., Colby J., A Sketch of English Legal History. Thë Laëbook Exchange LTD. 1998. Fq. 
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Teoria e çmimeve 
358

- Në bazë të kësaj teorie tatimet janë çmim për shërbimet të cilat shteti I 

kryen në dobi të detyruesve tatimorë. Dhe për kryerjen e këtyre shërbimeve shteti ka shpenzime 

të ndryshme të cilat duhen mbuluar me anë të pagimit të tatimit. Teoria e çmimit është e 

mbështetur mbi parimin e kotratës sociale mes shtetit dhe individëve. Përfaqësues të kësaj teorie 

janë Monteskje, David Rikardo etj. 

 

Teoria e sakrificës
359

 - Kjo teori e gjen arsyetimin për pagimin e tatimeve në lidhjen organike të 

shtetit dhe qytetarëve të tij. Jeta e përbashkët kërkon edhe kryerjen e detyrave të caktuara që 

dalin nga fakti se shteti është produkt i jetës së perbashkët të njerëzve. Pagimi i tatimeve 

mundëson dhe siguron që kjo jetë e përbashkët e njerëzve në një shtet të caktuar të vazhdohet, 

edhe pa një kundërshërbim të caktuar nga ana e operatorit publik. Përfaqësues të kësaj teorie janë 

Mill, Pigou etj. 

 

Teoria e riprodhimit të tatimeve
360

 - Sipas kësaj teorie, arsyetimi për pagimin e tatimeve 

gjendet në shpenzimin e shumës së mbledhur nga tatimet. Rritja e të ardhurave të individëve do 

të thotë njëkohësisht dhe rritje e forcës së tij tatimore, e me këtë edhe rimbledhje e tatimeve në 

shuma edhe më të mëdha. Që tatimi të ndikojë pozitivisht në rritjen e të ardhurave kombëtare 

dhe në rritjen e forcës ekonomike të qytetarëve, është e nevojshme që shuma e mbledhur me 

tatim të shpenzohet për qëllime produktive duke mundësuar kështu krijimin e të ardhurave më të 

mëdha. Përfaqësuesit më të rëndësishëm të kësaj teorie janë: Von Stien, Vagner, J Keynes, V. 

Pareto etj. 

 

Teoria socialiste - Socialistët utopistë
361

, i shihnin tatimet si të panevojshme. Sipas Marksit 

“ideali i shoqërisë pa klasa është shteti pa tatime”. 

 

Teoria organike - kjo teori e gjen arsyetimin për pagimin e tatimeve në lidhjen organike të 

shtetit dhe qytetarëve të tij. Pagimi i tatimeve mundëson dhe siguron që jeta e përbashkët e 

njerëzve në një shtet të caktuar të vazhdohet. Meqënëse shteti është krijesë shoqërore jo vetëm e 

domosdoshme por dhe e nevojshme atëherë idividët kanë edhe detyrë dhe interes që ta mbajnë 

këtë bashkësi. Përfaqësues tipik i kësaj teorie është teoricieni  gjerman Schafle
362

. 

 

 

4.7. Struktura e tatimeve 

Për sa i përket strukturës së tatimeve, ato përbëhen nga një element objektiv dhe nga një element 

subjektiv. 

a) elementi objektiv varet nga një fakt apo nga disa fakte që shprehin aftësinë paguese të një 

subjekti.  

b) elementi subjektiv varet nga faktori i dyfishtë: nga njëra anë subjekti pasiv, me të cilin lidhen 

elementët objektivë dhe nga ana tjetër subjekti aktiv, që është enti që e përcakton tatimin.
363

. 
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4.8. Parimet e tatimeve 

 

4.8.1. Parimet kushtetuese te tatimeve. Parimi i ligjshmërisë.  

 

Parimet e tatimeve janë nje element mjaft i rëndësishëm, jo vetëm për të kuptuar më mirë 

mënyrën e funksionimit te tyre por edhe për të kuptuar më qartë ndërtimin e një legjislacioni në 

fushën fiskale. Me forcimin e rolit të tatimeve në ekonomitë kapitaliste nisën të formuloheshin 

dhe refleksionet e para në lidhje me parimet e tatimeve. Përpjekjet e para synonin kryesisht të 

vendosnin rregullat për një efektivitet administrativ dhe për një shpërndarje të paanëshme të 

barrës tatimore. Kështu, Adam Smith në librin e tij “Pasuria e Kombeve”
364

, formuloi katër 

parime themelore të tatimeve të cilat duheshin marrë parasysh nga ligjvënesi për të përmirësuar 

sistemet tatimore. Të katër këto aksioma influencojnë edhe sot legjislacionet tatimore dhe janë: 

1. Çdo person duhet të kontribuoje në buxhetin e shtetit sipas te ardhurave dhe pasurisë që ai 

gëzon.  

2. Tatimet duhet te jenë të qarta dhe të kuptueshme nga çdo individ. 

3. Përqindja tatimore duhet të vendoset në menyrë të përshtatshme. 

4. Kostoja administrative e llogaritjes dhe e mbajtjes së tatimit duhet të jetë minimale.  

 

Në ditët e sotme, ne mund të shtojmë një mori parimesh të tjera që mund t‟i konsiderojmë 

universale apo të përgjithëshme. Këto parime mund të formulohen si më poshtë
365

: 

 Tatimet duhet të jenë të përshtatëshme dhe të krahasueshme ndërkombëtarisht.  

 Zgjedhja e sistemit fiskal të tatimeve duhet të bëhet në mënyrë të atillë që tu lejojë sa më 

pak hapësirë evazioni kontribuesve. 

 Sistemi tatimor duhet të synojë të realizojë një rishpërndarje të të ardhurës dhe ose të 

pasurisë në atë drejtim dhe në atë masë që  konsiderohet shoqërisht e dëshirueshme. 

 Sistemi tatimor duhet të jetë me efektivitet. 

 Sistemi tatimor duhet tu përshtatet ekzigjencave të  zhvillimeve të vendit, etj. 

 

Në këtë mënyrë, mund të vazhdonim me një listë mjaft të gjatë për sa i përket parimeve të 

përgjithëshme apo universale të tatimeve. Madje secili prej nesh mund të kishte refleksionet e tij 

në këte drejtim. Por, mund të themi se në kohët moderne dhe në shoqeritë e industrializuara, disa 

prej këtyre parimeve janë veshur me një pushtet absolute, duke u parashikuar shprehimisht në 

kushtetutat e republikave demokratike
366

. 

 

Dy janë parimet themelore të tatimeve në nivel kushtetues që njihen sot në botë janë:  

- parimi i ligjshmërisë dhe  

- parimi i aftësisë paguese
367

.  

 

Në kushtetutën e vendit tonë, në neni 155 është parashikuar vetëm parimi i ligjshmërisë i cili 

përmend: “taksat, tatimet dhe detyrimet financiare kombëtare dhe vendore, lehtësimi ose 

                                                           
364

 Shih Smith. A,The Wealth of Nations, botuar më 1904, nga shtëpia botuese London Methuen&Co Ltd, Londër. 

Ky libër është botuar fillimisht në nitin 1776. 
365

 Ricardo D., On the Principles of political economy and taxation. London 1819. Fq. 169 
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 Shih  Morse G., Williams D., Davies: Principle of Tax Laë, bot. i gjashtë, shtëpia botuese “Sweet& Maxwell, 

Londër , 2008, fq 6. 
367

 Këto dy  parime do i gjejmë të shprehura në kushtetutën e Gjermanisë, Francës, Italisë etj.  
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përjashtimi prej tyre i kategorive të caktuara të paguesve, si dhe mënyra e mbledhjes së tyre 

caktohen me ligj”.  

 

Parimi i ligjshmërisë garanton shtetasit e çdo vendi demokratik se, ashtu siç kushtetuta bëhet 

garant për liritë dhe të drejtat e tyre themelore, në të njëjtën mënyrë ajo garanton edhe të ardhurat 

që ata realizojnë. Pra, parimi i ligjshmërisë shërben si një garanci ligjore për të gjithë shtetasit që 

janë në rolin e tatimpaguesit. Sipas këtij parimi taksat dhe tatimet, që janë në fuqi në një vend të 

caktuar, nuk mund të vilen pa u parashikuar shprehimisht në ligj. Parimi i ligjshmërisë, gjendet 

po ashtu i shprehur edhe në Kushtetutën Italiane neni 23
368

, në Kushtetutën Gjermane neni 76
369

, 

në Kushtetutën Franceze neni 47
370

, në Kushtetutën e Kosovës neni 120
371

, sikurse edhe në të 

gjitha kushtetutat e vendeve të ndryshme në arenën ndërkombëtare, në themel të të cilave 

qëndrojnë mbrojtja dhe garantimi it ë drejtave dhe lirive themelore të njeriut. 

 

Në praktikë administrata financiare gëzon një liri të madhe vetëgjykimi. Organet tatimore janë të 

ngarkuara me ligj për vjeljen e tatimeve dhe taksave, ato gjatë kohës së ushtrimit të funksioneve 

të tyre publike duhet t‟u përmbahen parimeve jo vetëm kushtetuese por edhe parimeve universale 

të tatimeve. Asnjë vendim apo masë e marrë nga ana e këtyre organeve nuk mundet të bjerë 

ndesh me parimin e ligjshmërisë. Kjo nënkupton, se organet tatimore nuk mundet që të vendosin 

tatime apo taksa në mënyrë arbitrare, por vetëm në zbatim rigoroz të ligjit. Psh, në vendin tonë 

mbas viteve „90, ne filluam të aplikonim për herë të parë parimin e iniciativës së lirë ekonomike 

apo lirinë e tregut. Si rrjedhojë, ne ishim pa përvojë për sa i përket sistemit kapitalist dhe na u 

desh të përballeshim fillimisht me nevojën imediate të aprovimit të një sërë ligjesh që do 

shërbenin për të kuadratuar jetën social ekonomike në vend. Problemet me të cilat u përballëm 

ishin jo të pakta. Le të themi, ligjet e para në fushën fiskale u miratuan dhe hynë në fuqi rreth 

viteve 1992-1993, duke u mbështetur në eksperiencën më të mirë europiane, dhe jo vetëm. 

Ndërkohë,  ligji i parë për Proçedurat tatimore në R.SH
372

 u miratua dhe hyri në fuqi në vitin 

1998. Kjo vonesë shkaktoi një kaos të vërtetë në treg. Edhe pse vendosja e tatimeve dhe taksave 

ishte e përcaktuar me ligje të veçanta, përsëri mënyra e vjeljes dhe e zbatimit të ligjit i lihej në 

dorë administratës tatimore e cila jo në pak raste ka vepruar në menyrë arbitrare dhe të 

njëanëshme. Kjo solli disa pasoja, ndër të cilat mund të përmendim si më të rendësishmet: 

humbjen e besimit nga ana e qytetarëve në lidhje me zbatimin rigoroz të ligjit në fushën fiskale; 

fshehjen e të ardhurave nga ana e tatimpaguesve (evasioni fiskal); organet tatimore humbën 

eficençën e tyre, ulja e të ardhurat në buxhet nga tatimet dhe taksat duke mos realizuar planin e 

parashikuar në projektbuxhet, etj. 

 

Këtë shembull e sollëm për të kuptuar se çfarë pasojash ekonomike vijnë si pasojë e sjelljes 

arbitrare nga ana e organeve tatimore në vend, apo nga mangësitë ligjore në një fushë të caktuar 

të jetës ekonomiko-shoqërore. Një aspekt tjetër pozitiv, qëndron në faktin se i detyron të gjitha 

ligjet që do të miratohen në fushën fiskale, përmbajtja e të cilëve jo vetëm duhet të mos bjerë 

ndesh me këtë parim por edhe me të gjithë parimet e tjera dhe frymën e përgjithshme të shprehur 

në kushtetutën e vendit.  
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 Kushtetuta e Republikës Italiane, 22 dhjetor 1947, Romë, Itali, neni 23. 
369
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Të metat e kushtetutës sonë
373

,  qëndrojnë në faktin se ajo nuk parashikon mënyrën  ligjore të 

miratimit të ligjeve fiskale. Në këtë mënyrë, do të kuptojmë se ato do të miratohen ashtu si edhe 

të gjitha ligjet e tjera që nuk bëjnë pjesë në grupin e ligjeve të listuara në nenin 81 paragrafi 2 i 

kushtetutës, i cili përfshin ligjet, miratimi i të cilave kërkon një shumicë të cilësuar prej 3/5 të të 

gjithë antarëve të kuvendit. Ligjet e tjera, të cilat nuk parashikohen në këtë kategori miratohen 

me një shumicë të thjeshtë të kuvendit, pra 50% + 1 votë, e përkthyer në numër votash kërkohen 

minimumi 71 vota.  

 

Në Kushtetutën e Kosovës, parashikohet parimi i ligjshmërisë, i gërshetuar gjithashtu edhe me 

disa nga parimet më të rëndësishme universale të tatimeve. Në nenin 119,  paragrafi 8, në lidhje 

me “Financat Publike”, theksohet se: “Secili person është i obliguar të paguajë tatimet dhe 

kontributet e tjera të parapara me ligj”, dhe në nenin 120
374

, paragrafi 1, parashikohet që: 

“shpezimet publike dhe mbledhja e të hyrave publike duhet të bazohen në parimet e 

llogaridhënies, efektshmërisë, efikasitetit dhe transparencës”. Sa më sipër, mund të themi se 

përsa i perket Kushtetutës së Republikës së Kosovës, në të jo vetëm është parashikuar parimi i 

ligjshmërisë por janë përmendur edhe disa nga parimet më të rëndësishme me karakter universal 

në fushën e tatimeve
375

. Pra, e parë në ketë aspekt Kushtetuta e Republikës së Kosovës sjell risi 

në krahasim me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, sepse ajo ngre vlerat e parimeve të 

tatimeve në nivel kushtetues.  

  

Nga ana tjetër, një parim mjaft i rendësishëm në ditët e sotme në fushën e tatimeve është edhe 

parimi i kapacitetit kontributiv apo aftësisë paguese. Po të shohim të gjithë kushtetutat e vendeve 

më të zhvilluara europiane, ky parim është parashikuar në nivel kushtetues. Për këtë mund të 

permendim Kushtetutën Gjermane
376

 (në kapitullin 10 “Financat Publike”), Kushtetutën 

Franceze në nenin 47
377

,  Kushtetutën e Republikës së Italisë në nenin 53
378

, etj. Për këtë parim 

do të kemi mundësi të flasim më poshtë. 

 

 

4.8.2.  Parimi i aftësisë paguese dhe rëndësia e tij 

 

Fillimisht, vlen të theksojmë se parimi i aftësisë paguese i ka fillesat në teoritë utilitariste të 

tatimeve sipas të cilave, në shoqeritë moderne mbajtës i sovranitetit shteteror janë vetë individët 

e kësaj shoqërie, të cilët duhet të jenë edhe kontribuesit kryesor në financat publike. Sipas 

Pigou
379

, mirëqënia sociale përkon me mirëqënien ekonomike. Shteti ka për detyrë që të 

administrojë financat publike dhe t‟i shpenzojë ato në të mirë të të gjithë shoqerisë me synimin e 

maksimizimit të mirëqënies sociale.  
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Po ashtu sipas Adam Smith, shtetasit duhet të kontribuojnë për mbajtjen në këmbë të shtetit, sa të 

jetë e mundur, në përpjestim me kapacitetet përkatëse, domethëne në përpjestim me të ardhurat 

që gëzojnë respektivisht nën mbrojtjen e shtetit
380

. Çdo individ në një shtet modern shfaqet si një 

kontribues në fushën e tatimeve, qoftë duke paguar tatime direkte (që janë të lidhura me të 

ardhurat apo pasurinë e individëve), qoftë në rast se shfaqen si konsumator apo tregtar (për të 

gjithë mallrat që ne konsumojmë jemi pagues të tatimit mbi vlerën e shtuar, pra paguajmë tatime 

indirekte). Pra, në të gjithë rolet që ne shfaqemi në shoqëri gjatë jetës së përditshme, qoftë si 

kontribues të drejtëpërdrejt apo si kontribues të tërthortë, ne jemi kontribuesit themelor në 

buxhetin e shtetit.  

 

Nga ana tjetër, detyra kryesore e shtetit është të kujdeset që këto të ardhura të përdoren në 

mënyrën sa më të drejtë të mundshme, me qëllim që të përmbushë të gjithë ato shpenzime apo 

investime të cilat po t‟iu liheshin në dorë privatëve, do ta humbisnin kuptimin e tyre, të tilla si: 

mbrojtja e vendit, siguria publike, sigurimin e funksionimit të administratës dhe drejtësisë, 

sigurimin e politikave sociale-ekonomike, etj. Sipas autorit italian De Viti De Marco
381

, mund të 

pranohet me qetësi të plotë se konsumimi i shërbimeve publike të përgjithëshme është në 

përpjesëtim me të ardhurën e çdo shtetasi. Në këtë mënyrë mundet të themi se çdo individ, 

bazuar në dispozitat kushtetuese të vendit të tij, është i detyruar ligjërisht të paguajë tatimet e 

përcaktuara me ligj. Këto të fundit, sikurëse e kemi theksuar vazhdimisht përgjate gjithë këtij 

punimi, janë derdhje të detyrueshme dhe të pakthyeshme përkundrejt administratës tatimore e 

ngarkuar me ligj për vjeljen e tyre
382

. 

 

Kur themi se tatimet janë një derdhje  e detyrueshme dhe e  pakthyeshme kuptojmë faktin se, ne 

nuk marrim një shërbim në këmbim të pagimit të tyre, por në një interpretim më të gjerë themi se 

në mënyrë indirekte, ne perfitojmë nga të gjithë ato investime që shteti realizon për rritjen e 

mirëqënies sociale në një vend. Shprehja e mësipërme na nxjerr në pah parimin e aftësisë 

paguese, i cili sipas Mario Leccisottit
383

, nuk është gjë tjetër veçse një “kuti boshe”, që mbushet 

me përmbajtje konkrete vetëm nga puna e ligjvënësit, në çastin kur ai përcakton normat për 

shpërndarjen e barrës tatimore. Kuptimi i saj është që të garantojë respektimin e paanësisë 

horizontale (që të imponojë një trajtim të njëllojtë për ata që ndodhen në të njëjtat kushte), dhe të 

përjashtojë shpërndarje të barrës tatimore që nuk janë të mbështetura në kushtet ekonomike të 

subjektit.  

 

Sipas mendimit tonë, në të vërtetë, aftësia paguese ka të bëjë vetëm me ato norma që bëjnë pjesë 

në strukturën e rregullt të sistemit tatimor dhe që rrjedhin nga parimet e përgjithëshme që 

përcaktojnë dhe që rregullojnë tatimet, norma që ndryshojnë nga ato që rrjedhin nga objektivat e 

veçantë me karakter ekonomiko-shoqëror të ligjvënësit. Problemi që i ka interesuar studiuesve
384

 

ka të bëjë me strukturën e alikuotave dhe me shpërndarjen e barrës fiskale midis kontribuesve të 

ndryshëm. Nga ana tjetër, nuk është e lehtë të kuptohen arsyet se pse individët duhet të paguajnë 

për aq sa ata i sjellin fondit të përbashkët dhe jo për aq sa ata përfitojnë prej tij. 
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 Qëllimi i këtij punimi është në rradhë të parë, të evidentoj efektet pozitive të parimit të “aftësisë 

paguese”, dhe në rradhë të dytë të analizoj faktin se pse kushtetuta e Republikë së Shqipërisë 

duhej që të parashikonte një parim të  tillë  në  përmbajtjen e saj.  

 

Edhe pse në dispozitat e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë
385

, nuk gjendet i parashikuar 

shprehimisht parimi i “aftësisë paguese”, shpesh herë në debate të ndryshme akademike, është 

prekur rëndësia e këtij parimi kushtetues, kjo edhe për faktin se, po të shohim me vëmendje 

frymën e përgjithëshme të shprehur në kushtetutë, si dhe frymën e përgjithëshme të legjislacionit 

tatimor në vend, do të shohim se një rregullim i tillë është i sanksionuar edhe pse jo në menyrë 

literale. Në vazhdim të analizës së këtij studimi, do të ndalemi në disa prej ligjeve më të 

rëndësishme fiskale dhe jo vetëm, të cilët na bëjnë të kuptojmë se një parim i tillë në 

legjislacionin shqiptar ekziston, jo i shprehur por i nënkuptuar, dhe shtrihet në disa ligje 

konkrete.  

 

Do e fillojmë analizën tonë, duke u nisur pikërisht nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, si 

ligji themeltar dhe më i rendësishëm në vend. Në  paragrafin e 2, neni 157
386

, përmendet se: 

“Buxheti i shtetit krijohet nga të ardhurat e mbledhura prej taksave, tatimeve dhe detyrimeve të 

tjera financiare, si dhe nga të ardhura të tjera të ligjshme. Ai përfshin të gjitha shpenzimet e 

shtetit”. Nga ky përkufizim, në kuptojmë se pjesa më e madhe e të ardhurave në buxhetin e 

shtetit realizohet nga tatimet dhe taksat e mbedhura nga individët e shoqërisë. Pra, kontribuesit 

kryesore në vetë buxhetin e shtetit jemi ne shtetasit e tij. Megjithëse, ky nen nuk përjashton dhe 

format të tjera të të ardhurave si ato të realizuara nga huaja publike, nga shitja e pasurive publike 

(privatizimet), apo emëtimi i kartmonedhës, ligjvënësi, ka vendosur theksin te të ardhurat nga 

tatimet dhe taksat sepse në shtetet moderne dhe bashkëkohore ato janë shndërruar në të hyrat më 

të zakonshme dhe që përbëjnë vëllimin më të rëndësishëm dhe më të sigurt për buxhetin e një 

shteti. Por me zgjuarsi legjislatori ynë nuk ka përmendur faktin se si individët e kësaj shoqërie do 

të kontribuojnë me të ardhurat e tyre. Pra, nuk ka parashikuar formën e mbledhjes së tatimeve 

dhe taksave duke e lënë atë të papërcaktuar. Kjo formë mund të jetë progresive (ashtu sic  

parashikohet në nenin 53 të Kushtetutës së Italisë), apo mund të jetë edhe proporcionale në raport 

me të ardhurat e individëve. Një rregullim i tillë nuk parashikohet në Kushtetutën e vendit tonë, 

kjo edhe pse legjislatori ka patur si qëllim t‟i lë një hapësirë të konsiderueshme ligjeve të tjera që 

veprojnë në fushën fiskale për të përcaktuar formën e grumbullimit të tatimeve.  

 

Për kushtet ekonomike-sociale në të cilat ndodhet vendi ynë, ne mendojmë se do të ishte një luks 

i tepërt që të parashikohej në kushtetutë forma e mbedhjes së tatimeve. Kjo për faktin se vendi 

ynë ka filluar vetëm mbas viteve „90 të aplikojë parimin e iniciativës së lirë ekonomike dhe 

formën kapitaliste të tregut. Deri në vitet „90, vendi ynë ka qenë një shtet monokratik dhe është 

përballur me një nga format e regjimeve më të egra komuniste. Por nga ana tjetër, në fillimin e 

viteve „90, jo të gjithë kishin vetëdijen e plotë mbi ashpërsinë, kompleksitetin dhe përmbajtjen e 

thellë të reformave të gjithëanëshme politike, institucionale, ekonomike e sociale që do të duhej 

të ndërrmerreshin, e që do të detyroheshin të përballonin e të realizonin.  
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Përcaktimi i formës së grumbullimit të tatimeve nuk u sanksionua në nivel kushtetues, me qëllim 

që t‟i lihej hapsirë vendimarrjeje qeverisë së vendit tonë, për të përmbushur apo realizuar 

politikat ekonomike në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit. Ashtu sikurse kemi përmendur 

edhe më sipër, paketat fiskale në vendin tonë kanë ndryshuar disa herë, duke parashikuar në të 

njëjtën kohë, edhe forma të ndryshme të vjeljes së tatimeve.   

 

Duke u mbeshtetur në praktikën e vendeve më të zhvilluara perëndimore, por edhe me asistencen 

e vyer të institucioneve financiare më prestigjoze ndërkombëtare si: FMN, ËB, EU, Guardia di 

Financa Italiane, asistenca e qeverise britanike, etj, fillimisht u vendos të aplikohej forma 

progresive e grumbullimit të tatimeve, formë e cila me kalimin e viteve u vlerësua si e 

papërshtatshme me zhvillimet e vendit. Arsyet që çuan drejt heqjes së kësaj forme ishin të 

shumta por ndër më të rëndësishmet vlen të përmendim: normat e larta të barrës fiskale, rritja e 

burokracisë në rregjistrimin e bizneseve, u nxit punësimi në të zezë, u rritën transaksionet 

financiare që realizoheshin në “cash” dhe jo nëpërmjet bankës, u ulën investimet e huaja, etj.   

 

Për këtë arsye me të drejtë qeveria shqiptare në vitin 2007, duke u bazuar edhe në zhvillimet e 

vendeve të cilët vinin nga ish blloku komunist, të cilët kishin aplikuar tatimin e sheshtë mbi të 

ardhurat, vendosi të aplikonte taksën e sheshtë për të gjitha të ardhurat e realizuara me burim në 

territorin e Republikës së Shqipërisë, si dhe nga individët rezident në vendin tonë. Kështu, gjatë 

viteve 2007-2013, ne aplikuam taksën e sheshtë mbi të ardhurat, sipas të cilës përqindja e tatimit 

mbi të ardhurat personale dhe tatimit mbi fitimin është e njejtë në masën 10%
387

. Duke filluar 

nga 1 Janari 2014 e në vazhdim, u vendos të aplikohej sistemi dual i vjeljes së tatimeve. Veçoria 

e të cilit qëndron në faktin se tatimi i të ardhurave nga paga është në nivel progresiv, ndërsa të 

ardhurat nga burimet e tjera mblidhen sipas parimit proporcional. 

 

Si përfundim, është e rëndësishme të theksojmë se kushtetuta e vendit tonë, ka zgjedhur që të 

mos përcaktoj formën e mbledhjes së tatimeve dhe taksave për vetë faktin se ende nuk është 

krijuar një qëndrueshmëri për sa i përket sistemit fiskal. Këto arsye kanë detyruar ligjvënësin 

tonë të mos përcaktoj formën e vjeljes së tatimeve por t‟ia delegojë këtë kompetencë ligjeve të 

tjera në fuqi, në bazë dhe të preferencave të qeverive dhe politikave të tyre ekonomike dhe 

fiskale.  

 

Nga ana tjetër, duke krahasuar dispozitat e kushtetutës së vendit tonë me ato të vendeve të tjera 

perëndimore, si rasti i Italisë për shembull, vëmë re se në rastin e  legjislatorit italian, me të 

drejtë ky i fundit, e ka parashikuar formën e vjeljes së tatimeve në ligjin themeltar të vendit  në 

nenin 53
388

, për të krijuar një qëndrueshmëri, stabilitet financiar dhe fiskal që do të zgjasë në 

kohë. Kjo për faktin se është e vështirë që kushtetuta e një vendi të ndryshojë sa herë ndryshojnë 

dhe politikat fiskale të tij. Dukshëm vemë re një pjekuri të matur të legjislacionit italian, pjekuri 

të cilën legjislatori ynë, por jo vetëm, të gjithë aktorët e shoqërisë shqiptare janë duke e kërkuar 

me ngulm ta arrijnë. Për këtë arsye mendojmë, se ka qenë e drejtë dhe e mirëmenduar fakti që 

forma e vjeljes së tatimeve nuk është parashikuar në kushtetutë, por në të ardhmen një gjë e tillë 

do të jetë një domosdoshmëri e arsyeshme.  
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Parimi i “aftësisë paguese” mbështetet nga një sërë ligjesh të rëndësishme që rregullojnë sistemin 

tatimor të Republikës së Shqipërisë. Ndër rregullimet e para ligjore tek të cilat ky parim gjen 

zbatim është ligji “Për Tatimin mbi të Ardhurat në RSH”. Në nenin tetë të këtij ligji 

parashikohen disa kategori, individësh të cilët për shkak të të ardhurave që ata përfitojnë gjenden 

në pozicionin e pamundësisë ekonomike për të kontribuar në rritjen e të ardhuarve kombëtare. 

Në këtë kategori legjislatori rendit të ardhurat e përfituara nga skema e sigurimeve shoqërore dhe 

shëndetsore, bursat e studentëve, të ardhurat e përfituara në rast sëmundjesh apo fatkeqësish, të 

ardhurat e përfituara nga shpronësimet publike etj.  

 

Në të njëjtin ligj, ndryshimet e fundit në lidhje me mënyrën e llogaritjes së tatimit mbi të 

ardhurat nga paga, u vendos si prag minimal shuma prej 30 000 lekësh përtej të cilës fillon të 

llogaritet ky tatim. Kjo diferencë u bë në mënyrë të tillë që të mbronte të ardhurat e individëve 

nga rëndesa e pagimit të tatimeve. Ndër të tjera, ky rregullim synon të mbrojë ata individë të cilët 

për shkak të punës së tyre, realizojnë të ardhura në nivel më të ulët në raport me pjesën tjetër të 

shoqërisë, duke synuar në të njëjtën kohë edhe krijimin e shtresave sociale brenda shoqërisë, në 

mënyrë të veçantë krijimin e shtresës së mesme të poppullsisë.  

 

Parimi i aftësisë paguese del i përmbushur edhe në pjesën e rregullimit të shpenzimeve të 

zbritshme gjatë plotësimit të deklaratës tatimore nga tatimpaguesit shqiptar. Në rastin e marrjes 

së një kredie e cila shërben për arsimin e individëve, si dhe në rastin e shpenzimeve për mjekim 

të cilat nuk janë të rimbursueshme nga skema e sigurimeve shëndetsore, legjislatori ka 

parashikuar zbritjen e këtyre shpenzimeve për llogari të tatimit mbi të ardhurat personale. 

 

Në fund vlen të theksojmë se ky parim nuk gjendet i sanksionuar vetëm në legjislacionin tatimor 

por edhe në disa norma të tjera të së drejtës të cilat rregullojnë marrëdhëniet juridike në një 

shoqëri. Sa më sipër, në Kodin Penal për shembull gjendet një dispozitë e cila; për shkak të 

aftësisë paguese, justifikon mospagesën e taksave dhe tatimeve në vendin tonë. Sipas këtij kodi, 

mospagimi i taksave dhe tatimeve brenda afatit të caktuar, megjithë mundësinë e pagimit të tyre, 

nga personi ndaj të cilit janë marrë më parë masa administrative për këtë qëllim, dënohet me 

gjobë ose me burgim gjer në tre vjet
389

. Një vepër në fushën e tatimeve do të konsiderohet 

kundravajtje penale,  në qoftë se plotësohen 2 kushtet e mëposhtme: 

 

 Të vërtetohet në rradhë të parë se një subjekt i caktuar ka pasur realisht mundësi efektive 

për të paguar tatimet dhe taksat por ai me vullnetin e tij nuk ka dashur ti paguaje ato, pra 

ka kryer evazion. Megjithatë në praktikë është e vështirë të indentifikosh se një subjekt 

ka pasur aftësi paguese por qëllimisht nuk i ka shlyer detyrimet tatimore.  

 Ky veprim i subjektit të jetë përsëritës. Kjo do të thotë se kur ndaj një subjekti janë 

ezauruar të gjitha masat administrative dhe përsëri ky subjekt vazhdon të mos paguajë 

tatimet edhe pse administrata tatimore ka vërtetuar se ky subjekt ka aftësi paguese vetëm 

atëherë administratës tatimore i lind e drejta që të çoj për ndjekje penale këtë subjekt. 

 

4.8.3. Parimet universale të tatimeve 

 

Mund të themi se tatimet dhe i gjithë sistemi fiskal i një vendi është një argument që i përket të 

gjithë qytetarëve dhe taksapaguesve po aq sa dhe qeverisë për të zgjedhur atë sistem që i 

                                                           
389 Neni 181 i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë. 



138 
 

përshtatet më tepër zhvillimeve ekonomike por dhe kulturës, mentatlitetit, dhe shoqërisë së një 

vendi. Duke qënë një argument kaq sensitiv për të gjithë aktorët vendimmarrës në një vend, 

ndërtimi i bazave dhe themeleve solide në këtë fushë janë thelbësore. Çdo vendimmarrje duhet të 

bazohet në parime të rëndësishme, solide dhe të përshtatshme. Ekzistenca dhe forcimi i parimeve 

themelore dhe universale të tatimeve mes të gjithë aktorëve vendimmarrës është hapi i parë drejt 

ndërtimit të një sistemi fiskal, efiçent, të paanshëm dhe  bashkëkohor
390

. Sa më tepër të zbatohen 

dhe të thellohen parimet e tatimeve, aq më tepër do të fuqizohet i gjithë sistemi fiskal i një vendi.  

 

Për këtë arsye Bashkimi Europian, bashkë me instancat vendimmarrëse të tij, janë duke thelluar 

bashkëveprimin dhe bashkëpunimin në lidhje me forcimin e parimeve kushtetuese dhe universale 

të tatimeve në mënyrë që të hidhen baza të shëndosha drejt thellimit të bashkëpunnimit drejt 

niveleve të reja. Deri tani, sipas strategjisë së BE-së për 2020, theksohet forcimi i bashkëpunimit 

në nivel parimor duke sjellë gradualisht edhe forcimin e bashkëpunimit institucional në lidhje me 

sistemet fiskale.  

 

Sot Bashkimi Europian, por jo vetëm, po i kushton vëmendje të madhe forcimit të parimeve 

universale të tatimeve. Në ditët e sotme, ndër parimet universale më të rëndësishme mund të 

përmendim
391

: 

 

1. Tatimet duhet të jenë të qarta dhe të kuptueshme për kontribuesin, dhe të mos vendosen 

arbitrarisht nga operatori publik. Parimi i saktësisë dhe i sigurisë, merr një rëndësi të veçantë në 

një shtet të së drejtës ku barra tatimore për qytetarin duhet të caktohet me ligj, dhe të mos lihet në 

dorë dëshirës së operatorit publik. Në përgjithësi ky parim në shtetet moderne përmbushet, sepse 

tatimet mund të përcaktohen vetëm nga legjislatori. Por në praktikë administrata financiare 

gëzon një liri të madhe vetëgjykimi, vendimmarrje, gjatë verifikimit të kontrollit të deklarimeve 

tatimore të kontribuesve. 

 

2. Sistemi tatimor duhet të jetë i thjeshtë për t‟u administruar. Në mënyrë që të ketë kosto të ulët 

qoftë drejtëpërdrejt për administratorët, dhe qoftë tërthorazi për kontribuesit dhe të pakësojë 

mundësinë e evazionit fiskal. Kjo nënkupton që ligjet duhet të jenë të qarta dhe të kuptueshme, jo 

konfliktuale në mënyrë që mund të zbatohen me lehtësi dhe të mos japin shkas për interpretime 

të kundërta dhe për fërkime midis palëve.  Kostot e administrimit mund të jenë të drejtëpërdrejta 

në kuptimin e personelit dhe të burimeve të tjera që kërkohen për administrimin e një tatimi të 

dhënë. 

 

3. Zgjedhja e sistemit fiskal të tatimeve në një vend duhet të bëhet në mënyrë të tillë që të lejojë 

sa më pak hapësirë për evasion kontribuesve. Si rezultat duhet të vendosen tatime të cilat nuk 

mund të shmangen lehtë dhe për të cilat kontrolli tatimor është i lehtë dhe nuk kërkon kosto të 

lartë.  

4. Shpërndarja e barrës tatimore duhet të jetë e paanëshme, si në kuptim të paanësisë horizontale 

ashtu dhe në kuptim të paanësisë vertikale.  

Me paanësi në kuptimin horizontal do të kuptojëmë trajtim të barabartë mes të barabartëve, pra 

subjektet me të njëjta kushte dhe të ardhura duhet të tatohen në mënyrë të njëllojtë.  
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Me paanësi në rrafshin vertikal do të kuptojmë se individët në situata të ndryshme duhet që të 

trajtohen në mënyra të ndryshme. 
392

 

 

5. Sistemi tatimor duhet të synojë të realizojë një rishpërndarje të të ardhurës dhe/ose të pasurisë 

në atë drejtim dhe në atë masë që konsiderohet shoqërisht e dëshirueshme. Kjo ka të bëjë me 

fuksionin e rishpërndarjes së drejtë dhe në drejtimin e dëshiruar të të ardhurave të një vendi.  

 

6. Sistemi tatimor duhet të jetë me efektivitet. në mënyrë që të mos lindin shtrëmbërime në 

shpërndarjen e burimeve dhe ti korrigjojë ato ekzistueset. Ngritja e një sistemi fiskal efiçent sot, 

është një nga qëllimet dhe objektivat më të rëndësishëm për të gjithë aktorët vendimmarrës. 

Sepse shtetet e kanë kuptuar tashme se nuk ekziston një formulë perfekte dhe një sistem perfekt 

tatimor por ngritja e një sistemi efiçent bën të mundur që një sistem të jetë gati perfekt. 

 

7. Sistemi tatimor duhet ti përmbushë kërkesat për stabilizimin e të ardhurës kombëtare dhe të 

favorizojë zbatimin e politikave tatimore për këtë qëllim.  

 

8. Në të njëjtën mënyrë sistemi tatimor duhet të përshtatet me ekzigjencat dhe zhvillimet 

ekonomike-sociale të vendit. Ky parim është shumë I rëndësishëm sot. Ç‟do shtet  e ka kuptuar 

se ndërrmarrja e një nisme qoftë mjaft brilante në fushën e taksave nuk ka vlerë në rast se ajo 

nuk përshtatet më së miri me kushtet social-ekonomike të vendit. Për këtë arsye ky parim është 

mjaft I rëndësishëm në kohët e sotme.  

 

 

4.9. Klasifikimi i tatimeve 

 

Çdo klasifikim i institucioneve juridike ka në mënyrë të spikatur përmbajtje juridike dhe kjo 

është e lidhur ngushtë me dobishmërinë praktike të qëllimeve të aplikimit të tyre. Edhe 

klasifikimi i tatimeve është i kotë ose i padobishëm nëse nuk ka dobishmëri
393

 praktike: nuk do 

të kishte kuptim të vinim në dukje diferencën midis tatimeve direkte dhe indirekte nëse një 

klasifikim i tillë nuk do të sillte pasoja të ndryshme në aplikimin e tyre në sistemin ligjor. 

 

a) Tatimet direkte dhe tatimet indirekte 

Më i rëndësishmi midis klasifikimeve është ai ndërmjet tatimeve direkte dhe indirekte, i cili 

është i lidhur me tipin e pasurisë, objekt të tatimit. Një klasifikim i tillë është i një rëndesie të 

veçantë duke marrë si këndvështrim atë të politikave ekonomike që duhen të ndiqen. Shembulli 

tipik i tatimeve direkte është tatimi mbi të ardhurat personale apo të individëve. Themi se janë 

direkte të gjithë ato tatime të cilat godasin të ardhurat dhe pasurinë e individit dhe janë të lidhura 

ngushtësisht me karakteristikat e këtij personi, pra ato nuk mund të mbarten apo transferohen tek 

një individ tjetër
394

. Tatimet direkte kanë karakter individual. Nga ana tjetër, në grupin e 

tatimeve indirekte më i spikaturi është tatimi mbi vlerën e shtuar apo TVSH. Tatimet indirekte 

janë të gjithë ato tatime të cilët godasin konsumin dhe shpenzimet e mallrave apo shërbimeve. Si 

të tilla këto tatime nuk janë të lidhura me karakteristikat personale të tatimpaguesit dhe për 
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rrjedhojë mund të mbarten te subjektet e tjera
395

. Psh, TVSH realisht themi se paguhet nga 

konsumatori  final pavarësisht se derdhjen në organet tatimore e bëjnë subjektet të cilët 

prodhojnë apo importojnë mallra, dhe i hedhin në qarkullim të lirë civil brenda vendit.  

 

b) Tatimet personale dhe tatimet reale 
Tatimet për qëllim të këtij klasifikimi ndahen në reale dhe personale duke pasur parasysh 

element të cilët janë të lidhur me jetën dhe personalitetin e kontribuesit nga njëra anë dhe 

produktivitetin e të ardhurave apo pasurisë  nga ana tjetër
396

. 

 

Tatimet janë reale kur lidhen me një objekt të tatueshëm të caktuar. Në përgjithësi ato aplikohen 

me përqindje proporcionale në menyrë që të shmangen diskriminimet midis një apo më shumë 

objekteve të tatueshëm. Tatimet reale janë të gjithë ato tatime të cilët godasin pasurinë dhe të 

ardhurat e një subjekti. Tatimet konsiderohen personale në rastin kur ato mbajnë parasysh 

element të cilët kanë të bëjnë me personalitetin e kontribuesit. Problemi i këtij klasifikimi është 

shtruar në rastin e tatimit mbi të ardhurat e një personi juridik. Sipas qëndrimit më të pranuar ky 

tatim është një tatim personal, pasi bazohet mbi kriterin e vendit të qëndrës së personit juridik. 

Pra, që një tatim të jetë personal, mjafton që vendbanimi dhe vendqëndrimi i personit apo qëndra 

e personit juridik të jetë në territorin e një shteti të caktuar, në mënyrë që personi fizik apo 

juridik të tatohet për të ardhurat e prodhuara kudo qoftë.  

 

c) Tatimet qëndrore dhe tatimet lokale 

Ky klasifikim është i lidhur me qëllimet e aplikimit të mbledhjes së të hyrave publike nga 

administrata qëndrore nga njëra anë dhe ajo lokale nga ana tjetër. Pra, ky klasifikim ka për bazë 

që të ndajë administratën e ngarkuar me ligj për vjeljen e detyrimit tatimor në bazë të parimit 

administrativ të decentralizimit të pushtetit. Tatimet qëndrore apo lokale rregullohen me ligj të 

posaçëm. Një ndryshim tjetër mes tyre qëndron në faktin që tatimet kombëtare derdhen 100%
397

 

në buxhetin e shtetit, ndërkohë që  tatimet  lokale pjesa më e madhe rreth 70% derdhet në 

buxhetin e qeverisjes vendore dhe një pjesë e vogël  mund të derdhet sipas legjislacionit në 

buxhetin e shtetit apo të shkojë pranë organit të ngarkuar me ligj për vjeljen e tyre.  

 

d) Tatime te supozuara dhe tatime faktike 

Nga të gjithë studiuesit, por edhe nga vetë kuptimi i ligjit, mund të themi se llogaritja e barrës 

tatimore apo detyrimit tatimor mund të bëhet duke u nisur nga të ardhurat efektivisht të 

realizuara dhe vërtetuara në bazë të dokumentave ligjore konkrete të individit, apo mbi bazën e të 

ardhurave të supozuara nga ana e organeve tatimore. Nga sa më sipër, edhe në legjislacionin e 

vendit tonë, mund të themi se ekzistojnë të dyja premisat e vlerësimit, megjithatë e ardhura 

efektive zë një vend më të rëndësishëm dhe më të besueshëm.  

 

Sipas M. Leccisotti
398

, e ardhura mund të figurojë si fitimi që pritet të realizojë individi në një 

kohë të caktuar me anë të përdorimit të plotë dhe të arsyeshëm të burimeve të tij të 
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përgjithëshme, që të jetë shoqërisht i pranueshëm. Nga ana tjetër ai është një tregues i aftësisë së 

tij për të fituar, duke shpalosur një përpjekje normale apo mesatare. 

 

Thënë këtë, një problem i ditëve tona, mund të jetë për shembull, fakti se pronarët e mëdhenj të 

tokave nuk shqetësohen t‟i shfrytëzojnë gjithnjë në mënyrë prodhuese tokat e tyre, por mund t‟i 

destinojnë ato për qëllime kënaqësie personale të tilla si: gjueti, banesa të përkohëshme etj. 

 

Problemi i paanësisë si asaj horizontale ashtu dhe asaj vertikale, zgjidhet duke vlerësuar faktin se 

duke qënë se indidvidët ndryshojnë për shkak të një vargu faktorësh, elementët në bazë të të 

cilëve ata krahasohen dhe trajtohen në të njëjtën mënyrë nuk mund të jënë veçse ato të 

përcaktuar nga ligji. Por sidoqoftë, cilido të jetë nocioni i të ardhurës që pranohet, parimi i 

paanësisë horizontale shkelet në masën që tatimet në bazë të të ardhurave efektive favorizojnë 

evazionin. 

 

Ndërkohë tatimi i supozuar mund të vlerësohet duke marrë për bazë një mesatare të të gjithë të 

ardhurave të mundshme dhe të realizueshme nga një individ. Sipas Stiglitz
399

, tatimi i bazuar mbi 

fakte të supozuara, nuk varet nga sjellja e individit, nuk ndikon mbi zgjedhjet e tij dhe i shkel 

kushtet për një rishpërndarje optimale të burimeve. Në këtë vështrim, tatimi mbi të ardhurën e 

supozuar është tatimi optimal që kërkojnë ekonomistët, pa qenë të detyruar t‟u drejtohen 

tatimeve fikse të cilat kanë efekte të dyshimta mbi shpërndarjen dhe zbatohen me shumë 

vështirësi.  

 

Objektivat e rishpërndarjes në bazë të funksionit të mirëqënies shoqërore, të përfitimit dhe të 

sakrificës, apo ato që përfshihen në funksionin e dobisë së operatorit publik, i referohen të 

ardhurës apo pasurisë efektive. Në fakt po të pranoheshin vlerat e supozuara, që priren të jenë një 

farë mesatareje të atyre efektive, do të realizohej një rishpërndarje nga individi që ndodhet nën 

mesataren, tek individi që ka të ardhura sipër saj.  

 

Në  tatimet e supozuara mbahen parasysh të ardhurat e realizuara gjatë  nje periudhe financiare të 

mëparëshme nga njëra anë  dhe të ardhurat e supozuara që pritet të realizohen nga ana tjetër. 

Karakteristik dalluese për tatimet e supozuara është  fakti që mungesa e realizimit të të  

ardhurave nuk sjell anullimin e detyrimit tatimor
400

. Do të kemi tatime të supozuara, atëherë kur 

detyrimi tatimor nuk mbështet mbi të ardhura faktike por mbi një fitim apo të ardhur të supozuar 

nga organet tatimore duke u mbështetur në deklarimet e mëparshme të subjektit, mbi të ardhurat 

aktuale dhe parashikimet e tatimvënësit në lidhje me subjektet. Në legjislacionin tonë, si 

shembull të tatimit të supozuar mund të përmendim tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të 

vogël. 

 

Në tatimet faktike detyrimi tatimor përcaktohet mbi bazën e akteve dhe fakteve konkrete të 

vërtetuara gjatë  një periudhe të caktuar kohore. Si të tillë mund të përmendim tatimin mbi të 

ardhurat, tatimin mbi fitimin etj. 

Në përgjithësi, tatimet e supozuara janë në minorancë në krahasim me ato faktike, duke qënë se 

këto të fundit janë më afër realitetit dhe nuk rëndojnë në asnjë rast, pa të drejtë, obliguesin 

tatimor. 
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e) Tatime fikse dhe tatime periodike 

Klasifikimi i mësipërm është bërë duke marrë në konsideratë kohëzgjatjen e tatimit. Nëse 

kohëzgjatja nuk është e qëndrueshme, aty për aty, por zgjerohet në kohë, kjo kërkon që 

legjislatori të ndërhyjë, duke vendosur limite kohore të caktuara, kështu që pjesa e aktivitetit apo 

e faktit financiar mund të ketë nevojë për krijimin e një tatimi autonom dhe determinant
401

. 

Aktiviteti i cili përzgjatet në kohë për shkak të natyrës së tij të veçantë, mund të jetë posedimi i 

pasurisë apo produktiviteti i të ardhurave. Ligji financiar limiton situata të tilla që kanë karakter 

tendencioz për të vazhduar dhe zgjeruar në kohë (periudha e tatimit) dhe parashikon vendosjen e 

tatimeve autonome mbi posedimin e pasurisë apo mbi produktin e të ardhurave brenda kritereve 

të përgjithshëm tekniko-financiare. 

 

Një tatim quhet fiks kur mbështetet mbi fakte që përsëriten vazhdimisht, si për shembull tatimi i 

mbajtur mbi pagën, duke qënë se këto janë fakte që mendohet se do të ndodhin në çdo kohë. 

Tatimet janë periodike kur nuk mbështeten në fakte që mund të ndodhin vazhdimisht por në 

periudha të caktuara kohore. Të tillë tatime i shtrijnë efektet e tyre juridike dhe ekonomike për 

nje periudhë të caktuar dhe zakonisht aplikohen në mënyrë që të ardhurat e vjela prej tyre të 

shkojnë për mbulimin e një të mire të paracaktuar publike. Si të tillë në vendin tonë mund të 

përmendim taksën që njihet me emrin “taksa Majko”, e cila u vendos për një periudhë kohore 

pesë vjeçare dhe vilej nga të gjitha automjetet që kalonin përgjatë rrugës Durrës – Kukës. Kjo 

taksë kushtonte 50 lekë dhe të gjitha të ardhurat që do të mblidheshin prej saj do të shkonin për 

ndërtimin e rrugës së Kombit siç njihet sot
402

. 

 

f) Tatime fikse, tatime proporcionale dhe tatime progresive 
Klasifikimi ndërmjet tatimeve fikse, proporcionale dhe progresive mbetet një ndër klasifikimet 

më të diskutuara dhe të debatuara sot nga të gjithë aktorët që lidhen me legjislacionin tatimor, të 

tillë si: studiues, ligjvënës, politikanë, qytetar taksapagues, etj. 

 

Klasifikimi i mësipërm është i lidhur drejtëpërdrejtë me aplikimin e njërit prej elementëve më të 

rëndësishëm të tatimit dhe konkretisht me masën e aplikuar mbi tatim ose siç quhet ndryshe 

përqindje tatimore. Përqindja tatimore shpreh madhësinë e barrës tatimore në raport me bazën 

tatimore.  

 

Përqindja tatimore = barra tatimore÷bazën tatimore 

 

Nga kjo formulë dalin në pah tre elementët më të rëndësishëm të tatimit, përqaindja tatimore, 

baza tatimore
403

 dhe barra tatimore
404

. Po të dimë të paktën dy prej elementëve të mësipërm 

mundet fare lehte sipas rregullave të matematikës “rregulli i treshit”, të zbulojmë elementin e 

tretë që nuk e kemi të dhënë. 
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Përqindja tatimore është një nga elementët më të rëndësishëm të tatimit. Ato mundet të jenë 

fikse, proporcionale apo progressive. Përqindja tatimore është fikse atëherë kur tatimi 

parashikohet nga vetë ligji në nje masë të caktuar, në formën e një shume të caktuar, p.sh. 150 

lek/litër. Tatimet fikse nga pikëpamja konfigurative dhe vizuale mund të duken shpeshherë  edhe 

si taksë. Të tilla janë akcizat, taksa Majko, etj. Themi se përqindja tatimore është proporcionale 

atëherë kur tatimi aplikohet në një masë përqindjeje të caktuar, p.sh. (10% tatimi mbi të ardhurat 

personale për të gjitha kategoritë e të ardhurave pa përjashtim), dhe që  nuk ndryshon me 

ndryshimin e bazës tatimore. 

 

Përqindja është progresive kur masa e përqindjes tatimore ndryshon në përpjestim të drejtë  me 

rritjen e bazës tatimore. Sipas paketës së re fiskale
405

 në vendin tonë, tatimi mbi të ardhurat 

personale nga paga, mblidhet mbi bazën e një përqindjeje progresive sipas të cilës, me rritjen e 

bazës së tatueshme rritet dhe përqindja tatimore e aplikuar mbi të
406

. 

 

 

4.9.1. Avantazhet dhe disavantazhet e formave tatimore 

 

Në kohët modern, tatimet janë shndërruar në të ardhurat më të rëndësishme dhe më voluminoze 

në buxhetin e të gjitha shteteve bashkëkohore. Prandaj edhe impakti që politikat fiskale kanë tek 

njerëzit është bindshëm më i ndjeshëm, akoma më shumë kur flitet për tatimin e të ardhurave 

personale të individëve. Sot jo vetëm midis qytetarëve por dhe midis shumë studiuesve është 

ende i nxehtë debati se cila është ajo formë e aplikimit të përqindjes tatimore që u përshtatet më 

së miri vendit të tyre. Disa aktorë janë për tatimet progressive, disa të tjerë për taksën e sheshtë, 

por ka edhe studiues të cilët mbështesin me forcë një alternim të taksës së sheshtë me atë 

progresive.  

 

Tatimet progresive janë të përhapura në vendet më të zhvilluara të Europës Perëndimore. Ato 

janë padyshim një histori suksesi e zhvillimit dhe e evoluimit të sistemit kapitalist në kohët e 

sotme moderne. Madje disa shtete si Gjermania, Franca, Italia etj, e kanë të sanksionuar në 

kushtetutën e tyre (ligji themeltar i një shteti), formën progresive të aplikimit të tatimit. Në këtë 

mënyrë, legjislacioni fiskal në këto vende ka arritur një qëndrueshmëri dhe koherencë e cila 

shërben si një garanci më tepër për taksapaguesit lidhur me vjeljen e efektshme dhe të 

paanëshme të tatimit. Dy studiues, njëri amerikan Robert Hall dhe tjetri polak Alvin 

Rabushka
407

, në fillim të viteve 80‟ ngritën teorinë e tyre në lidhje me taksën e sheshtë. Madje 

ata u vlerësuan edhe me çmimin Nobël në Ekonomi për këtë ide më 1983. Ndërsa tatimi i sheshtë 

u aplikua për herë të parë në vendet balltike e Rusi, mbas viteve 90‟.  

 

Sot taksa e sheshtë ka marrë nje përhapje të gjerë veçanërisht në vendet e lindjes si Rusia 15%, 

Ukraina 15%, Vendet Balltike, si Estonia 24%, Letonia 25%, Lituania 33%, etj. Po kështu, edhe 

shtete të ballkanit si Sllovenia më 2004, aplikoi një taksë prej 19% për tatimin mbi të ardhurat 

personale, tatimin mbi fitimin si dhe tatimin mbi vlerën e shtuar. Më 2005, Rumania vendosi një 

tatim prej 16% për tatimin mbi të ardhurat personale dhe tatim mbi fitimin. Po kështu edhe 

Maqedonia në vitin 2007 aplikoi taksën e sheshtë në masën 12%, e cila u ndoq nga vendi ynë në 
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janar të vitit 2008. Shqiperia implementoi taksën e sheshtë prej 10% ashtu si dhe shumica e 

vendeve fqinje, të tilla si Bullgaria
408

 etj.  

 

Pra, mund të themi se tatimi i sheshtë është implementuar nga shtetet të cilët kanë pasur një 

ekonomi në tranzicion dhe kanë synuar që duke zgjedhur një tatim të thjeshtë për t‟u aplikuar, 

pra me një nivel përqindjeje tatimore, është më e thjeshtë administrimi i sistemit tatimor, ka 

kosto më të ulët dhe tatimpaguesit janë më të prirur për të paguar detyrimet tatimore në vend të 

shmangies së tyre. Në ditët e sotme të krijohet përshtypja se shtetet janë ndarë në dy kampe, 

shtetet perëndimore që kanë aplikuar gjerësisht tatimet progresive dhe nga ana tjetër shtetet 

lindore, pjesa më e madhe e të cilave kanë implementuar taksën e sheshtë. Por, studiuesit janë të 

mendimit se edhe një bashkërendim i këtyre formave të tatimit do të sillte më tepër eficençë apo 

rritje të të ardhurave të grumbulluara nga tatimi.  

 

 

4.9.2. Cilat janë elemetët pozitive dhe negative për secilën formë të tatimit 

 

Anët pozitive të tatimeve progresive janë: 

 Tatimet progressive bëjnë një rishpërndarje sociale të drejtë apo të barabartë. Sipas 

Pigout, mirëqënia sociale është e barabartë me mirëqënien ekonomike dhe kjo arrihet 

vetëm duke bërë të mundur një rishpërndarje të të ardhurave nga individët me të ardhura 

më të larta drejt atyre me më pak të ardhura, duke i shndërruar këto të ardhura në politika 

më të mira sociale për shtresat në nevojë. Pra, në sistemin progresiv kush gëzon më 

shumë të ardhura apo pasuri duhet të paguajë më shumë. 

 Sjellin më shumë të ardhura për shtetin. 

 Krijojnë shtresën e mesme në nivelin e mirëqënies së individëve. Pra, të gjithë anëtarët e 

shoqërisë janë të kënaqur me të mirat që ata gëzojnë. 

 

Anët  pozitive të taksës së sheshtë janë: 

 Është më e lehtë për t‟u administruar. Një strukturë fiskale është e suksesshme kur ka një 

administratë tatimore efiçente.  

 Përbën kosto më të ulët administrative grumbullimi i tatimeve me një nivel përqindjeje 

tatimore. 

 Rrit ndërgjegjësimin e pagimit të tatimit. Në përgjithësi mund të themi se njerëzit për nga 

natyra e tyre janë të prirur për t‟iu shmangur pagimit të tatimeve dhe taksave. Pra, askush 

me vullnetin e tij nuk do të paguente me dëshirë tatime. Kur shteti vendos një përqindje 

tatimore për të gjithë individët, krijon një iluzion psikologjik te njerëzit sikur ligji i 

trajton të gjithë njëlloj. Për këtë arsye, njerëzit priren t‟i paguajnë tatime të tilla dhe jo t‟i 

shmangen atyre. 

 

 

Anët negative të tatimit progresiv: 

 Rëndon shumë te shtresat e larta të popullsisë, të cilët përveç faktit që ndihen të 

diskriminuar, mund të ulin edhe investimet e tyre. 
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 Tatimpaguesit në të tilla kushte janë të prirur për të kryer evazion fiskal. 

 Përbëjnë një kosto të lartë administrative për t‟u vjelur. 

 Kërkojnë një administratë mjaft të kualifikuar, që të veprojë në mënyrë të paanëshme, si 

në kuptimin vertikal ashtu edhe në atë horizontal. 

 Kërkon një paketë fiskale mjaft të qartë dhe të thjeshtë për t‟u kuptuar nga çdokush. 

 

Anët negative të tatimit të sheshtë: 

 Krijon një diferencë të madhe në rishpërndarjen e të ardhurave kombëtare në një vend. 

Pra, i ndan shoqërite në dy shtresa shoqërore ekstreme, në të cilën ekzistojnë një pakicë 

individësh shumë të pasur dhe pjesa më e madhe e popullit janë në kushtet e varfërisë 

ekstreme. Ndërkohë, shtresa e mesme në vend është pothuajse inekzistente.  

 Nuk sjell plotësimin apo kënaqjen e plotë të nevojave të individëve.  

 Nuk sjell një rritje ekonomike të kënaqshme por vetëm e stabizon ekonominë e një vendi. 

 Nuk nxit rritjen e të ardhurave tek individët.  

 

 

4.10. Kuptimi i të ardhurave sipas legjislacionit shqiptar 

 

Në themel të këtij punimi, për aq sa kemi folur gjatë gjithë trajtimit të tij, qëndron ajo që në 

legjislacionin fiskal shqiptar njihet me termin, e ardhur. Më sipër
409

 jemi ndalur në përkufizimin 

doktrinal dhe ligjor të këtij nocioni, ndërkohë që në këtë pjesë të punimit do të ndalemi në 

legjislacionin shqiptar dhe trajtimin që merr ky koncept në dispozitat fiskale të tij.  

 

Në legjislacionin tatimor në fuqi, koncepti i të ardhurës sanksionohet në nenin 8 të ligjit nr.8438, 

datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat në RSH”, në të cilin renditen edhe të gjitha format e 

të ardhurave që brenda kuptimit të këtij ligji janë të tatueshme. Sa më sipër, do të konsiderohen 

si të ardhura të tatueshme, të ardhurat e mëposhtme:   

a) pagat dhe shpërblimet e tjera, në lidhje me marrëdhëniet aktuale të punës; 

b) të ardhurat që rrjedhin nga fitimi i ortakut apo i aksionerit në shoqerinë tregtare; 

c) të ardhurat nga interesat bankare apo ato të përfituara nga letrat me vlerë, me përjashtim të 

interesave të marra nga bonot e thesarit ose letra të tjera me vlerë të Qeveris e të emëtuara 

para hyrjes në fuqi të këtij ligji; 

ç) të ardhurat që rrjedhin nga e drejta  eautorit dhe pronësia intelektuale; 

d) të ardhurat ng enfiteoza, huaja dhe qiratë, me përjashtim të rasteve, kur të ardhurat janë 

realizuar nga zhvillimi i një veprimtarie tregtare, në kuptimtë legjislacionit tregtar; 

dh) të ardhurat nga kalimi i së drejtës së pronësisë mbi pasuritë e 

paluajtshme; 

e) të ardhurat e individëve nga lojërat e fati dhe kazinotë. 

f) të ardhurat e realizuara nga diferenca ndermjet çmimit të shitjes dhe çmimit te blerjes së 

kuotave ose aksioneve, që një ortak ose aksoiner zotëron dhe ja shet një personi tjetër; 

g) të ardhura të tjera, që nuk identifikohen në forma te paraqitura në këtë nen, të realizuara nga 

individë rezidentë ose nga persona jorezidentë, por me burim në Republikën e Shqipërisë. 

gj) të ardhurat e tatueshme, të realizuara gjatë periudhës tatimore nga ato subjekte të taksës 

vendore mbi biznesin e vogël, që kanë një qarkullim më të madh se 2 milionë lekë deri  në  8  

milionë  lekë  në  vit,  të cilat llogariten  si  diferencë  ndërmjet  të  ardhurave, gjithsej, me 
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shpenzimet e njohura, të specifikuara në nenin 12/2 të këtij ligji.". 

h) të ardhurat në formë monetare për shtimin e kapitalit me burime nga jashtë shoqërisë, që nuk 

janë të tatuara më parë, ndërkohë që kanë qenë objekt tatimi dhe që nuk janë të shoqëruara me 

dokumente zyrtare, që vërtetojnë origjinën e këtyre të ardhurave. Proçedurat përcaktohen me 

udhëzim të Ministrit të Financave."
410

 

 

Në praktikë është ngadonjëherë e vështirë që këto lloje të ardhurash të dallohen në mënyrë të 

qartë, për këtë arsye e shohim të nevojshme në këtë pjesë, sqarimin e secilës prej kategorive të 

përmendura më sipër.  

 

Për të kuptuar më qartë tatimin e të ardhurave nga paga dhe shpërblimet e tjera, në lidhje me 

marrëdhëniet aktuale të punës, le të ndalemi në nje shembull, i cili do të na ndihmojë me 

mënyrën e llogaritjes së këtij tatimi në praktikë.  

 

Shembull
411

: Supozojmë  se janë realizuar këto të ardhura nga subjekti X për muajin shtator 

2014. 

Pagën bazë mujore; përfshirë pjesën e kontributit për sigurime shoqërore dhe shëndetsore që 

është përballuar nga punëmarrësi 45. 000 lekë. 

Shpërblime nga fondi i vecantë 20.000 lekë 

Shpërblim prej 15.000 si anëtar i bordit drejtues të subjektit Y 

Shpërblim prej 5.000 lekë nga pjesëmarrja në një komision vlerësimi që mblidhet një herë në vit. 

Individi X është shpërblyer gjithashtu me 10.000 nga pjesëmarrja në një komisoin testimi të 

subjektit Z 

Individi X eshtë shpërblyer me 8.000 lekë për një artikull të shkruar në një revistë të huaj. Ky 

është shembulli klasik i përdorur nga udhëzimi nr 5 datë 30.01.2006. për tatimin mbi të ardhurat 

personale.  

 

Le të llogarisim detyrimin tatimor të subjektit X duke marrë për bazë ndryshimet mbi llogaritjen 

e bazës tatimore duke ju përmbajtur ndryshimeve të legjislacionit nga janari 2014. 

Te subjekti Y personi X ka realizuar këto të ardhura: 

Paga bazë bruto+ Shpërblimin nga fondi i veçantë + shpërblimi nga komisioni i vlerësimit + 

shpërblimi si anëtar bordi 45 000 + 20 000 + 15 000 + 5 000 = 85 000 mijë lekë. 

 

Duke iu referuar tabelës nr 1 të ligjit “Për tatimin mbi të ardhurat personale, në RSH” do të 

veprojmë si më poshtë. 

 

Nga paga bruto prej 85 000 mijë lekësh do të zbresim shumën prej 30 000 mijë lekësh që tatohet 

në nivelin 0 përqind. Pra, 85 000 - 30 000= 55 000 mijë lekë. 

Mbi këtë shumë prej 55 000 mijë lekësh do e shumëzojmë me 13 përqind të tatimit mbi të 

ardhurat nga 30 000 mijë lekë deri më 130 000 mijë lekë. Pra, 55 000 mijë lekë × 13 përqind = 7 

150 lekë. Kjo shumë mbahet për llogari të personit X dhe derdhet në organet tatimore përkatëse 

nga ana e subjektit Y. 

 

Nga ana tjetër subjekti Z është i detyruar që të llogarisë dhe të mbajë në burim të ardhuarat e 
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përftuara nga subjekti X, për llogari të organeve tatimore. Duke u mbështetur në tabelën nr 1 të 

ligjit, personi Z është i detyruar të derdh pranë organeve tatimore të ardhurat e realizuara nga 

subjekti X. Në këtë rast, personi Z është i detyruar të mbajë në burim 15% të shpërblimit dhe ta 

derdh atë për llogari të subjektit X pranë organeve tatimore. 

 

Për sa i përket të ardhurave të realizuar nga subjekti X jashtë territorit të R.SH.  Në bazë të nenit 

7 të ligjit
412

, personi X duke qënë se është person rezident në Shqipëri është i detyruar që të 

paguajë tatim mbi të ardhurat, për të gjithë të ardhurat e realizuara prej tij brenda dhe jashtë 

territorit të Shqipërisë. Kështu që nëse personi X, nuk i është mbajtur tatimi mbi të ardhurat në 

shtetin e huaj, gjatë plotësimit të deklaratës vjetore personi X do të shënoj dhe të ardhurat e 

realizuara jashtë vendit dhe duhet të bëjë derdhjen përkatëse pranë organeve tatimore. Nëse 

personit X i është mbajtur tatimi në burim në shtetin tjetër atëherë ai është i detyruar që të 

plotësojë një deklaratë për të ardhurat dhe tatimin që ka realizuar në shtetin tjetër dhe nëse shteti 

tjetër e ka tatuar më shumë atëherë personi X në bazë të marrëveshjes së eliminimit të tatimeve 

të dyfishta që shteti ynë ka lidhur me këtë vend, mund që personi X të kërkojë kreditimin e 

tatimit. Tatimi në këtë rast, do të konsiderohet i paguar mbi të ardhurën në burim dhe masa e tij 

do të jetë 15%.  

 

Kategoria e dytë e të ardhurave përfshin të ardhurat që rrjedhin nga fitimi i ortakut apo i 

aksionerit në shoqerinë tregtare. Në këtë rast, nuk duhen ngatërruar fitimi i ortakut apo aksionerit 

në një shoqëri tregtare që ndryshe në legjislacionin tonë njihet me emrin divident, me fitimin e 

shoqërisë. Një shoqëri tregtare sipas kodit tregtar, mbas mbylljes së vitit financar (i cili në vendin 

tonë përkon me vitin kalendarik 1 janar 31 dhjetor), ka detyrimin ligjor që brenda muajit mars të 

çdo viti financiar të nxjerrë bilancin financiar të shoqërisë.  

 

Ky bilanc kontabël mund të jetë pozitiv kur shoqëria ka realizuar fitime; mund të jetë negativ 

nëse shoqëria nuk ka realizuar fitime por ka dalë me humbje ose mund të jetë neutral nëse 

shoqëria ka shpenzuar aq sa ka realizuar të ardhura. Vetëm në rast se shoqëria tregtare ka 

realizuar fitime atëherë mblidhet bordi drejtues apo një organ kolegjial vendimarrës pranë 

shoqërisë dhe vendos se çfarë do të bëhet më konkretisht me fitimin. Ky i fundit mund të ndahet 

në formën e dividentit, mund të shkojë për riinvestime të mëtejshme pranë kompanisë apo mund 

të shkojë për shtimin e kapitalit themeltar të shoqërisë
413

. 

 

Vetëm nëse shoqëria vendos ndarjen e fitimit mes aksionerëve apo ortakëve, ata do të paguajnë 

tatim mbi të ardhurat personale, sepse ky lidhet me shtimin e të ardhurave aktuale të personit në 

bazë të cilësive dhe pjesëmarrjes së tij në shoqëri. Pra, në bazë të tatimit mbi fitimin tatohet 

shoqëria në bazë të perfomancës së saj. Në bazë të tatimit mbi të ardhurat personale tatohet 

personi që ka shtuar pasurinë e tij në bazë të cilësive të tij personale, sipas pjesëmarrjes me anë 

të aksioneve apo kuotave në shoqëri.  

 

Në kategorinë e të ardhurave nga interesat bankare apo ato të përfituara nga letrat me vlerë, me 

përjashtim të  interesave të marra nga bonot e thesarit ose letra të tjera me vlerë të Qeverise të 

emëtuara para hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të përfshihen të gjitha interesat e individit që ky i 

fundit përfiton, si rezultat i llogarive personale apo të përbashkëta, në banka apo në institucione 
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të tjera financiare, si dhe të të gjitha interesave që rrjedhin nga depozitat personale ose të 

përbashkëta me afat, në formën e llogarisë me afat, çertifikatës së depozitës me afat, si dhe çdo 

e ardhur tjetër në formë interesi
414

. Këtij rregulli i nënshtrohen të gjithë interesat e lindura dhe të 

paguara pas hyrjes në fuqi të ligjit nr.8438 datë 28.12.1998, për llogaritë dhe depozitat në lekë 

dhe në valutë të huaj. Moment i pagimit të interesave konsiderohet dita e pagimit të interesave 

cash ose dita e maturimit apo rikapitalizimit të tyre. 

 

Si rregull, tatimi mbi të ardhurat nga interesat paguhet në bankën përkatëse të llogarisë së 

subjektit dhe më pas bankat e nivelit të dytë brenda datës 15 të muajit pasardhës të muajit të 

pagimit kanë detyrimin ligjor që këto të ardhura të vjela për llogari të administratës tatimore t‟i 

derdhin pranë organit kompetent të ngarkuar me ligj për vjeljen e tyre, kryesisht pranë drejtorive 

rajonale të tatimeve. 

 

Për të ardhurat nga interesat e bonove të thesarit apo letrave me vlerë të emetuara nga Qeveria 

në tregun primar dhe të përfituara nga çdo person, tatimi llogaritet dhe derdhet nga Banka e 

Shqipërisë brenda datës 15 të muajit pasardhës. Tatimi në burim nuk mbahet kur përfitues i 

interesave është një person juridik apo person fizik tregtar i regjistruar në organet tatimore dhe 

subjekt i tatimit mbi vlerën e shtuar dhe i tatim mbi fitimin dhe të ardhurat nga interesat 

përfshihen në të ardhurat e tatueshme të përfituesit. Në këto  raste depozitat apo bonot e thesarit 

duhet të jenë në emër të personit juridik
415

. 

 

Të ardhurat që rrjedhin nga e drejta  e autorit dhe pronësia intelektuale janë të ardhura që lindin 

si rezultat i përdorimit apo e drejta për të përdorur të drejtat e autorit në letërsi, art, muzikë, 

shkencë, që përfshijnë përdorimin apo të drejtën për të përdorur filmat kinematografik, filmat 

dhe regjistrimet të ndryshme për radio apo televizion, çdo patentë, markë tregtare, skicë apo 

model, projekt, formulë sekrete, informacion apo proçes teknologjik, lidhur me aktivitete 

industrale, tregtare apo shkencore
416

. 

 

Në kategorinë e pestë të të ardhurave bëjnë pjesë të ardhurat nga enfiteoza, huaja dhe qiratë, me 

përjashtim të rasteve, kur të ardhurat janë realizuar nga zhvillimi injë veprimtarie tregtare, në 

kuptim të legjislacionit tregtar. Me termin “emfiteozë” do të kuptojmë kontratën me të cilën një 

personi i jepet e drejta të përdorë dhe të përmirësojë një pasuri të paluajtshme, sipas nenit 784 e 

vijues të Kodit Civil
417

. E ardhur nga emfiteoza do të konsiderohet shpërblimi periodik në të 

holla ose në natyrë që i  paguhet pronarit të pasurisë së paluajtshme nga personi që e merr 

pronën në përdorim. Në rastet kur personi në fjalë kryen shpenzime për të përmirësuar dhe 

përshtatur këtë pasuri për nevojat e tij, atëherë këto shpenzime do të konsiderohen si  ardhura 

për individin pronar të objektit dhe do të tatohen sikur të ishin të ardhura nga emfiteoza. 

E ardhur nga huaja do të konsiderohet çdo e ardhur e përfituar nga dhënia në formën e huasë e 

mjeteve monetare apo e mjeteve të tjera të ngjashme me to. Të ardhura nga qiraja do të 

konsiderohen të gjitha të ardhurat e përfituara nga dhënia me qira e tokës, ndërtesave dhe 
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objekteve të tjera që shërbejnë për banim, aktivitet industrial, tregtar, shërbimi etj, por pa u 

kufizuar vetëm në to. Llogaritja e detyrimit tatimor për këtë kategori do të bëhet duke u bazuar 

në kontratën përkatëse 
418

. 

 

Si formë të të ardhurave ligji tatimor shqiptar liston edhe të ardhurat nga kalimi i së drejtës së 

pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme. Në këtë grup përfshihen të ardhurat nga shitja e pasurive të 

paluajtshme ose vlera e tregut e pasurive të paluajtshme të dhuruara. Sipas nenit 11
419

, kuptojmë 

se detyrimi për të paguar tatimin mbi të ardhurat personale bie mbi individin i cili shet pasurinë. 

Ky person  përpara se të regjistrojë kalimin e të drejtës së pronësisë në zyrat e Hipotekës, duhet 

të derdhi tatimin mbi kalimin e të drejtës së pasurisë së paluajtshme në masën 15 % (përqind) të 

çmimit të shitjes së pasurisë.  Dhe nga kuptimi që i kemi dhënë të ardhurave si pasuri e fituar 

rishtazi e cila i shtohet pasurisë aktuale, kuptojmë se ai që përfiton nga transaksioni i shitblerjes 

në këtë rast është shitësi.Ndërkohë, për sa i përket kalimit të pronësisë me anë të dhurimit, 

përfituesi nga dhurimi (pra personit të cilit i shtohet pasuria aktuale) është i detyruar që të 

paguajë tatimin mbi të ardhurat personale në zyrat e hipotekës përkatëse. Ndërkohë, kalimi i së 

drejtës së pronësisë mbi tokën bujqësore nga një fermer i regjistruar te një fermer apo person 

fizik a juridik që kryen aktivitet bujqësor është i përjashtuar nga tatimi mbi të ardhurat 

personale
420

.  

 

Në lidhje me të ardhurat nga lojrat e fatit dhe kazinotë, mbas ndryshimeve në ligj të vitit 2014, 

të gjithë ato subjekte të cilët realizojnë të ardhura nga lojrat e fatit, kazinotë, llotaritë si dhe në 

hipodrome do të paguajnë tatim mbi të ardhurat në masën 15%, të cilat më pas do të shkojnë për 

llogari të drejtorive rajonale të tatimeve, në territorin e të cilave janë regjistruar këto aktivitete 

ekonomike. 

 

Kategoria tjetër në lidhje me tatimin mbi të ardhurat, trajton të ardhurat e realizuara nga 

diferenca ndermjet çmimit të shitjes dhe çmimit te blerjes së kuotave ose aksioneve, që një ortak 

ose aksoiner zotëron dhe ja shet një personi tjetër. Përmendëm pak më lart se me “të ardhura do 

të kuptojmë një të ardhur të realizuar rishtazi e cila i shtohet pasurisë aktuale të një subjekti”. 

Për këtë arsye dhe në rastin e të ardhurave të realizuara nga shitja e aksioneve apo kuotave nga 

ana e një personi zotërues i këtyre titujve të një shoqërie tregtare, ligji i obligon këta persona të 

paguajnë një tatim prej 15%. Ky tatim paguhet pranë drejtorive rajonale të regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme dhe më pas brenda datës 15 të çdo muaji ky organ ka detyrimin ligjor që 

të gjithë shumën e grumbulluar pranë tij muajin paraardhës ta derdhi pranë drejtorive rajonale të 

tatimeve.  

 

Në kategorinë e nëntë, renditen të ardhura të tjera, që nuk identifikohen në format e paraqitura 

në ligj, të realizuara nga individë rezidentë ose nga persona jorezidentë, por me burim në 

Republikën e Shqipërisë. Në këtë grup përfshihen të ardhurat nga sponsorizimet. Psh. Individë 

të ndryshëm që nuk janë të regjistruar në organet tatimore marrin sponsorizime nga burime të 

ndryshme dhe i përdorin për aktivitete artistike apo sportive. Të ardhura nga aktivitete 

profesionale si mësimdhënie, trajnime, shkrime në gazeta etj, kur përfituesi nuk është i 
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regjistruar në organet tatimore.  Pra, sic shihet, në të gjitha rastet personi përfitues nuk është i 

regjistruar në organet tatimore, pra nuk i deklaron ato të ardhura në të ardhurat e tatueshme të 

biznesit. 

 

Edhe në rastet kur paguesi i të ardhurës është person juridik apo fizik i regjistruar në organet 

tatimore shqiptare ose çdo ent, organizatë joqeveritare, apo organ i qeverisjes qëndrore apo 

vendore në Shqipëri, apo përfaqësi e organizmave ndërkombëtar apo ambasadë e huaj në 

Shqipëri, tatimi mbahet në burim në  masën 10% të pagesës dhe derdhet brenda datës 20 të 

muajit që pason muajin në të cilin është kryer pagesa. Në rastet se personi përfitues është 

individ resident Shqiptar dhe paguesi është person joresident( i paregjistruar në organet tatimore 

Shqipëtare), përfituesi i të ardhurave duhet të deklarojë dhe të paguajë tatimin në organin 

tatimor përkatës jo më vonë se data 20 e muajit që pason muajin në të cilin është kryer 

pagesa
421

. 

 

Në kategorinë e fundit përfshihen të ardhurat në formë monetare për shtimin e kapitalit me 

burime nga jashtë shoqërisë, që nuk janë të tatuara më parë, ndërkohë që kanë qenë objekt tatimi 

dhe që nuk janë të shoqëruara me dokumente zyrtare, që vërtetojnë origjinën e këtyre të 

ardhurave. Proçedurat përcaktohen me udhëzim tëMinistrit të Financave
422

. 

 

Në germën “h”, të nenit 8 “Të ardhura të tatueshme” të ligjit për tatimin mbi të ardhurat, në të 

ardhura të tatueshme për qëllim të tatimit mbi të ardhurat personale, përfshihen të ardhurat e 

individëve, në formë monetare që shkojnë për shtimin e kapitalit të shoqërisë, të përfituara nga 

jashtë shoqërisë. Nëse këto të ardhura të individëve nuk janë tatuar më parë, ndërkohë që kanë 

qenë e janë objekt i tatimit dhe pagesës së tatimit mbi të ardhurat personale, për këto të ardhura 

paguhet tatimi në masën 15%. Kjo deklaratë e individit investues duhet të kryhet pranë drejtorive 

rajonale të tatimeve sipas formularëve përkatës lidhur me origjinën e të ardhurave personale. Kjo 

deklaratë për shtimin e kapitalit në formë monetare jashtë shoqërisë duhet të dorëzohet përpara 

derdhjes së të ardhurave në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit (QKR). 

 

Në këtë deklarim duhet përshkruar burimi i këtyre të ardhurave. Bashkëngjitur me këtë deklarim, 

duhet të vendoset dokumentacioni plotësues zyrtar që vërteton shumën e këtyre të ardhurave dhe 

pagesën e tatimit mbi të ardhurat personale, përpara se këto të ardhura të investohen për shtimin 

e kapitalit të shoqërisë. Nëse ky dokumentacion mungon ose nuk vërteton, që për vlerën e plotë 

të të ardhurave të kontribuara është paguar tatimi mbi të ardhurat personale, mbi këtë vlerë të të 

ardhurave duhet të paguhet tatimi mbi të ardhurat në masën 15%.
423

. Pagesa e tatimit mbi të 

ardhurën për kontributin në kapitalin e shoqërisë duhet të derdhet nga individi kontribues, në 

llogarinë bankare të Drejtorisë Rajonale Tatimore, ku shoqëria është e regjistruar, me 

përshkrimin në dokumentin bankar të pagesës: Derdhur tatim mbi të ardhurat për shtimin e 

kapitalit të shoqërisë
424

. 
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4.10.1. Të ardhurat e përjashtuara nga pagimi i tatimit mbi të ardhurat 

 

Folëm pak më sipër, për rëndësinë e parimit të aftësisë paguese, si parim kushtetues për 

ndërtimin e sistemit tatimor. Edhe pse ky parim nuk gjendet në mënyrë të shprehur në Kushtetutë 

apo në ndonjë ligj tjetër financiar, ai gjendet i përmbushur nga disa dispozita në ligjin tatimor 

mbi të ardhurat, si në pjesën e tatimit mbi të ardhurat personale ashtu edhe tatimit mbi fitimin.  

 

Duhet theksuar se legjislacioni financiar në ditët e sotme, ka tre karakteristika themelore që janë: 

 Rritja e numrit apo e formave të tatimeve. 

 Rritja e rrethit të obliguesve tatimor . 

 Dhe rritja e bazës së tatueshme apo e përqindjeve tatimore. 

 

Shumë autorë në kohët e sotme, janë të mendimit se çdo tatim ka një përqindje bazë apo 

minimale, ky limit mund të jetë në formën e një pragu të vetë formës së tatimit apo një limit i 

bazuar në përjashtime specifike nga pagimi i tatimit. Në përgjithësi, mund të themi se sa më e 

gjerë të jetë baza e tatueshme aq më i madh do të jetë rrethi i obliguesve tatimor dhe njëkohësisht 

do të rriten të ardhurat e vjela nga kjo taksë në buxhetin e shtetit. Ndërkohë, autorët
425

 janë të 

mendimit se sa më tepër përjashtime të ketë nga pagimi i tatimit aq më pak do të ketë rimbursime 

të tatimit. Ky fakt në ditët e sotme nuk është marrë parasysh nga ligjvënësi sepse në përgjithësi 

politikat e ndjekura nga partitë politike kanë qenë në mbështetje të frymës së përjashtimit nga 

taksa për kategori të caktuara subjektesh apo të mirash dhe pasurishë. Në këtë formë, sot 

përjashtime nga taksat e ndryshme ka dhe po vinë duke u shtuar për efekt të premtimeve të 

ndryshme elektorale që me marrjen e pushetit qeveritë janë munduar ti bëjnë realitet dhe heqja e 

tyre më vonë është e vështirë për shkak të rezistencës sociale të shoqërisë.  

 

Një fakt tjetër që sjellë realizimin e përjashtimeve nga pagimi i taksës, është dhe ndarja që bëjnë 

specialistët e fushës për sa i përket subjekteve që paguajnë tatime. Sipas autorëve të mësipërm, 

tatimpaguesit ndahen në dy grupe: së pari, subjektet të cilët janë të detyruar me ligj për pagimin e 

tatimit, pra, ky është aspekti formal i ligjit; dhe së dyti, subjekteve që realisht i bie barra e 

pagimit të tatimit, aspekti joformal i ligjit. Për shembull, siç njihet nga studiuesit në rastin e 

TVSH, themi se paguesi definitiv i tatimit janë konsumatorët final të mallit apo produkteve të 

ndryshëm
426

. 

 

Sipas ligjit shqiptar, të ardhurat e përfituara si rezultat i sigurimit në skemën e detyrueshme të 

sigurimeve shoqërore dhe shëndetesore, si dhe ndihmat ekonomike për individët pa të ardhura 

ose me të ardhura të ulta, sipas përcaktimeve në legjislacionin përkatësne fuqi, janë të ardhura të 

përjashtuara nga tatimi mbi të ardhurat personale.  

 

Ky përjashtim është shndërruar në një debat shumë sensitiv në ditët e sotme për të gjitha shtetet.  

Studiuesit janë të mendimit se në fakt, pagues real të tatimit mbi të ardhurat personale sot janë 

vetëm ajo shtresë e popullsisë që është juridikikisht aktive dhe në punëzënie të plotë. Në vendin 

tonë, një përjashtim i tillë është parashikuar në ligj që me miratimin e tij dhe për këtë mendojmë 

se është një hap pozitiv për vetë kushtet ekonomike dhe sociale në vend. Tranzicioni i tejzgjatur 
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ekonomik e ka kultivuar më tepër parashikimin e këtij paragrafi në ligj. Natyrisht, ligjvënësi 

është nisur nga parashikimi se njerëzit në vështirësi ekonomike nuk janë të predispozuar të 

paguajnë tatime, kështu që parjashtimi i këtyre kategori subjektesh lehtëson barrën sociale të 

këtyre individëve dhe njëkohësisht lehtëson dhe punën e organeve tatimore të ngarkuara me ligj 

për vjeljen e tatimit. Në këtë rast mund të themi se kemi të bëjmë me një diskriminim pozitiv të 

ligjit tatimor që i përshtatet kushteve ekonomike dhe sociale në vend. 

 

Legjislacioni tatimor me ndryshimet e fundit mbi tatimin mbi pagën, adoptimi i skemës 

progresive të tatimeve (tabela nr.1)
427

, tregon se subjektet që përfitojnë një pagë minimale prej 

30.000 lekësh nuk janë të përjashtuar nga skema e tatimit mbi të ardhurat por janë një kategori e 

cila përfiton një formë lehtësie tatimore dhe tatohen në nivelin 0%. Ky fakt tregon se sa shumë i 

është përkushtuar legjislatori sensibilizimit ndaj personave në vështirësi ekonomike dhe në 

pamundësi reale për të derdhur kontribute në buxhetin e shtetit. Natyrisht, që këto kosto reale do 

të ngarkojnë më tepër me tatime pjesën tjetër të shoqërisë që gëzon të ardhura të një niveli më të 

lartë. Ky fakt është justifikimi i formës progresive të tatimeve që aplikojmë aktualisht.  

 

Bursat e nxënësve dhe studentëve janë një tjetër kategori të ardhurash të cilat janë të 

përjashtuara nga legjislacioni tatimor shqiptar. Edhe ky përjashtim ka për synim që të lehtësojë 

një shtresë vulnerabël të shoqërisë, një kategori sociale e cila duke mos qenë ekonomikisht 

aktive nuk ka mundësi reale dhe efektive të paguajë tatime. Dhe duke qenë se bursat e 

studentëve këtu te ne merren nga ajo kategori studentësh të cilët janë student ekselent pra të 10-

tës, ose janë student me prindërit me ndihma ekonomike apo me të ardhura minimale, ose janë 

fëmijë ish të përndjekurish politikë. Pra, duke qenë një kategori sociale realisht nevojtare, 

atëherë legjislatori i vjen në ndihmë që pavarësisht nga shuma e kësaj burse që kjo kategori 

subjektesh përfitojnë ata të mos paguajnë tatimin mbi këtë shumë që marrin nga shteti. Madje 

me Vendim të Këshillit të Ministrave, kjo kategori subjektesh janë të përjashtuar njëkohësisht 

dhe nga detyrimi i pagimit të taksës vjetore për arsimin  e lartë. 

 

Ky përjashtim tregon mbështetjen sociale për të gjithë ata të rinj që të zgjedhin rrugën e arsimit, 

duke i nxitur për më tej që të dalin me rezultate të shkëlqyera në mënyrë që të përfitojnë marrjen 

e bursës. Nga ana tjetër për shtetin, një lehtësim i tillë është një investim për të ardhmen se pritet 

që të rriten individët e kualifikuar dhe profesionist në të ardhmen e shoqërisë. 

 

Të ardhurat e përjashtuara përfshijnë gjithashtu edhe shpërblimet e marra në raste sëmundjesh, 

fatkeqesish, në përputhje me dispozitat e legjislacionit përkatës në fuqi. Me anë të këtij 

përjashtimi, ligjvënësi ka dashur që të lehtësojë një kategori subjektesh të cilët janë ndodhur në 

vështirësi serioze shëndetsore dhe për pasojë dhe në vështirësi të madhe ekonomike. Në këtë 

rast bëhet fjalë për shpërblime që punëmarrësit i marrin si rezultat i dëmtimeve serioze 

shëndetsore në vendin e punës, dëmtime të cilat e çojnë individin në kushte invaliditeti dhe ky 

shpërblim paguhet nga punëdhënësi deri sa kjo periudhë të marrë fund dhe personi të kthehet 

sërisht në punë në gjendjen e mëparëshme. Masa e shpërblimit në të gjitha rastet nuk duhet t‟i 

kalojë 20%  të të ardhurave vjetore nga punësimi i punonjësit përfitues të shpërblimit
428

. 
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Të ardhurat e përfituara, përfshirë të ardhurat në formë monetare apo në natyrë, nga pronarët si 

shpërblim për shpronësimet që i bëhen nga shteti për interesa publike janë një tjetër kategori e të 

ardhurave të përjashtuara. Me anë të kësaj kategorie, ligjvënësi ka dashur të lehtësojë një 

kategori e cila është e diskriminuar për faktin se po i merret prona për efekte të interesave 

pubkike në ndihmë të komunitetit. Me kusht që kjo kategori subjektesh të ndjejë njëfarë 

mbështetjeje ligjore nga ana e shtetit dhe mos të jetë e diskriminuar negativisht atëherë është 

parashikuar një lehtësim i tillë ligjor. Në çdo rast përjashtimi duhet të bazohet në 

dokumentacionin ligjor që vërteton natyrën e këtyre të ardhurave. 

 

Të ardhurat që përjashtohen në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara nga     

Kuvendi i Shqipërisë. Në çdo rast, përjashtimi duhet të bëhet vetëm pasi të jetë depozituar 

dokumentacioni ligjor (dispozitat e marrëveshjes) që japin përjashtimin, si dhe të jenë respektuar 

procedurat e vendosura nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për këtë qëllim. Ky përjashtim 

bëhet duke u nisur nga parimi i rëndësishëm në të drejtën ndërkombëtare parimit të reciprocitetit. 

Në rast se dhe shtetet e tjera në bazë të marrëveshjeve dypalëshe i njohin dhe lejojnë me ligj 

përjashtime të tilla nga pagimi i tatimit mbi të ardhurat, atëherë dhe vendi ynë në bazë të 

respektimit të marrëveshjeve dypalëshe i lejon përjashtime të tilla. Pra, si rregull që të 

përjashtohen këto të ardhura nga detyrimi i pagimit të tatimit duhet të plotësohen dy kushte 

njëkohësisht: 

 

1. Të njihet parimi i reciprocitetit, pra ajo e ardhur që përjashtohet në vendin tonë, si rregull 

duhet të përjashtohet dhe nga vendet e tjera me të cilët kemi lidhur marrëveshje. 

2. Të jetë nënshkruar një marrëveshje dypalëshe midis përfaqësuesve të dy shteteve për 

realizimin e lehtësirave të tilla fiskale për kategori të caktuara subjektesh, dhe 

njëkohësisht kjo marrëveshje të jetë e ratifikuar nga parlamenti i RSH. 

 

Normalisht që për efekt të këtij paragrafi të ligjit duhet jo vetëm të plotësohen këto kushte 

thelbësore por njëkohësisht duhet të ndiqen dhe udhëzimet e Drejtorisë së Përgjithëshme të 

Tatimeve lidhur me faktin e ekzekutimit korrekt të këtij paragrafi të ligjit. 

 

Të ardhurat e përfituara, si rezultat i kompensimit financiar, për ish-pronarët dhe ish-të dënuarit 

politikë janë po ashtu të përjashtuara nga tatimi mbi të ardhurat personale. Ky përjashtim ka 

ardhur si rezultat i nxjerrjes së një fondi të veçantë shpërblimi nga ana e qeverisë për të lehtësuar 

një kategori subjektesh të cilët kanë vuajtur pasojat e një regjimi të egër komunist në vend. Dhe 

pikërisht kjo kategori subjektesh janë subjektet që kanë humbur pronën e cila i‟u  është marrë me 

forcë nga regjimi i atëhershëm. Dhe së dyti janë subjektet të cilëve i‟u është kufizuar liria për 

shkak të ekzistencës së një regjimi absurd që dënonte lirinë e shprehjes, lirinë e fjalës, e në 

përgjithësi të gjitha liritë dhe të drejtat themelore të individit, duke dënuar barbarisht çdo zë 

opozitar ndaj sistemit. Prandaj dhe ligjvënësit i‟u është dukur e arsyeshme vendimi për të 

përjashtuar nga detyrimi i pagimit të tatimit për të ardhurat e marra në formë shpërblimi kjo 

kategori subjektesh të cilët kanë vuajtur përndjekjen nga një sistem totalitar. 

 

Numri i përjashtimeve nga detyrimi i pagimit të tatimit mbi të ardhurat personale sa vjen e 

rritet
429

, duke kontribuar akoma më shumë në formimin e një shoqërie sociale, krah së cilës 

                                                           
429

 Nga ky paragraf e në vijim janë të gjitha përjashtime të vendosura me ndryshimet që i janë bërë ligjit nr. 8438, 

date28.12.1998, Për tatimin mbi të ardhurat personale në RSH,  i ndryshuar.  



154 
 

qëndron gjithmonë operatori publik. Me ndryshimet që i janë bërë ligjit në vitin 2013, të ardhurat 

e bëra në formën e kontributeve nga punëdhënësi për sigurimin e jetës dhe të shëndetit të 

punëmarrësve, janë të ardhura të përjashtuara. Ka kategori të tilla punësimi, të cilat janë me 

rrezikshmëri të lartë shëndetsore dhe jetësore për të punësuarin. Nga ky përjashtim do të 

përfitojnë të gjithë të punësuarit në punë të tilla si: në miniera, në kantiera ndërtimi, në 

hidrocentrale, në ndërtimin e rrugëve etj. Pra, për vetë kushtet e vështira sociale dhe vështirësive 

për sigurinë është vendosur me ligj që punëmarrësi të realizojë sigurimin e detyrueshëm të jetës 

dhe shëndetit të të punësuarve të tij në një nga kompanitë qoftë shtetërore dhe qoftë private të 

sigurmit të jetës dhe shëndetit. Në këtë rast do të përjashtohen me ligj vetëm kontributet e jetës 

dhe shëndetit dhe jo, për shembull, sigurimi i pronës nga punëmarrësi
430

. 

 

Të përjashtuara janë edhe të ardhurat nga përfitimet për dëmshpërblime, të marra nëpërmjet 

vendimeve të formës së prerë të gjykatave, si dhe kompensimet e caktuara për kostot gjyqësore. 
Përfitimet për punonjësit e larguar nga puna për të cilët gjykata ka vendosur kthimin në vendet e 

punës dhe përfitimin e pagës deri në momentin e kthimit në punë, nuk janë objekt përjashtimi. 

Në këto raste problem lind në momentin e ekzekutimit të vendimeve të gjykatës dhe mbajtjes së 

tatimit, në rastet kur individët kanë marrë një dëmshpërblim si rezultat i një vendimi të padrejtë 

apo ekzekutimit të vendimit, në rastin kur pala paditëse, përpos detyrimit të vendimit nga ana e 

gjykatës të pagimit të një dëmshpërlimi monetar ndaj palës kundërshtare, duhet ligjërisht që të 

paguajë edhe kostot gjyqësore të palës tjetër. Në të gjitha këto raste kemi realizimin e një të 

ardhure por që ka ardhur si rezultat i një shpërblimi ndaj një proçesi gjyqësor jo të nevojshëm për 

subjektin. Për këtë arsye legjislatori ka vendosur që t‟i përjashtojë këtë kategori subjektesh nga 

pagimi i tatimit mbi këto kategori të ardhurash. Vetë udhëzimi i Ministrit të Financave, ka 

përjashtuar nga ky paragraf personat për të cilët gjykata ka vendosur kthimin në vendet e punës 

dhe përfitimin e pagës deri në momentin e kthimit në punë. Pra, kjo kategori subjektesh është e 

detyruar ligjërisht të paguajë tatimin mbi të ardhurat personale dhe të mos përfitojë nga kjo 

lehtësi ligjore. 

 

Së fundmi, janë përjashtuar nga tatimi mbi të ardhurat personale edhe të ardhurat e përfituara nga 

institucionet shtetërore për arritjet në shkencë, sport, kulturë
431

, si dhe të ardhurat e përfituara 

nga kalimi i së drejtës së pronësisë mbi tokën bujqësore nga një fermer i regjistruar te një fermer 

apo person fizik a juridik që kryen aktivitet bujqësor
432

. Në momentin e kryerjes së transaksionit 

të shitblerjes, në rastet kur shitësi dhe blerësi janë fermerë, të dyja palët duhet të paraqesin dhe 

depozitojnë pranë noterit, vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Bujqësisë se janë fermerë. Në rastin 

kur blerësi është person fizik a juridik, që kryen aktivitet bujqësor, duhet të paraqesë pranë 

noterit vërtetim nga drejtoria rajonale tatimore ku është i regjistruar se ushtron aktivitet bujqësor 

dhe kopje të statusit të regjistrimit në QKR se ushtron aktivitet bujqësor
433

. 
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 Shih UMF nr 5 datë 30.01.2006, i ndryshuar. 
431

 Ndryshuar me Ligj Nr. 122/2012, dt. 20.12.2012, Fl.Z. Nr, 177, dt. 09.01.2013. 
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 Ndryshuar me Ligj Nr. 177/2013, dt.28.12.2013, Fl.Z. Nr. 203, dt. 30.12.2013.  
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 Ndryshuar me Udhëzim Nr.14, dt. 23.05.2014. Botuar në Fl .Z Nr. 80, dt. 4 qershor 2014. 
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4.11. Metodat e vjeljes së tatimit mbi të ardhurat në Republikën e Shqipërisë sipas 

legjislacionit në fuqi. 

 
4.11.1. Deklarata individuale vjetore e të ardhurave 

 

Ligji për tatimin mbi të ardhurat rregullon marrëdhëniet si më poshtë: 

 Tatimin mbi të ardhurat personale 

 Tatimin mbi fitimin 

 Deklaratën individuale vjetore të  të ardhurave, si dhe 

 Mbajtjen e tatimit në burim.  

 

Në këtë pjesë të punimit do të ndalemi në deklaratën individuale vjetore të të ardhurave si dhe 

metodat e llogaritjes dhe mbajtjes në burim të të ardhurave, duke u përqëndruar më shumë në 

metodën e vetëdeklarimit të të ardhurave, si një risi e legjislacionit shqiptar.  

 

Ka dy mënyra që njihen sot në botë për evidentimin dhe mbajtjen e tatimit mbi të ardhurat 

personale. Metoda e parë është ajo e mbajtjes së tatimit në burim ose në qendrën e punës ku 

realizohen të ardhurat. Në këtë qëndër punëdhënësi është i ngarkuar me ligj që të evidentojë 

pagën e subjektit dhe të mbajë në burim tatimin mbi të ardhurat personale në bazë të tabelës nr.1 

të ligjit. Ndërkohë, metoda e dytë, e cila aplikohet sot gjerësisht në botë, por jo në vendin tonë, 

është plotësimi i deklarimit vjetor të të ardhurave. Kjo metodë preferohet pasi nëpërmjet 

plotësimit të saj, individët përfitojnë nga rimbursimi i tatimit mbi të ardhurat personale. 

 

Në qoftë se, në rastin e metodës së mbajtjes në burim të tatimit, situatat individuale të të 

ardhurave të individëve, nuk janë të identifikuara për organet tatimore, në rastin e plotësimit të 

deklaratës  vjetore së të ardhurave, këtu situatat individuale në lidhje me të ardhurat e realizuara 

nga çdo subjekt evidentohen nga ana e organeve tatimore. Në këtë mënyrë edhe organet tatimore 

njihen me situatat reale konkrete të individëve, mundësinë apo pamundësinë e tyre për të paguar 

tatime duke treguar në të njëjtën kohë edhe kapacitetin e tyre kontributiv. Në këto rrethana, nga 

njëra anë, organet tatimore njihen me aftësinë paguese të individëve dhe nga ana tjetër, individët 

duke bërë të qartë të gjithë burimin e të ardhurave dhe të gjitha shpenzimet e zbritshme synojnë 

që situata e tyre individuale të merret parasysh nga organet tatimore, në mënyrë që mos të 

derdhin tatime jashtë mundësive dhe aftësive të tyre për të kontribuar. Kjo është një metodë e re 

e panjohur më parë në vendin tonë, por e aplikuar gjerësisht në të gjitha vendet e zhvilluara të 

botës, e cila ka shërbyer për të rritur, ndër të tjera, edhe transparencën e marrëdhënieve 

tatimpagues – operator publik
434

. 

 

Detyrimi i parë për deklarimin e të ardhurave vjetore, për subjektet e parashikuara në këtë ligj, 

lindi në vitin 2012, sipas të cilit, brenda datës 30 prill, dorëzohet deklarimi vjetor i të ardhurave 

                                                           
434

 Shih ligjin nr. 8438 të datës 28.12.1998, Për Tatimin mbi të Ardhurat, në Republikën e Shqipërisë, Sipas nenit 13 

pika nr.1, i ndryshuar.  
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për vitin paraardhës. Detyrimin ligjor për të kryer deklaratat vjetore mbi të ardhurat personale e 

kanë subjektet si më poshtë
435

: 

 Subjektet të cilët kanë detyrimin ligjor që të plotësojnë deklaratat vjetore mbi të ardhurat 

e kanë të gjithë individët me rezidencë në Shqipëri, për të gjithë burimin e të ardhurave të 

tyre brenda dhe jashtë kufijve me kusht që të ardhurat të jenë në shumën 2 milion lekë e 

më tepër. 

 Së dyti, të gjithë individët jorezident, për të gjithë të ardhurat e realizuara prej tyre brenda 

kufijve të Shqipërisë,kur këto të ardhura bruto janë në shumën 2 milin lekë e më tepër. 

 Ndërkohë, përvec subjekteve të cilët kanë detyrimin ligjor që të plotësojnë deklaratat 

vjetore të të ardhurave, ligji në nenin nr 13 pika 5,  u jep të drejtën dhe subjekteve të tjera 

të cilët nuk kanë të ardhura në këtë shumë por duan të përfitojnë nga shpenzimet e 

zbritshme, të parashikuara nga ligji, në rast se këta individë plotësojnë kushtet e përfitimit 

të zbritjes së shpenzimeve. 

 

Ndërkohë, nga ky detyrim ligjor përjashtohen të gjithë ata individë të cilët realizojnë të ardhura 

vetëm nga marrëdhëniet e punësimit në formën e pagës për të cilën punëdhënësi ka paguar 

tatimin në burim; individët të cilët realizojnë të ardhura nga pensioni; ata që realizojnë të ardhura 

nga vetpunësimi në rastet kur janë paguar taksat për një qarkullim dhe kur qarkullimi vjetor nuk 

e kalon vlerën prej 2 000 000 lekë, dhe së fundi, të gjithë ata individë që realizojnë të ardhura 

vjetore në një shumë që nuk e tejkalon vlerën prej 2 000 000 lekë.   

 

Deklarata individuale vjetore e të ardhurave mund të plotësohet edhe nga  persona të  tjerë të 

cilët vendosin të bëjnë deklaratën edhe pse nuk kanë detyrim ligjor të bëjnë një deklarim të tillë, 

por që nëpërmjet tij synojnë të përfitojnë nga skema e shpenzimeve të zbritshme, të parashikuara 

në ligjin tatimor. Sipas ligjit për tatimin mbi të ardhurat, kjo kategori mund të përfshij: 

 Individët tatimpagues, të cilët nuk janë subjekt i deklarimit, sipas pikës 4 të nenit 13 të 

ligjit, por duan të plotësojnë deklaratën në bazë të pikës 5 të nenit 13 dhe kanë të ardhura 

bruto vjetore nga të gjitha burimet deri në shumën 1,050,000 (një milion e pesëdhjetë 

mijë) lekë në vit (e indeksueshme çdo vit), por jo më të lartë se kjo shumë.  

 Në rastin e bashkëshortëve, me të ardhura totale vjetore bruto të secilit prej tyre deri në 

shumën 1,050,000 lekësh, për përfitimin e shpenzimeve të zbritshme, deklarata mund të 

plotësohet vetëm nga kryefamiljari. 

 Në rastin e bashkëshortëve me të ardhura vjetore bruto të kryefamiljarit që e tejkalojnë 

limitin prej 1,050,000 lekë, dhe të ardhura vjetore bruto të bashkëshortes deri në shumën 

1,050,000 lekë, deklarata për përfitim nga shpenzimet e zbritshme mund të plotësohet 

vetëm nga bashkëshortja.  

 Në rast se të ardhurat vjetore bruto të kryefamiljarit tejkalojnë shumën prej 2,000,000 

lekësh dhe në bazë të ligjit kryefamiljari ka detyrim për plotësimin e deklaratës vjetore të 

të ardhurave personale, por jo të përfitojë nga shpenzimet e zbritshme dhe bashkëshortja 

e tij ka totalin e të ardhurave vjetore bruto më të vogla se 1,050,000 lekë, atëherë kjo e 

fundit nuk mund të përfitojë nga e drejta e plotësimit të deklaratës për efekt të 

shpenzimeve të zbritshme
436

. 
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 Sipas ligjit nr.8438 të datës 28.12.1998: Për Tatimin mbi të Ardhurat, në Republikën e Shqipërisë, neni13, pika 

nr.1. 
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 Sipas Udhezimit të Ministrisë së Financave nr.16, dt. 25.07.2012. botuar në fletoren zyrtare nr.100 dt. 13.08.2012 
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Duke i‟u përmbajtur parimit të rezidencës, deklarata vjetore e të ardhurave përmban të gjitha të 

ardhurat, e realizuara nga të gjitha burimet, brenda dhe jashtë territorit të Republikës së 

Shqipërisë për rezidentët shqiptar dhe vetëm për të ardhurat e realizuara me burim në territorin e 

Shqipërisë, për individët të cilët nuk janë resident në Republikën e Shqipërisë. Subjektet 

deklarues duhet të deklarojnë shumën e tatimit mbi të ardhurat që kanë derdhur pranë organeve 

tatimore për periudhën e dhënë fiskale. Më pas për të përfituar nga shpenzimet e zbritshme 

subjektet janë të detyruar që në varësi të situatës së tyre individuale apo familjare të 

plotësojnëedhe shpenzimet që ato vetë apo familjarë të tyre kanë bërë gjatë vitit të dhënë 

financiar dhe të deklarojnë në këtë mënyrë shpenzimet e zbritshme për efekt të ligjit tatimor.  

 

Tatimpaguesit, të cilët nuk janë subjekt i deklarimit, por duan të plotësojnë deklaratën dhe kanë 

të ardhura bruto vjetore nga të gjitha burimet deri në shumën 1 050 000 (një milion e pesëdhjetë 

mijë) lekë në vit (e indeksueshme çdo vit), por jo më të lartë se kjo shumë, mund të jenë subjekte 

deklaruese. Për efekt të llogaritjes së të ardhurës së tatueshme të këtyre individëve, janë 

shpenzime të zbritshme shpenzimet e mëposhtme: shuma e interesit bankar të kredisë së marrë 

për shkollim, për vete apo për fëmijët dhe personat në kujdestari; si dhe shpenzimet për mjekim, 

për vete apo për fëmijët dhe personat në kujdestari, për pjesën e pambuluar nga sigurimi i 

detyrueshëm shëndetësor, sipas përcaktimeve të rregulluara me vendim të Këshillit të 

Ministrave. Personat jorezidentë nuk përfitojnë nga e drejta e llogaritjes së shpenzimeve të 

zbritshme, të parashikuar më sipër. Për çdo të ardhur të deklaruar në deklaratën individuale 

vjetore të të ardhurave, individi tatimpagues në rast të një kërkese nga organi tatimor, duhet t‟i 

paraqesë këtij të fundit, dokumentacionin përkatës që vërteton të gjithë të ardhurat e realizuara 

në një nga format e përcaktuara nga ligji tatimor.  

 

Deklarata vjetore individuale e të ardhurave bëhet në adresë të drejtorisë rajonale tatimore më të 

afërt me vendbanimin e tatimpaguesit, dorazi, me postë apo në rrugë elektronike. Deklaruesit, të 

cilët zgjedhin dorëzimin e deklarimit dorazi ose në rrugë postare, mund të tërheqin kopje të 

formularit të deklarimit të të ardhurave individuale vjetore pranë drejtorive rajonale tatimore 

(zyrat e shërbimit ndaj tatimpaguesve) dhe pasi e plotësojnë e dorëzojnë në drejtorinë rajonale 

tatimore
437

. 

 

Individi i cili ka detyrimin për të plotësuar e dorëzuar deklaratën individuale vjetore të të 

ardhurave personale, ka të drejtë të emërojë me prokurë, përfaqësuesin e tij ligjor për të plotësuar 

apo dorëzuar deklaratën e tij. Përfaqësuesi i individit deklarues është një person i përzgjedhur 

prej tij për ta përfaqësuar në lidhje me çështjet tatimore. Emërimi i një përfaqësuesi nuk e 

shkarkon individin deklarues nga përgjegjësia tatimore. Ai mbetet ligjërisht përgjegjës për 

përmbushjen e detyrimeve tatimore të tij. Fakti që përfaqësuesi i individit mund të bëjë një 

gabim në deklarimin dhe pagesën e detyrimeve tatimore, nuk e shkarkon këtë të fundit nga 

përgjegjësia për gabimin. Në rastin kur individi nuk ka aftësi për të plotësuar deklaratën, kjo e 

fundit plotësohet nga kryefamiljari ose personi që e ka nën kujdestari dhe nënshkruhet nga të 

dy
438

.  
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Kur administrata tatimore konstaton raste të mosplotësimit në kohë të deklaratës vjetore të të 

ardhurave, zbatohen sanksionet administrative të përcaktuara, Për proçedurat tatimore në 

RSh
439

. Në rastin kur individi tatimpagues, në deklaratën vjetore të të ardhurave, jep informacion 

të gabuar apo të rremë e të pakorrigjuar nga ai vetë, brenda afatit të parashikuar nga ky ligj për 

korrigjimin, zbatohen dispozitat e Kodit të Proçedurës Penale dhe të Kodit Penal. Për 

evidentimin e individëve tatimpagues, të cilët paguajnë tatim mbi të ardhurat personale që 

vetëdeklarohen, administrata tatimore hap një regjistër të veçantë, ku regjistron të gjitha të 

dhënat identifikuese të individëve. Ky regjistër do të përpilohet nga Drejtoria e Përgjithshme e 

Tatimeve, në formën e një database elektronik, të miratuar nga drejtori i Drejtorisë së 

Përgjithshme të Tatimeve. Në rastet e pamundësisë për dorëzimin në kohë të deklaratës tatimore, 

afati i dorëzimit zgjatet automatikisht me 30 ditë dhe për këtë periudhë nuk zbatohet masa e 

gjobës
440

. Zgjatja e afatit për dorëzimin e deklaratës tatimore nuk ndikon në afatin e pagesës së 

detyrimit tatimor dhe në përllogaritjen e kamatëvonesës për detyrimin tatimor, i cili do të 

rezultojë si i papaguar në çastin e dorëzimit të deklaratës tatimore. 

 

 

4.11.2 Metoda e mbajtjes në burim të tatimit  

 

Metoda e parë që ka pasur akses dhe përdorim të gjerë më vendin tonë, për përllogaritjen dhe 

mbajtjen e tatimit mbi të ardhuat personale është mbajtja  në burim e  të ardhurave. Kjo është 

mënyra e parë dhe më e rëndësishme për llogaritjen dhe vjeljen e tatimit mbi të ardhurat 

personale jo vetëm në vendin tonë por në të gjithë botën. Sipas legjislacionit shqiptar
441

, të gjithë 

personat rezidentë në Republikën e Shqipërisë, organet e qeverisjes qëndrore e vendore, 

organizatat jo-fitimprurëse dhe çdo subjekt tjetër, i njohur nga legjislacioni në fuqi, janë të 

detyruar të mbajnë tatimin në burim në masën 15% nga shuma bruto e pagesave të mëposhtme, 

që lindin nga një burim në Republikën e Shqipërisë si më poshtë:  

 dividendët;  

 ndarjet e fitimit;  

 interesat;  

 pagesat për të drejtat e autorit dhe për pronësinë intelektuale;  

 pagesat për shërbimet teknike, shërbimet e menaxhimit, shërbimet financiare dhe ato të 

sigurimit;  

 pagesat për menaxhimin dhe pjesëmarrjen në këshillat drejtues;  

 pagesat për ndërtimin, instalimin, montimin ose për punë mbikqyrëse që lidhen me to;  

 pagesat për qeratë;  

 pagesat për shfaqjet e aktorëve, të muzikantëve ose sportistëve, përfshirë pagesa të tilla 

që u bëhen personave, të cilët punësojnë artistë ose sportistë apo ndërmjetësojnë për 

shfaqjet e tyre.  

 të ardhurat e individëve nga lojërat e fatit dhe kazinotë
442

.  
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Tatimi në burim nuk do të mbahet kur pagesa i bëhet subjekteve të cilët mund t‟i grupojmë në: 

persona juridikë që janë tatimpagues të tatimit mbi fitimin dhe tatimit mbi vlerën e shtuar në 

organet tatimore shqiptare (pasi këta persona i përfshijnë këto të ardhura në të ardhurat e tyre të 

tatueshme); persona fizikë tregtarë, të cilët janë të regjistruar si tatimpagues të tatimit mbi vlerën 

e shtuar dhe të tatimit mbi fitimin dhe i përfshijnë këto të ardhura në të ardhurat e tatueshme); 

persona fizikë tregtarë, subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin kur pagesa është për shërbime 

që përbëjnë aktivitetin normal te biznesit të tyre
443

.  

 

Gjithashtu, nuk mbahet tatim në burim për faturën që i paguhet një eksperti kontabël të 

regjistruar si tatimpagues i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për shërbimet profesionale të kryera 

prej tij (pasi këto të ardhura janë të ardhura nga veprimtaria e tij normale biznesore dhe tatohen 

si të tilla), por do të mbahet tatimi në burim në rastet e pagesave që i bëhen ekspertëve kontabël 

për dividentë, interesa, të ardhura nga qeratë, etj.; çdo personi juridik shqiptar apo të huaj për 

pagesa lidhur me transportin ndërkombëtar të mallrave dhe pasagjerëve, si dhe çdo personi fizik 

ose juridik të huaj për shërbime që ata kryejnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, të 

vërtëtuara me dokumentacionin përkatës financiar e teknik. Degët e tatimeve kërkojnë 

interpretimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve për trajtimin tatimor të këtyre shërbimeve. 

 

Metoda e mbajtjes në burim të tatimit mbi të ardhurat, është një metodë efikase për përllogaritjen 

dhe mbajtjen që në burimin e realizimit të të ardhurave të tatimit mbi të ardhurat nga personat e 

autorizuar si më lartë dhe që kanë detyrimin ligjor që brenda datës 20 të çdo muaji të derdhin 

pranë organeve tatimore përkatëse të gjithë shumën e tatimit të mbajtur në burim. Kjo metodë 

sjell rritje të efiçencës së vjeljes së tatimit, rritje të transparencës në marrëdhëniet tatimpagues, 

organ tatimor dhe njëkohësisht lehtëson burrokracitë në vjeljen e këtij tatimi duke reduktuar 

paanësitë në trajtimin e tatimpaguesve. 

 

Metoda e mbajtjes në burim, të tatimit mbi të ardhurat personale, ka gjetur shprehje që në fillesat 

e trajtimit të taimit mbi të ardhurat në Shqipëri, pra rreth viteve 1993-1994. Ndërkohë, metoda e 

dytë e plotësimit të deklaratave vjetore, ka ekzistuar si një formë e evidentimit të tatimit. Metoda 

e dytë është një metodë, që përdoret gjerësisht sot në të gjithë botën. Ajo ka për qëllim që të 

individualizoj mënyrën e pagimit të tatimit mbi të ardhurat, në mënyrë që çdo individ të paguajë 

dhe kontribuojë në buxhetin e shtetit sipas aftësive të tij kontributive apo paguese.  

 

Një individ pasi kapërcen filtrin e metodës së parë, pra pagimin e tatimit në burim për çdo të 

ardhur të realizuar, është i detyruar ligjërisht të kaloj në filtrin e dytë, dmth në plotësimin e 

deklaratës vjetore, nëpërmjet të cilës organi tatimor, njihet me situatën konkrete financiare 

vjetore të subjektit duke bërë të mundur që vetë ligji t‟i vij në ndihmë subjektit në rast të 

tejkalimit të kapacitetit apo aftësisë së tij për të paguar tatimin mbi të ardhurat. Në rast se një 

person, sipas situatës së tij individuale apo familjare ka paguar më tepër se ka realizuar të 

ardhura, atëherë atij i lind e drejta të rimbursohet nga ana e organit tatimor. Në rast se një person, 

ka realizuar më tepër të ardhura dhe nuk ka paguar sipas filtrit të parë tatimin përkatës, atëherë 

nëpërmjet metodës se dytë ky individ është i detyruar ligjërisht që të derdh pranë administratës 

tatimore përkatëse shumën që ai i detyrohet shtetit. Pra, duke qënë se të ardhurat dhe pasuria e 

personave do të kalojnnë mes dy filtrave të deklarimit dhe pagimit të tatimit, kjo mund të shihet 
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dhe si një metodë për të zvogëluar hapësirat për fshehjen apo mosdeklarimin e të ardhurave. Të 

dyja metodat e kombinuara së bashku janë shprehje e një legjislacioni modern, bashkëkohor në 

ndihmë dhe përkrahje të individit.  

 

 

4.12. Nënshkrimi i Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, dhe plotësimi i kushteve që 

rrjedhin prej saj. 

 

 Dokumenti bazë për hyrjen në BE, është Marrveshja e Stabilizim-Asociimit (MSA) e cila 

detyron forcimin e reformave fiskale në kuadër të ristrukturimit të administratës tatimore për të 

siguruar efikasitet në mbledhjen e të ardhurave dhe në luftën kundër evazionit dhe korrupsionit. 

Në këtë kuadër prioritetet kryesore të vendit tonë dhe në veçanti të administratës tatimore janë: 

 Përafrimi i mëtejshëm i legjislacionit tatimor me legjislacionin e BE-së. 

 Rritje e kapaciteteve administrative në luftën kundër evazionit dhe korrupsionit. 

 Përfundimi i proçesit të kompjuterizimit.  

 Përmirësimi i transparencës dhe shkëmbimi i informacionit me shtetet antare të BE-së. 

 

Po kështu, mbi bazën e planit kombëtar për zbatimin e MSA-së
444

 objektivi kryesor lidhur me 

politikat tatimore është përafrimi i legjislacionit shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Evropian 

si edhe përmirësimi i administrimit të tatimeve në rritjen e bazës së taksueshme. Ky objektiv 

strategjik do të realizohet nëpërmjet:  

 harmonizimit të politikave tatimore me acquis e BE-së;  

 krijimit të klimës së biznesit të favorshme për zhvillimin dinamik të sipërmarrjes private 

dhe tërheqjen e investimeve të huaja; 

 formulimit të politikave tatimore që mbështesin zhvillimin ekonomik dhe social në 

Shqipëri dhe nxisin formalizimin e ekonomisë;  

 përmirësimit të menaxhimit të administratës tatimore, duke u bazuar në realizimin e të 

ardhurave me profesionalizëm, integritet dhe ndershmëri, me një standard që krijon 

besueshmëri tek qytetarët dhe kredibilitet me partnerët ndërkombëtarë dhe komunitetin e 

biznesit, vendas dhe të huaj.  

 

Në kuadër të MSA angazhimet përbajnë këto komponentë: përmirësimi legjislacionit tatimor dhe 

thjeshtim i proçedurave; përmirësim i kapaciteteve administrative dhe përdorimi me efektivitet i 

burimeve njerëzore; rritje e efektivitetit të mbledhjes së tatimve, kosto më e ulët mbledhje për 

administratën tatimore dhe tatimpaguesit; vazhdimi i reformës, zhvillimi dhe zgjerimi i një 

sistemi kompjuterik të integruar; intensifikimi i luftës kundë evazionit fiskal; përmirësimi i 

shërbimit ndaj tatimaguesve për uljen e kostos dhe shmangien e barrierave administrative; 

vazhdimi i mbledhjes dhe kontrollit të tatimeve dhe zhvillimi i një strategjie auditimi, etj. 

 

Perspektiva e hyrjes së Shqipërisë në BE, ka vënë përpara Qeverisë Shqiptare dhe në veçanti për 

administratën tatimore, një sërë detyrash dhe sfidash jo të thjeshta për tu përmbushur. Ato janë të 

karakterit legjislativ të shoqëruara me një kuadër masash të karakterit zbatues. Impakti kryesor i  
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pranimit të vendit në BE do të ndihet në fushën legjislative dhe pikërisht në përshtatjen dhe 

harmonizimin e disa prej ligjeve kryesore si: 

- Projekt ligji i TVSH-së me Direktivën 6 - të BE-së. 

- Projekt ligji për Tatim Fitimin. 

- Projekt ligji për Proçedurat Tatimore. 

- Projekt ligji për Akcizat. 

- Harmonizimi i tarifave të akcizës me ato të BE-së. 

- Aplikimi i plotë i sistemit integral të deklarimit dhe pagimit të tatimit mbi të ardhurat 

personale në bazë të direktivave dhe rregulloreve të tatimeve direkte të BE-së. 

 
 Krahas legjislacionit tatimor, një sërë masash konkrete do të ndërmerren me qëllim 

implementimin sa më korrekt dhe efiçent të ligjeve të mësipërme, siç janë: 

- përmirësimi dhe dokumentimi i proçedurave, 

- azhornimi i manualeve sipas funksioneve, 

- zgjerimi Sistemit të Integruar Tatimor (SIT). 

 

Ministria e Financave dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve janë fokusuar në përafrimin e 

legjislacionit fiskal me acquis duke synuar uljen e barrës tatimore për biznesin  dhe individët, 

duke rritur bazën e taksueshme, hartimin e politikave tatimore që mbështesin zhvillimin 

ekonomik dhe social në Shqipëri dhe nxisin formalizimin e ekonomisë. Zëvendësimi i sistemit 

aktual informatik me një sistem të ri më modern, nëpërmjet projektit “E-Taxation” do të 

ridizenjojë brenda një kohe shumë të shkurtër të gjitha proceset e Administratës Tatimore, duke 

zëvendësuar transaksionet kyçe të sistemeve të vjetruara. Projekti E-Taxtion ka për qëllim të 

njësojë operacionet e administratës tatimore me praktikat më të mira të Bashkimit Evropian dhe 

projektet tatimore. Bashkëpunimi administrativ dhe asistenca e ndërsjellë, si edhe efikasiteti i 

sistemit të brendshëm antikorrupsion dhe të hetimit tatimor janë rritur
445

 

 

Që nga viti 2013 janë miratuar aktet ligjore vijim: 

• Ligji Nr. 178/2013, datë 2013/12/28 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr 9975, 

datë 28.07.2008,"Për Taksat Kombëtare" i ndryshuar;  

• Ligji Nr. 177/2013, datë 2013/12/28 "Për disa ndryshime në ligjin nr 8438”, datë 

28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat ", i ndryshuar;  

• Ligji Nr. 181/2013, datë 2013/12/28 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr 9632, 

datë 30.10.2006, "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar;  

• Ligji Nr. 184/2013, datë 2013/12/28 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10383, 

datë 24.02.2011,"Për kujdesin shëndetësor të detyrueshëm në Republikën e Shqipërisë";  

• Ligji Nr. 182/2013, datë 2013/12/28 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7928, 

datë 27.04.1995, "Për TVSH-në ", i ndryshuar; 

 

Aktualisht, legjislacioni fiskal shqiptar është pjesërisht në përputhje me acquis e BE-së. Ligji 

61/2012 "Për akcizën në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, është pjesërisht në përputhje me 

acquis të BE-së. Shqipëria filloi zbatimin e ligjit të ri të akcizës në 1 tetor 2012. Në një periudhë 
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afat-mesme, fokusi kryesor i legjislatorit shqiptar do të jetë përafrimi i mëtejshëm i strukturës 

dhe normave të akcizës me acquis lidhur me akcizën e alkooleve. Për vitin 2014, prioritet 

kryesor ka qenë përafrimi i legjislacionit vendas me acquis për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, 

prioritet i cili është përmbushur me miratimin e ligjit të ri për TVSH-në në dhjetor të vitit 2014. 

Ky ligj përafron legjislacionin shqiptar me Direktivën 2006/112/KE. Lidhur me transferimin e 

çmimit, ligji ka hyrë në fuqi në qershor 2014, duke përcaktuar parimet e zbatimit të transferimit 

të çmimit. Ndërkohë, në lidhje me ligjin për tatimin mbi të ardhurat administrata tatimore së 

bashku me mbështetjen e operatorëve ndërkombëtarë, është duke hartuar një ligj të ri i cili jo 

vetëm do të përafrojë legjislacionin shqiptar me acquis communitaire por do të synojë t‟i 

përshtatet më së miri eksigjencave të vendit. 

 

 

Konkluzione 

 

Në këtë kapitull kemi dashur të evidentojmë rregullimin ligjor të tatimit mbi të ardhurat 

personale (TAP) në vendin tonë mbas viteve 1990. Dëshira jonë e madhe për t‟u bërë sa më parë 

pjesë e BE-së, së bashku dhe me asistencën e vazhdueshme të përfaqësuesve të shteteve 

perëndimore, bënë të mundur që në vitin 1992, kur dolën për herë të parë ligjet për:“Tatimin mbi 

të ardhurat” dhe “Tatimin mbi Fitimin”, të vendosej fillimisht, sistemi gjithpërfshirës i tatimeve. 

Nëpërmjet këtij sistemi, tatimi mbi të ardhurat personale nga puna dhe tatimi mbi fitimin e 

korporatave, tatoheshin të dyja në nivel progresiv. Gjatë kësaj periudhe një ndër problemet më të 

rëndësishme të sistemit tonë fiskal ishte mungesa e edukatës së qytetarëve për pagimin e tatim-

taksave dhe edukimi i shoqërisë me nevojën e shtetit për pagimin e tyre ishte një sfidë mjaft e 

rëndësishme. Ekzistenca e tatimeve të larta për këtë periudhë në vendin tonë, solli një impakt 

negativ në ekonomi, pasi u nxit zhvillimi i ekonomisë informale, i cili solli ndër të tjera edhe 

efekte negative në efektshmërinë e vjeljes së tatimeve. Praktikat që duhet të ndiqeshin në situata 

të ndryshme ishin të paqarta, jo vetëm për tatimpaguesin por dhe për vetë organet tatimore. 

Ekzistonin shumë burokraci ligjore për të bërë të mundur regjistrimin dhe ç‟regjistrimin e një 

subjekti tatimpagues. Pra, përveç predispozitës së mirë u vu re se tranzicioni nuk do të ishte i 

lehtë dhe shumë punë duhej të kryheshin në këtë drejtim. 

 

Në vitin,1998 për herë të parë tatimi mbi të ardhurat personale dhe tatimi mbi fitimin u 

inkorporuan në një ligj të vetëm dhe sot përsëri ne i referohemi ligjit nr.8438, të datës: 

28.12.1998, me gjithë ndryshimet e shumta që ka pësuar ky ligj. Kjo periudhë u shoqërua dhe me 

miratimin e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në të cilën në kreun XIII të saj me titull 

“Financat Publike”, përmenden parimet dhe bazat e realizimit të të hyrave publike në vend, pra 

me anë të vjeljes së tatim-taksave. Por, në të përmendet vetëm parimi i ligjshmërisë së tatimeve, 

fakti se çdo tatim dhe taksë që vilet nga ana e operatorit publik duhet të jetë parashikuar si i tillë 

në ligj. Pra, tatimet dhe taksat duhet të burojnë nga ligji. Përmendet parimi i iniciativës së lirë 

ekonomike, fakti që Shqipëria mbas viteve „90 zgjodhi të aplikojë sistemin e lirisë ekonomike 

dhe të tregut të lirë, sistemin kapitalist. Por në kushtetutë nuk përmendet një parim mjaft i 

rëndësishëm kushtetues në fushën fiskale, “parimi i aftësisë paguese”, që është shumë i 

rëndësishëm në ditët e sotme. Gjithashtu, në kushtetutë nuk përmedet asnjëherë sistemi që shteti 

ynë ka zgjedhur të aplikojë në fushën e tatimeve, gjë që ka sjellë në praktikë ndryshimin e 

shpeshtë dhe radikal të sistemit fiskal në vend, pa pasur barriera ligjore, në ligjin themeltar. 
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Sot panorama e Europës, në fushën e tatimit mbi të ardhurat është e ndarë sikurse me thikë në dy 

kampe apo siteme fiskale, që përbëjnë në vetvete dhe dy sisteme mjaft të ndryshme nga njëra-

tjetra. Nga njëra anë, qëndrojnë vendet perëndimorë të Europës të cilët kanë zgjedhur të 

aplikojnë sistemin e tatimeve progresive, madje këtë formë e kanë të shprehur që në kushtetutën 

e vendit, si psh. Italia,Franca,Gjermania etj. Ndërsa, nga ana tjetër renditen vendet që dolën nga 

ish-blloku komunist si: Rusia, Cekia, Polonia, Kroacia, Rumania, Bullgaria etj. të cilët mbas 

viteve 90‟, zgjodhën të aplikojnë sistemin e taksës së sheshtë. Teoria e taksës së sheshtë, doli si 

ideologji në fillimin e viteve 80‟ nga dy studiues njëri polak (A.Rabushka) dhe tjetri amerikan( 

R.Hall), të dy këta studiues morën dhe çmimin nobël në ekonomi më vitin 1984 për realizimin e 

kësaj teorie. Mbas viteve 90‟ me rrëzimin e “murit të Berlinit” që u shndërrua në simbol të fundit 

të periudhës komuniste, për vendet e lindjes nisi një kapitull i ri dhe shumë reforma në fushën 

ekonomike dhe fiskale duhej që të ndërrmerreshin. Përsa i përket fushës fiskale shumë prej 

këtyre vendeve e panë të nevojshme dhe të domosdoshme që të aplikonin sistemin e taksës së 

sheshtë, e cila do të shërbente për ti dhënë një impuls pozitiv zhvillimeve të reja kapitaliste. 

Kështu vendi i parë që përqafoi këtë taksë është Rusia (prandaj dhe shumë studiues kur flasin për 

taksën e sheshtë i referohen këtij vendi), Çekia, Polonia, Estonia, Lituania, Letonia, Kroaci, 

Rumani, Bullgari etj. Madje dhe vetë themeluesit e kësaj teorie shkuan nëpër vendet përkatëse 

dhe asistuan qeveritë respektive për të aplikuar në mënyrë sa më të efektshme qeveritë e shteteve 

lindore. Praktika tregoi se këto vende pavarësisht vështirësive të shumta, patën një rimëkëmbie të 

kënaqshme të ekonomisë së tyre.  

 

Për këtë arsye dhe qeveria e vëndit tonë në vitin 2007, ndryshoi paketën fiskale të vendit duke 

vendosur tashmë sistemin e taksës së sheshtë. Ky sistem duke qënë i thjeshtë, pra tatimi mbi të 

gjithë format e të ardhurave personale, dhe tatimi mbi fitimin korporativ do të tatoheshin në një 

nivel të vetëm prej 10%. Ky sistem e thjeshtëzoi dhe i dha një frymëmarrje të përgjithëshme të 

gjithë ekonomisë së vendit. U thjeshtëzuan proçedurat e pagimit dhe e vjeljes së tatimit. Nga viti 

2009, e këtej u bë e detyrueshme dhe pagimi i tatimeve on-line, që lehtësoi tatimpaguesit. Doli 

ligji për formimin e “Qëndrës Kombëtare të Regjistrimit”, që thjeshtësoi proçedurat e regjistrimit 

dhe çregjistrimit të subjekteve tatimpagues. U ngritën struktura më të kualifikuara për të bërë të 

mundur zbatimin korrekt të ligjit “ Për Proçedurat Tatimore”, si Drejtoria e Apelimit Tatimor, 

Investigimit dhe hetimit apo Drejtoria e Task-forcës, Avokati i Tatimpaguesve. U standartizuan 

të gjithë ligjet fiskale në përputhje me direktivat e konventës së OECD-së mbi modelin e 

tatimeve. U forcua lidhja dhe shkëmbimi më i mirë i informacionit mes administratës tatimore, 

pikërisht me forcimin e strukturave të informatizimit të sistemit të vjeljes së tatimit.  

 

Subjektet duke pasur tatime të ulëta, ishin të prirur që të plotësonin deklaratat tatimore dhe të 

paguanin tatime. Të gjitha këto përbëjnë zhvillime pozitive për një sistem fiskal sa më të  

shëndetshëm dhe efiçent. Për sa i përket legjislacionit të të ardhurave personale një risi me 

shumë rëndësi për këtë periudhë ka qenë vendosja e detyrimit për deklarimin vjetor të të 

ardhurave. Detyrimi për të deklaruar të ardhurat, ka pas ekzistuar në ligjin tatimor që në vitin 

1998 (shih nenin 13 paragrafi i parë i ligjit), por vetëm me një udhëzim të Ministrisë së 

Financave, u bë e detyrueshme që të gjithë individët shtetas shqiptar dhe të huaj të cilët 

realizojnë të ardhura mbi 2 milion lekë në vit, brenda datës 30 prill të vitit 2012 duhet të kenë 

plotësuar deklaratën vjetore të të ardhurave personale të tyre. Vetëm ky udhëzim dhe ndryshimet 

që i‟u bënë ligjit më pas e përafrojnë tatimin mbi të ardhurat personale në vendin tonë me vendet 

më të zhvilluara të botës sot. Megjithatë, kjo formë e vjeljes së tatimit që në konceptimin që ligji 



164 
 

ynë i ka dhënë përfaqëson mjaft difekte. Legjislacioni në ditët e sotme, njeh dy forma të vjeljes 

së tatimit mbi të ardhurat personale: Atë të vjeljes në burim të tatimit, dhe atë të plotësimit të 

deklaratës vjetore të të ardhurave. Në vendin tonë, metoda e parë ka qenë dhe është metoda më e 

përhapur dhe parësore në vjeljen e tatimit. Por sot zhvillimet njerëzore, dinamika e shkëmbimeve 

dhe rritja e nivelit të tatimeve, kanë bërë të mundur që metoda e dytë të marrë më tepër kuptim 

dhe rëndësi për shtetet. Këtë e theksojmë për faktin se në vendet më të zhvilluara në ditët e 

sotme, metoda e dytë është më e rëndësishme për tu realizuar nga individët.  

 

Sipas konceptit të “parimit të aftësisë paguese” çdo individ duhet që të kontribuojë në plotësimin 

e të hyrave publike sipas kapacitetit dhe aftësive të tij paguese. Me anë të këtij parimi, do të 

kuptojmë se kush realizon më tepër të ardhura duhet të kotribujë më tepër dhe kush ka paguar më 

tepër se kapaciteti i tij kontributiv të lehtësohet me anë të kreditimit të tatimit. Pra, në rast se me 

anë të metodës së parë (mbajtjes në burim të tatimit), situata ekonomike dhe familjare e 

tatimpaguesit nuk bëhet e njohur për operatorin publik (individi konsiderohet thjesht një subjekt 

X, një database për sistemin tatimor). Me anë të metodës së deklarimit vjetor të të ardhurave 

situata ekonomike dhe familjare e individit bëhet e njohur tashmë nga ana e operatorit publik, 

dhe ky i fundit asiston individët sipas situatave të tyre individuale dhe familjare. Këtu pastaj, sa 

më tepër një shtet është shtet i mirëqënies sociale, i ofron individëve jo vetëm të drejtën për të 

përfituar nga shpenzimet e zbritshme për efekt të tatimit mbi të ardhurat personale, por dhe mjaft 

lehtësira fiskale. Shumë legjislacione fiskale sot në botë, kanë parashikuar të gjitha situatat 

familjare dhe individuale për të gjitha kategoritë e tatimpaguesve 
446

etj. Pra, në rast se situatat 

individuale dhe familjare ekonomike bëhen të ditura nga operatori publik, dhe ky i fundit i 

asiston individët në situatat e ndryshme që ai mund të hasi në jetë
447

:  

 

Pse e theksuam më lartë se kuptimi që ligji shqiptar i ka dhënë  metodës së vetdeklarimit vjetor 

të të ardhurave nuk i përmbahet parametrave ndërkombëtarë. Kjo vjen si rezultat i disa arsyeve të 

ndryshme, në rradhë të parë mund të përmedim se ligjislatori ynë detyron vetëm një kategori të 

caktuar individësh të plotësojnë deklaratën vjetore dhe më pas pikërisht këtë kategori individësh 

e përjashton nga mundësia për të përfituar nga shpenzimet e zbritshme
448

. Në fakt, ne mendojmë 

se do të ishte më konstruktive për një zhvillim më koherent të ligjit aktul, sikur detyrimin për të 

plotësuar deklaratat tatimore ta kishin të gjithë individët shtetas shqiptar dhe të huaj të cilët 

realizojnë të ardhura dhe gëzojnë pasuri brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, dhe 

njëkohësisht të gjithë këta individë të lejoheshin të përfitonin nga kategoritë e shpenzimeve të 

zbritshme. Në këtë mënyrë, dhe ligji do të ishte më tepër i efektshëm dhe do të rritej dobishmëria 

e tij për taksapaguesit. Ndërkohë, ligji ynë, të gjithë subjektet me të ardhura nga 1.050.000 

(milion e pesëdhjetë mijë lekë), i jep të drejtën që në mënyrë vullnetare të plotësojnë deklaratat 

vjetore të të ardhura në mënyrë që vetëm kjo kategori të përfitojë nga shpenzimet e zbritshme. 

Kështu, që vetëm kjo kategori mund të përfiotojë kreditim të tatimit për vete apo për pjesëtarët e 
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 Për shembull, aplikimi i lehtësirave fiskale nëse je prind i vetëm dhe ke nën kujdestari 1 fëmijë apo 2 fëmijë, apo 

në rast se janë dy prindër me 1 apo 2 fëmijë nën kujdestari ku njëri apo të dy prindërit janë të papunë 
447

 si: lehtësira në rast të marrjes së një kredie, për shtëpi, arsim, shpenzimeve shëndetsore, kotributeve vullnetare 

pranë skemës së pensioneve apo të jetës), atëherë vetë individët janë të interesuar të plotësojnë deklaratat vjetore të 

të ardhurave, dhe kjo metodë merr një rëndësi të vecantë praktike. 
448

 Ligji nr. 8438, dt. 28.12.1998 Për Tatimin mbi të Ardhurat, në Republikën e Shqipërisë . i ndryshuar. shih nenin 

13  
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tjerë të familjes nën kujdestari 
449

.Pra, legjislatori ynë për këtë kategori individësh të cilët mundet 

të përfitojnë shpenzimet e zbritshme, ju njeh vetëm të drejtën të përfitojnë nga mundësia e 

kreditimit të tatimit dhe jo të përfitojnë lehtësira fiskale në bazë të situatës ekonomike dhe 

familjare të individëve. Në këtë rast është e nevojshme të theksojmë faktin se dhe kategoria e 

subjekteve të mësipërme është shumë e limituar nga ana e legjislatorit.  

 

Nga janari i vitit 2014 e  deri më sot, me ndryshimet e reja që i janë bërë paketës fiskale, në 

vendin tonë u vendos përsëri sistemi progresiv i tatimit mbi të ardhurat por në këtë rast ky tatim 

është progresiv vetëm për sa i përket të ardhurave nga marrëdhëniet e punës, ndërkohë të 

ardhurat nga burimet e tjera të të ardhurave si: nga dividenti, interesat, qiraja, e drejta e 

autorit,shitja e pasurisë së paluajshme, por dhe nga fitimi korporativ mbetën në nivel të sheshtë, 

aktualisht 15%. Pra, kjo nënkupton se kemi kaluar nga modeli i taksës së sheshtë në modelin 

dual. Ky lloj modeli, është një kombinim mes sistemit gjithpërfshirës dhe sistemit të taksës së 

sheshtë. Gjë që do të thotë se në të gjitha rastet e aplikimit të këtij sistemi, duhet që tatimi mbi të 

ardhurat nga puna duhet të jetë progresiv, dhe dukshëm më i lartë se sa niveli i tatimit i aplikuar  

mbi burimet e tjera të realizimit të të ardhurave. Pra, të ardhurat nga burimet e tjera duhet të jenë 

më inferiore sesa niveli i tatimit mbi të ardhurat nga paga. Megjithatë, ndryshimet që i‟u bënë 

paketës fiskale në fund të dhjetorit 2014 (këto ndryshime do të hyjnë më fuqi nga 1 janari i këtij 

viti) dhe kanë të bëjnë me rritjen e nivelit të tatimit për të ardhurat nga burimet e tjera përveç 

pagës, si nga: dividenti, qiraja, interesat,e drejta e autorit, shitja e pasurive të paluajtshme etj nga 

10% në 15%. Siç e vëmë re, tendenca për këtë vit e në vazhdim do të jetë drejt kalimit gradual 

drejt një sistemi gjithpërfshirës. Por, në këtë rast duhet që të rritet roli dhe partneriteti shtet-

individ.  

 

Për sa i përket, masave që shteti ynë ka ndërrmarrë mbas nënshkrimit të Marrëveshjes së 

Stabilizim Asociimit ( MSA-së), masat që do të ndërrmerren në këtë kuadër në fushën e tatimeve 

kanë të bëjnë kryesisht me rritjen e performancës së administratës tatimore, një edukim më 

masiv (duke përdorur të gjitha format apo mjetet e komunikimit) për të forcuar impaktin social të 

tatimeve tek qytetarët. Përforcimin e shkëmbimit të informacionit (jo vetëm brenda administratës 

tatimore të vendit, por dhe të vendit tonë me shtetet e tjera), mes shteteve për eliminimin e 

evazionit fiskal dhe fshehjes së të ardhurave. Rritja dhe forcimi i partneritetit shtet-individ për të 

realizuar një qëllim të rëndësishëm të ekonomisë realizimin e të ardhurave dhe kryerjen e 

shpenzimeve publike. 
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 Këtu futen: shpenzimet vullnetare për skemën e sigurimeve të pensionit apo të jetës, shpenzimet për shëndetin, 

arsimimin, si dhe për taksat e ndërtesave), në të gjitha këto raste, kompensimi është për 1 individ 8.250 lekë dhe për 

të gjithë familjen nuk duhet ta kaloj shumën prej 32.000 mijë lekësh. 
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KREU V: ANKIMI ADMINISTRATIV DHE GJYQËSOR. E DREJTA E 

APELIMIT TATIMOR 
 

 

5.1. Kundërvajtjet administrative dhe dënimet  

 

Në çdo fushë të së drejtës, parimet lidhur me zbatimin apo përmbushjen e detyrimeve ligjore, 

qëndrojnë në themel të çfarëdo lloj veprimtarie, duke përbërë një garanci thelbësore për 

respektimin e dispozitave të ligjit. Në rastin e mospërmbushjes së këtyre deyrimeve, për të cilat 

ligji është shprehur qartë, atëhërë vetë ligji parashikon edhe sanksionet, që mund të jenë të 

natyrës administrative apo penale për realizimin e përmbushjes së vullnetit të shprehur në ligj. 

 

Masat administrative që mundet të marri organi tatimor ndaj një subjekti i cili shfaq dukshëm 

mospërmbushjen e një detyrimi tatimor sipas rregullave të ligjit nr. 9920 datë 19.05.2008, “Për 

Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. janë si më poshtë: 

 Njoftimi i subjektit për detyrimin e pagimit të detyrimit tatimor dhe afateve për shlyerjen 

e këtij detyrimi. 

 Në rast se subjekti nuk e paguan detyrimin tatimor brenda këtij afati, atëherë organi 

tatimor i vendos një gjobë. Sipas nenit 111, 114 të ligjit Për Proçedurat Tatimore
450

. 

 Në rast se dhe gjoba nuk shlyhet në afatin e caktuar fillon kamatvonesa për ditë apo për 

muaj për shlyerjen e detyrimit,  neni 76 i ligjit
451

. 

 Organi tatimor është i detyruar që të njoftoj personin për detyrimin tatimor dhe në rast se 

ky person ka vështirësi në pagimin e detyrimit, shtuar këtu dhe gjobat, kamatvonesat etj, 

mund që të vendosi një marrëveshje me organin tatimor për shlyerjen e detyrimit me 

këste. Shih nenet 77 dhe 78 të ligjit
452

. 

 Në rast se subjekti në fjalë nuk është dakort me lidhjen e marrëveshjes tatimore si dhe në 

rast se ky individ vazhdon të mospërmbush detyrimin tatimor, organi tatimor merr masën 

e bllokimit të të gjithë llogarive bankare të subjektit deri sa të marrë shumën e atij 

detyrimi. Shih nenin 90 të ligjit
453

. 

 Në rast se organi tatimor, nuk e vjel dot shumën nga ndonjë llogari rrjedhëse e subjektit 

atëherë ajo i drejtohet sekuestrimit të pasurisë së këtij subjekti. Neni 93 e ligjit 
454

. 

 Këto pasuri më vonë shiten në ankand dhe me lekët e përfituara prej tyre shlyhen dhe 

detyrimet ndaj organit tatimor sipas rradhës së shprehur në nenin 79 të ligjit “Për 

Proçedurat Tatimore, në RSH”. Shih nenin 96 të ligjit
455

. 

                                                           
450

 Shih ligjin nr. 9920 datë 19. 05. 2008, Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar. Neni 

111 “ Dënimet Administrative” dhe neni 114 “Mospagimi në afat”. 
451

 Shih ligjin nr. 9920 datë 19.05.2008, Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar. Shih 

nenin 76 me titull “Kamatvonesa”. 
452

 Shih ligjin nr. 9920,date:19.05.2008,  Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë,  i ndryshuar. Neni 77 

“Marrëveshja e pagesës me këste”, Neni 78 “Zgjidhja e marrëveshjes së pagesës me këste”. 
453

 Shih ligjin nr.9920,date:19.05.2008, Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar. Shih 

nenin 90 me titull “ Urdhëri i bllokimit të llogarive bankare të tatimpaguesit”. 
454

 Shih ligjin nr.9920,date:19.05.2008.  Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë,  i ndryshuar. Shih 

nenin 93 me titull “Sekuestrimi dhe konfiskimi i Pasurisë”. 
455

 Shih ligjin nr.9920,date:19.05.2008, Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë,  i ndryshuar. nenin 96 

me titull “ Shitja e pasurisë së sekuestruar”. 
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 Madje organi tatimor mund ta kallëzoj dhe penalisht një subjekt i cili me dashje dhe në 

faj, nuk paguan detyrimet tatimore dhe dukshëm ka aftësi paguese, atëherë organi tatimor 

nis një kallëzim penal për atë subjekt. Shiko nenin 131
456

 të ligjit Për Proçedurat 

Tatimore. 

 Masa e fundit shtrënguese që ndërrmer organi tatimor ndaj një subjekti të formës shoqëri 

tregtare është të nisë dokumentat për falimentimin e këtij subjekti, sipas nenit 104
457

 të 

ligjit “Për Proçedurat Tatimore në RSH”. Mjafton që organi tatimor të vërtetojë se është 

realizuar një nga kushtet e paragrafit të parë 1 të këtij neni.  

 

Megjithatë, raportet midis organit tatimor dhe tatimpaguesve duhet të jenë gjithmonë të 

karakterizuara nga fryma e bashkëpunimit të ndërsjelltë, e transparencës dhe e paanësisë dhe 

efektivitetit të plotësimit të kërkesave ligjore. Sepse, fryma ligjore duhet të mbizotërojë mbi palët 

e përfshira në marrëdhënie të tilla, baza e të cilave janë detyrime tatimore të shprehura në para, 

pra në lekun njësinë e parasë të përdorur brenda vendit tonë. 

 

Në nenin 79 paragrafi 1, të ligjit “Për Proçedurat Tatimore në RSH”,është parashikuar radha e 

pagimit të detyrimeve tatimore dhe të kontributeve. Nga ky nen
458

 kuptojmë se shlyerja e 

detyrimeve tatimore do të bëhet duke paguar detyrimet e fundit në fillim e deri te detyrimet më të 

hershme. Në këtë mënyrë do të vilen kostot administrative, gjobat dhe kamatvonesat në fillim, 

dhe detyrimi tatimor do të merret i fundit me qëllim që të realizohen apo të vilen të gjitha të 

ardhurat. Por, një praktikë e tillë do të rëndonte së tepërmi një subjekt i cili do të ishte në kushte 

të vështira ekonomike, apo i paaftë për të paguar kontributet tatimore. Mendojmë se administrata 

tatimore duhet të vlerësojë rast pas rasti dhe aftësitë kontribuese të çdo subjekti, dhe në rast se 

subjektet kanë realisht vështirësi në pagesa ofrimi i marrëveshjes së pagimit me këste do të ishte 

mjaft frytdhënës dhe zgjidhja optimale në të tilla raste. Gjithashtu, administrata tatimore duhet ti 

shikoj të gjithë taksapaguesit si partnerë të saj, dhe jo vetëm si subjekte për tu vjelur dhe për 

plotësimin e planeve apo strategjive të saj.  

 

Pagesat e detyrimeve tatimore bëhen sipas kësaj radhe:  

a) kostot administrative;  

b) gjobat e vlerësuara;  

c) kamatëvonesat;  

ç) tatimi i vlerësuar.  

 

Kostot administrative llogariten në përputhje me rregullat e miratuara në udhëzimin e Ministrit të 

Financave. Ndërkohë, rradha e pagesës për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore 

është si më poshtë:  

a) Kontributet e punëmarrësit;  

b) Kontributet e punëdhënësit. 
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Shih ligjin nr.9920,date:19.05.2008.  Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë,  i ndryshuar. nenin 

131 me titull “Veprat Penale”. 
457

Shih ligjin nr.9920,date:19.05.2008. Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar. Shih 

nenin 104 paragrafi 1, me titull “Nisja e Proçedurat të Falimentimit”. 
458

Shih ligjin nr.9920,date:19.05.2008.  Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë,  i ndryshuar. Shih 

neni 79 me titull: “Rradha e pagimit të detyrimeve tatimore dhe të kontributeve”. 



168 
 

5.2. Përkufizimi i kundravajtjeve administrative   
 

Kuptimi i kundravajtjeve administrative jepet qartë në dispozitat ligjore të ligjit “Për Proçedurat 

Tatimore në RSH”. Në pikën 1 të nenin 111
459

, të këtij ligji theksohet:  

“Çdo veprim ose mosveprim i tatimpaguesit, agjentit tatimor apo përfaqësuesit të tatimpaguesit, 

që bie në kundërshtim me ligjin dhe për të cilin ky ligj parashikon dënim administrativ, përbën 

shkelje tatimore administrative”. 

 

Pra me kundravajtje administrative, në kontekstin e ligjit tatimor, do të kuptojmë shkeljen me faj 

të dispozitave ligjore ose nënligjore tatimore, nga tatimpaguesi, agjenti tatimor apo përfaqësuesi i 

tatimpaguesit, e kryer me veprim ose mosveprim dhe për të cilën parashikohet një dënim 

administrativ. Subjekt i kësaj kundravajtjeje do të konsiderohet çdo person i cili ka mbushur 

moshën 14 vjeç, ndërsa objekti i saj ka në themel mbrojtjen e atyre marrdhënieve juridike të 

vendosura me ligj ose akte nënligjore në fushën tatimore. Theksuam pak më sipër, që të gjithë 

aktorët e një marrëdhënieje administrative-tatimore, kanë të drejta dhe detyrime përpara ligjit. 

Ata përgjigjen përpara organeve administrative apo në organet gjyqësore në rast se veprimet ose 

mosveprimet e tyre bien ndesh me zbatimin e ligjit në fushën tatimore. Ky dënim administrativ 

që në rastin konkret do të ketë formën e gjobës duhet të jetë proporcional me shkeljen e kryer 

nga vetë subjekti.  

 

Ligjvënësi, në pikën 5 të nenit 111 të ligjit, ka parashikuar edhe limitin tavan përtej të cilit nuk 

mundet të tejkalohen gjobat administrative nga ana e organeve tatimore, sipas të cilit ato nuk 

mund të kalojnë vlerën maksimale të detyrimit të pashlyer tatimor. Gjobat e vendosura për 

shkelje administrative, që lidhen me një detyrim tatimor, nuk mund të kalojnë 100 përqind të 

detyrimit tatimor
460

. Në këtë pikë duket qartë edhe respektimi i parimit të rëndësishëm 

kushtetues të aftësisë paguese apo kapacitetit kontributiv, sipas të cilit të gjithë taksapaguesit do 

të përgjigjen mbi bazën e aftësisë së tyre paguese në financimin e të ardhurës shtetërore.  

 

Detyrimi i taksapaguesve për pagimin e taksave dhe tatimeve buron nga Kushtetuta
461

, edhe pse, 

për fat të keq, në dispozitat e saj nuk gjendet i sanksionuar edhe parimi i aftësisë paguese, si një 

parim kushtetues. Sipas saj, të gjithë jemi të detyruar që të kontribuojmë në buxhetin e shtetit 

nëpërmjet pagimit të taksave dhe tatimeve. Pra, në rradhë të parë, ky është një detyrim i cili 

buron nga ligji themeltar i shtetit, kushtetuta. Ndërkohë, gjobat, kamatvonesat e nisma të tjera 

janë shprehje e forcës shtrënguese të ligjit në rast të mos përmbushjes së këtyre detyrimeve 

primare nga ana e taksapaguesit. Por, në këtë kuadër, ligji ka edhe kufijtë e tij të tolerancës. Këtë 

e vëmë re në pikën 4 të nenit 111 të ligjit “ Për Proçedurat Tatimore në RSH”
462

. Në këtë pikë 

theksohet se: 
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“Gjobat e vendosura për shkelje tatimore administrative mund të hiqen në rrethana të 

jashtëzakonshme, kur moszbatimi i legjislacionit tatimor është shkaktuar nga fatkeqësi natyrore 

apo rrethana të tjera, të jashtëzakonshme, si vdekja ose një sëmundje e rëndë e tatimpaguesit, 

ose kur tatimpaguesi vepron në përputhje me udhëzimet me shkrim të administratës tatimore”. 

 

Sipas kësaj dispozite vemë re se, gjobat edhe mund të hiqen nga organet tatimore por ligji 

vendos që kjo të vijë për dy shkaqe të arsyeshme: së pari, kur mospërmbushja e detyrimit ka 

ardhur si rrjedhojë e shkaqeve të pavarura nga vullneti i taksapaguesit si: ndonjë fatkeqësi 

natyrore, vdekja e taksapaguesit apo një sëmundje e rëndë e tij; dhe së dyti, kur mospërmbushja e 

detyrimit ka ardhur si rezultat i udhëzimeve me shkrim të administratës tatimore. Në këtë rast 

prova shkresore është një kusht themeltar që taksapaguesi të konsiderohet në “im buona fedes”. 

Pra, në të dyja rastet duhet të vërtetohet se qëllimi i taksapaguesit nuk ka qenë mopagimi i 

detyrimit tatimor, përkundrazi, vullneti i tij i kahershëm ka qenë përmbushja e detyrimeve 

tatimore por nga  vetë rrethanat dhe shkaqet e sipërpërmendura kjo nuk është bërë e mundur.  
 

Në të drejtën Financiare ekzistojnë dhe raste të parashkrimit të detyrimit tatimor. Pikërisht në 

pikën 1 të nenit 100
463

, të ligjit nr 9920 datë 19.05.2008,” Për proçedurat tatimore në RSH”, i 

ndryshuar theksohet: 

“E drejta për fillimin e proçedurave për zbatimin e masave shtrënguese, sipas këtij kreu, 

parashkruhet brenda 5 viteve nga data kur detyrimi tatimor i papaguar duhej të kryhej”. 

 

Me anë të kësaj dispozite ligjvënësi do të theksoj se vetëm në ato raste kur koha ka rrjedhur pa u 

shlyer detyrimi tatimor, dhe kur vjelja e tij nuk ka pasur mundësi efektive për tu shlyer atëherë 

afati kohor i vjeljes së këtij detyrimi përfundon. Pra, mund të themi se mënyra e parashkrimit të 

një të drejte (që ka të bëjë me një fakt  preklusiv apo shterues), gjen vend dhe zbatim edhe në 

lidhje me detyrimet tatimore të pashlyera. Kjo për faktin se edhe proçesi i vjeljes së detyrimeve 

tatimore nuk është pa kosto, qoftë sociale dhe qoftë ekonomike dhe zgjatja përtej një afati të 

arsyeshëm do të sillte pasiguri dhe konfuzion në zbatimin e ligjit. Po në këtë nen në pikën dy të 

tij ligji shpreh se: 

Afati i parashkrimit, і parashikuar në pikën 1 të këtij neni
464

, ndërpritet gjatë periudhës:  

a) së ankimimit të detyrimit tatimor;  

b) kur detyrimi tatimor është objekt i një kontrolli ose hetimi zyrtar nga administrata 

tatimore;  

c) kur detyrimi tatimor është objekt i një çështjeje penale.  

 

Ecja e afatit të parashkrimit ndërpritet apo pezullohet vetëm në rastet e parashikuara më sipër. Në 

të kundër asnjë shkak i ligjshëm dhe i vlefshëm nuk i ndërpret afatet kohore në një marrëdhënie 

financiare.  

 

Në lidhje me gjobat apo sanksionet administrative në fushën tatimore, legjislacioni tatimor 

paraqet një sër dënimesh. Këto dënime kanë të bëjnë si me proçedurat përpara rregjistrimit të 
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subjekteve, ashtu edhe me periudhën gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre. Përveç sanksioneve 

administrative, të parashikuara në ligje të tjera, mosrespektimi i detyrimit për regjistrim apo 

detyrimit për përditësimin e të dhënave dënohet me gjobë me 25 000 lekë për çdo shkelje. Kjo do 

të thotë se, kush tejkalon afatet kohore të regjistrimit apo të përditësimit të të dhënave, dhe me 

vullnetin e tyre e lënë të rrjedhi koha deri në tejkalimin e afatit të përcaktuar me ligj, do të 

dënohet për çdo rast me nje gjobë prej 25 000 lekësh
465

. Tatimpaguesi, i cili nuk dorëzon 

deklaratën tatimore në afat, dënohet me gjobë me 10 000 lekë për çdo deklaratë tatimore të 

padorëzuar
466

. Në këtë mënyrë ligji, parashikon sanksionin administrativ në rastin e mos 

përmbushjes së detyrimit të subjekteve për plotësimin e deklaratave apo vetdeklarimeve tatimore 

gjobiten me një gjobë fikse prej 10 000 mijë lekësh. 

 

Po kështu, në nenin 117
467

 të ligjit, janë parashikuar dhe kundravajtjtet administrative për 

mospërmbushjen e detyrimeve nga ana e agjentëve të mbajtjes së tatimit në burim dhe 

konkretisht: 

“Agjenti i mbajtjes së tatimit në burim, agjenti i taksave apo tarifave, që nuk arrin të mbajë, të 

llogarisë, të raportojë dhe të transferojë në Buxhetin e Shtetit tatimin në burim apo tatimet, 

taksat dhe tarifat e mbledhura, apo i shmanget mbledhjes së tyre, detyrohet të paguajë gjobë të 

barabartë me 50 për qind të shumës së plotë të tatimit, taksës apo tarifës së pambledhur apo të 

shmangur.” 

 

Me anë të kësaj dispozite do të kuptojmë se të gjithë tatimpaguesit, por jo vetëm, edhe subjektet 

e ngarkuara me ligj për vjeljen e tyre, janë të detyruar përpara ligjit që të mos shmangin 

përmbushjen e detyrave të tyre, në të kundërt, mbi ta, do të aplikohen sanksione administrative. 

Kjo dispozitë shërben si një garanci më shumë për pagimin e detyrimeve tatimore, nga subjektet 

që me ligj, janë të detyruar ta bëjnë atë.  

 

Kohët e fundit legjislatori i ka kushtuar një vëmendje akoma më të madhe edhe dispozitave 

tatimore për pjesën e pagesave ose arkëtimeve me para në dorë mbi 150 000 lekë. Më 

konkretisht në nenin 120 me titull: “ Pagesat ose arkëtimet me para në dorë mbi 150 000 lekë”, 

thuhet se
468

: 

“Tatimpaguesit, që janë persona fizikë apo juridikë, tregtarë, që kryejnë transanksione shitjeje 

apo blerjeje me para në dorë, për shuma, që tejkalojnë 150 000 lekë, dënohen me gjobë, në 

masën 10 për qind të vlerës së secilit transaksion”. 

 

Me anë të kësaj dispozite, vendoset një rregull shumë i rëndësishëm për sa i përket të gjitha 

shkëmbimeve me para në dorë mes të gjithë kategorive të subjekteve. Pra, sipas këtij rregulli të 

gjitha transaksionet financiare me para në dorë (cash) nuk mund të kalojnë shumën prej 150 000 

lekësh. Përkundrazi, nga kjo shumë e më sipër të gjithë transaksionet do të kryhen nëpërmjet 

institucioneve financiare bankare. Kjo masë ligjore merret pikërisht për të parandaluar evazionin 
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fiskal, për të njohur burimin e realizimit të të ardhurave si dhe për të kontrolluar qarkullimin e të 

ardhurave në një vend. Pikërisht prej kësaj klauzole, sot në botë pagesat në cash janë bërë shumë 

të rralla, të gjitha transaksionet financiare zhvillohen nëpërmjet bankave dhe të ashtuquajturave 

karta krediti apo debiti. Këto të fundit po gjejnë përdorim të gjerë edhe në vendin tonë, sepse të 

gjitha pagat qarkullojnë nëpërmjet sistemit bankar dhe mjetet më të volitshme janë pikërisht 

kartat e kreditit. Ato janë të lehta për tu përdorur, janë mjete të thjeshta për tu transportuar dhe 

mjaft të sigurta. Ky zhvillim, ka bërë të mundur forcimin e sistemit bankar në vend, por 

njëkohësisht po shndërron ekonominë informale në një ekonomi të ligjshme dhe mjaft të sigurt, 

ku si bazë qëndrojnë marrëdhënie financiare të shëndetshme.  

 

Në këtë pjesë është e rëndësishme të përmendim se, pragu prej 150 000 lekësh është vendosur 

këtë vitin e fundit nga legjislatori tatimor, pasi deri në vitin 2013 ky prag ka qënë 300 000 lekë. 

Po cilat kanë qënë arsyet që e kanë detyruar legjislatorin do ngushtojë këtë diferencë? Duhet të 

theksojmë se vendet e BE-së, këtë prag e kanë deri në 1 000 Euro
469

. Kjo pasi pjesa më e madhe 

e vendeve të BE-së, e kanë pagën minimale në nivelin 1000-1200 Euro. Duke vendosur pragun 

prej 1 000 Eurosh për të gjitha transaksionet në cash, këto vende eliminojnë edhe punën në të 

zezë. Duke qënë se të gjitha të ardhurat kalojnë përmes institucioneve të pavarura bankare, jo 

vetëm kontrollojnë burimin e të ardhurave dhe parandalojnë pastrimin e parave por edhe mbajnë 

në kontroll punën në të zezë.  

 

Ndërkohë, në vendin tonë, ku demokracia dhe sistemi kapitalist janë ende të brishtë, ky prag nga 

300 000 lekë u tkurr në 150 000 lekë. Kjo nismë e ligjvënësit mendojmë se ka ardhur nga dëshira 

e mirë për harmonizimin e legjislacionit tatimor Shqiptar me atë të BE-së, por a është ky një prag 

që i përshtatet kushteve ekonomike në vend? Me ndryshimet e reja në Pasqyrën e tatimit mbi të 

ardhurat personale të mbajtur nga paga, na shfaqet një tatim progresiv mbi pagën, e cila arrin 

vlerën maximale në shumën mbi 130 000 lekë alikuota në këtë rast është 23 përqind të të 

ardhurave mbi këtë shumë. Kemi përshtypjen se administrata tatimore duhet të jetë shumë e 

vëmendëshme që të kontrollojë deklarimin e saktë të të gjitha pagave mbi këtë shumë, pasi, 

shumë punonjës të sektorit privat mund të deklarojnë një pagë nën shumën prej 130 000 lekë dhe 

pjesën tjetër të pagës mbi këtë shumë ta marrin dorazi nga punëdhënësi i tyre dhe në këtë rast i 

janë shmangur pragut prej 23 përqind të tatimit mbi të ardhurat. Pra në këto kushte, administrata 

tatimore do e ketë të vështirë që të kontrollojë të gjitha pagat mbi këtë shumë. Dhe më 

problematike për sa i përket shfaqjes së këtij fenomeni është sektori privat. Ndërsa sektori publik 

është më i mbrojtur ndaj të tilla fenomeneve sepse të gjitha kategoritë e pagave të sistemit publik 

janë të publikuara dhe të aksesueshme nga të gjithë. Ndërkohë, mendojmë se administrata 

tatimore duhet pikërisht të parandaloj krijimin e të tilla fenomeneve në sektorin privat të 

punësimit.  

 

Në mendimin tonë, në rast se niveli i pagës me alikuotë më të lartë do të përkonte me nivelin e 

shumës së transaksioneve me para në dorë do të ishte më e thjeshtë për administratën tatimore të 

kontrollonte të gjitha shumat e parave mbi këtë vlerë, burimin e realizimit të tyre dhe në këtë 

mënyrë do të përforcoheshin të dyja dispozitat e ligjit në funksion të njëra-tjetrës dhe interesit të 

përgjithshëm që është vjelja e tatimeve dhe taksave. 
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5.3. Veprat penale në fushën e tatim-taksave 
 

Aktualisht të ardhurat nga tatimet perbëjnë zërat kryesore të buxhetit të shtetit ndaj edhe 

mbledhja dhe administrimi i tyre përbën një ndër sfidat më të rëndësishme të administratës 

tatimore. Lufta kundër korrupsionit dhe evazionit fiskal është detyra parësore e tyre.  

 

Evazioni fiskal nuk është thjesht shmangia nga pagimi apo shlyerja e tatimeve. Ai përfaqeson 

shmangien nga çdo lloj detyrimi fiskal të parashikuar nga kuadri ligjor i nje shteti. Evazioni 

fiskal perfshin të gjithë rezistencën individuale apo edhe kolektive të personave fizikë apo 

juridikë, mbi të cilët rëndon çdo lloj detyrimi i ligjshëm për të kontribuar në të hyrat publike. Pra 

evazioni fiskal përfshin një koncept më të gjerë se evazioni tatimor. Subjektet mbi të cilët 

rendojnë detyrimet fiskale mund t‟i paraqesin rezistencë, jo vetëm detyrimeve të parashikuara 

nga sistemi tatimor, por edhe detyrimeve të përfshira në sistemin e taksave (kombëtare apo 

lokale) të një vendi, të detyrimeve të parashikuara në legjislacionin e punës, (psh për pagimin e 

sigurimeve shoqërore) si dhe çdo lloj detyrimi tjeter te parashikuar nga ligji apo aktet nenligjore 

(per nxjerrjen e nje liçence, leje ushtrimi profesioni, nxjerrjen e patentës, etj) që ka të bëjë me 

derdhjen e të hollave nga ana e privatit në fondin publik.  

 

Evazioni tatimor është nje lloj i veçante i evazionit fiskal. Ai është i lidhur ngushtë me 

shmangien apo rezistencën e subjekteve mbi të cilët rëndon detyrimi tatimor, për të mos e 

përmbushur/paguar këtë detyrim. Për vetë faktin se tatimet janë pagesa të detyrueshme, shlyerja 

e këtyre pagesave (të ligjshme) nga ana e subjekteve çon ne uljen e fuqise se tyre ekonomike dhe 

njekohesisht shoqërohet me “reaksionin” apo “tendencën” e tyre per ti “shpëtuar” këtij detyrimi. 

Këto përpjekje për t‟i “shpëtuar” pagimit të detyrimit mund të përfundojnë me shmangien totale 

apo të pjesshme. Kështu vetë evazioni i paligjshëm konkretizohet ne dy forma:  

 

1. Shmangia e plotë nga pagimi i tatimit si rrjedhim i fshehjes 100% te detyrimit tatimor. 

2. Shmangia e pjesshme nga pagimi i tatimit si rrjedhim i fshehjes se pjesshme te detyrimit 

tatimor.  

 

Në këto raste, shmangia nga pagimi i detyrimeve tatimore kur nuk përbën kundravajtje 

administrative, është vepër penale
470

. Ndaj këtyre subjekteve tatimore rëndon akuza e 

konsumimit të veprës penale dhe organi tatimor ka detyrimin që, menjëherë pasi konstaton 

shkeljen, t‟ia dërgoj të gjitha aktet prokurorisë për fillimin e proçedurave penale. Legjislacioni 

tatimor, parashikon se kemi konsumimin e një vepre penale, në rastet kur subjekti tatimor: me 

dashje përpiqet të kryejë evazion tatimor; me dashje nuk mbledh tatimin ose nuk e paguan atë në 

buxhet; me dashje fsheh ose shkatërron libra dhe regjistrime, dokumente, deklarata apo 

informacion tjetër të rëndësishëm për detyrimin tatimor; me dashje dorëzon dokumente, 

deklarata tatimore ose informacion të falsifikuar; me dashje nuk i bindet një kërkese me shkrim 

për t‟u paraqitur në organet tatimore; me dashje ndërhyn në vlerësimin ose mbledhjen e tatimit; 

kërcënon ose kryen shkelje ndaj një zyrtari tatimor; në bashkëpunim me një zyrtar tatimor, 

paguan ose pranon ryshfete; i ofron ryshfet një zyrtari tatimor; me dashje jep informacion tatimor 

në mënyrë të paautorizuar me ligj ose rregullore. 
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Pra, administrata tatimore ka përgjegjësinë për inicimin e kallëzimit penal ndaj subjektit 

tatimpagues, dhe me pajisjen ndaj prokurorisë të të gjithë informacionit të nevojshëm për 

vazhdimin e një proçesi të rregullt penal. Për të gjitha shkeljet e mësipërme, administrata 

tatimore ka detyrimin ligjor që të iniciojë një proçes penal. Nga sa kuptohet dhe më sipër duhet 

që në të gjitha rrethanat e mësipërme duhet jo vetëm të vërtetohen elementët material të 

konsumimit të veprës penale, por njëkohësisht duhet të vërtetohet që nga ana subjektive duhet të 

ketë ekzistuar elementët e dashjes dhe të përfitimit material, pra kjo vepër të jetë kryer në 

rrethana cilësuese. Por, në praktikë është e vështirë jo vetëm nga ana e autoritetit tatimor, që të 

evidentoj se një subjekt ka pasur mundësi të shlyejë një detyrim tatimor, por ai me dashje dhe me 

qëllim të posaçëm i ka drejtuar të gjitha veprimet e tij drejt mosshlyerjes së detyrimeve tatimore. 

Sa më sipër, të gjitha këto rrethana çojnë një tatimpagues drejt konsumimit të një vepre penale. 

 

Veprat penale në fushën e taksave dhe tatimeve parashikohen, gjithashtu, edhe nga Kodi Penal i 

Republikës së Shqipërisë. Në Seksionin e VI, të Kreut III të Kodit Penal të Republikës së 

Shqiperisë, në nenet 180-182, jepet një tjetër garanci e rëndësishme ligjore për respektimin e 

dispozitave tatimore dhe mbledhjen e të ardhurave. Kodi penal jep edhe përkufizimin e fshehjes 

së të ardhurave, sipas të cilit
471

, çdo fshehje apo tregimi i rremë i të ardhurave ose i objekteve që 

i nënshtrohen tatimeve dhe taksave, kur më parë janë marrë masa administrative, përbën 

kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet.  
 

Objekti i kësaj vepre në këtë rast, jane marredheniet juridike të vendosura për të siguruar 

sistemin tatimor dhe të taksave qe ka caktuar shteti ne fushen e financave e qe mbrohen 

posaçerisht me legjslacionin penal nga veprimet ose mosveprimet kriminale. Kjo vepër penale 

realizohet me dy mënyra: së pari, me fshehje të të ardhurave ose objekteve që iu nënshtrohen 

tatimeve për të mos i paguar ato; ose së dyti, nëpërmjet tregimit të rremë. Në këtë rast nuk tregon 

të vërtetën për burimet e të ardhurave, por jep informacion të rremë kur plotësohen dokumentet 

përkatëse. Fshehja ose tregimi i rremë duhet të lidhet drejtpërsëdrejti me pagimin e tatimeve e 

taksave dhe jo të ardhura të tjera që si nënshtrohen tatimeve e taksave. Kusht është që më parë të 

jetë marrë masa administrative. Sipas ligjit penal, kjo vepër mund të konsumohet nga çdo person 

privat apo zyrtar si dhe ata të organizatave e shoqatave të ndryshme që duhet të japin 

informacione të sakta për burimet e të ardhurave dhe kryhet gjthmonë me dashje për qëllime të 

përfitimit material
472

. 

 

Sa më sipër, fshehja e të ardhurave në rrethana cilësuese përbën jo vetëm kundravajtje 

administrative por edhe penale. Megjithatë, është e rëndësishme të theksojmë faktin se në të 

gjithë këto raste duhet që ndaj një tatimpaguesi të jetë marrë një herë masë administrative, kjo të 

jetë shkelur dhe në mometin që subjekti është reçisiv (përsëritës) atëherë ky subjekt proçedohet 

penalisht. Ky fakt parashikohet nga neni 181 i Kodit Penal, ku thuhet se: “Mospagimi i taksave 

dhe tatimeve brenda afatit të caktuar, me gjithë mundësinë e pagimit të tyre, nga personi ndaj të 

cilit janë marrë më parë masa administrative për këtë qëllim, dënohet me gjobë ose me burgim 

gjer në tre vjet”
473

.  
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Në këtë rast, legjislatori ka për qëllim të mbrojë marrëdhëniet juridike të vendosura për të 

siguruar sistemin fiskal nga veprimet apo mosveprimet kriminale. Krimi kryhet me mosveprim, 

me qëndrim pasiv të subjektit duke mospaguar tatime e taksa. Duhet që personi të mos i ketë 

paguar në kohë dhe të ketë pasur mundësi materiale për t‟i paguar. Nëse e ka mundësinë është 

çështje fakti. Ashtu si në veprën e parë, ndaj personit duhet të jenë marrë më parë masa 

admistrative. Kjo vepër mund të konsumohet nga çdo person fizik, privat apo zyrtar, agjentët e 

mbajtjes në burim të tatimit, çdo zyrtar i organizatave apo shoqatave që duhet të paguajnë 

detyrimin dhe nuk i paguajnë. Vepra kryhet vetëm me dashje, ndërkohë, nëse bëhet nga 

pakujdesia nuk vepron më ky nen por mund të pergjigjen për krim në detyrë
474

.  

 

Nga sa më sipër, që një veprim ose mosveprim i personit të konsiderohet vepër penale në bazë të 

Kodit Penal duhet të përmbushen njëkohësisht dy kushte thelbësore, që janë: 

 Në rradhë të parë, të vërtetohet nga ana e organit të akuzës se personi apo subjekti ka 

pasur realisht dhe efektivisht aftësi për të paguar detyrimin tatimor. Por, ai me dashje dhe 

me faj nuk e paguan këtë detyrim. 

 Së dyti, ndaj këtij subjekti apo individi është marrë më parë një masë administrative. Pra, 

subjekti duhet që të jetë recidivist që të konsumojë veprën penale. Kjo, do të thotë se ndaj 

subjektit duhet të ezaurohen të gjitha masat administrative që përmendëm më sipër, dhe 

në rastin e mospërmbushjes së të gjitha sanksioneve të mundshme administrative kalohet 

në aplikimin e masave penale për një subjekt. 

 

Pra, që një subjekt apo individ të proçedohet penalisht për kryerjen e veprave penale në fushën e 

tatim-taksave duhet që të plotësohen të dyja këto kushte njëkohësisht. Dhe masa e ndëshkimit siç 

e shohim është në kuadrin e kundravajtjes penale e cila mund të konvertohet në gjobë të 

arsyeshme dhe proporcionale apo në dënimin me burgim gjer në tre vjet maksimumi. E vështirë 

në të gjitha rastet është vërtetimi nga organi i akuzës të kapacietit kontributiv apo aftësisë 

paguese të individëve për të kuptuar elementët e fajit dhe të dashjes, në mospagimin e detyrimit. 

Në çdo rast, në ngritjen e akuzës prokuroria duhet të marrë parasysh nenet përkatëse të ligjit për 

“Proçedurat Tatimore në RSH”, pasi dispozitat e këtij ligji formojnë një panoramë më të plotë të 

shkeljes së kryer dhe pasojës së ardhur nga veprimet apo mosveprimet e individëve.  

 

Në legjislacionin penal, përveç përgjegjësisë penale që kanë personat fizikë (individët), me 

ndryshimet që i janë bërë këtij ligji, është shtuar edhe përgjegjësia penale e shoqerive tregtare 

apo personave juridik. Më konkretisht, në Seksionin e IV, të Pjesës së III
475

, janë listuar edhe 

veprat penale të kryera nga shoqëritë tregtare. Në këto nene, përcaktohet qartë përgjegjësia e 

shoqërive tregtare në rast të përpilimit të deklaratave të rreme, shpërdorimit të kompetencave, 

korrupsionit, falsifikimit të nënshkrimeve, emëtimit të parregullt të aksioneve, mbajtjes së 

padrejtë të dy cilësive, dhënies së informacioneve të rreme, zbulimit të sekreteve të shoqërisë, 

punësimit të paligjshëm, etj.  

 

Pranimi i konceptit të përgjegjësisë penale të personit juridik është ndër institutet më të reja të së 

drejtës penale, jo vetëm në Shqipëri, por edhe të së drejtës penale ndërkombëtare. Në pranimin e 

këtij koncepti kanë ndikuar disa faktorë, por arsyeja kryesore që i dha hovin këtij zhvillimi, ishte 

gjendja kriminalogjike e cila është pothuaj e njëjtë në të gjitha vendet industrialiste. Përhapja e 
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kriminalitetit të shoqërive tregtare, e krimit ekonomik dhe e krimit të jakave të bardha, nxori në 

dukje pamjaftueshmërinë e mjeteve klasike në lidhje me subjektet e veprës penale dhe nisi 

rrugën e pranimit të proçesit penal në ngarkim të personit juridik. Një faktor tjetër nxitës në 

pranimin e përgjegjësisë penale të personave juridikë ishte dhe përfshirja gjithnjë e më tepër e 

personave juridikë në sferën ekonomike dhe politike të çdo vendi. Po kështu roli i shoqërive 

tregtare në ekonomi është gjithnjë në rritje dhe mjetet ekonomike që ata kanë në dispozicion u 

krijojnë atyre mundësinë të shkaktojnë shkeljet më të rënda dhe me pasojat më të rënda për 

shoqërinë. Përveç sa më sipër, një tregues i rrezikshmërisë së lartë të personit juridik është edhe 

praktika ndërkombëtare, e cila ka treguar raste ku ndjekja penale e personit juridik ka qenë 

shumë e nevojshme.  

 

Një tjetër faktor që ka ndikuar në pranimin e konceptit të përgjegjësisë penale të personit juridik 

është dhe proçesi i globalizimit dhe rritja e ndërvarësisë në aktivitetet ekonomike, shoqërore dhe 

mjedisore të shoqërive tregtare e cila kërkon një bashkëpunim më të madh ndërkombëtar midis 

shteteve. Pra siç shihet, në pranimin e përgjegjësisë penale të personave juridikë kanë ndikuar një 

sërë faktorësh, si në nivelin kombëtar, ashtu dhe në atë ndërkombëtar. Ishin këta faktorë që 

nxitën nevojën e njohjes së personit juridik jo vetëm si subjekt pasiv, por edhe si subjekt aktiv të 

veprës penale. 

 

 

5.4. Organet që kanë përgjegjësi për parandalimin e veprimeve antiligjore në fushën e 

tatimeve dhe taksave 

 

1.4.1. Drejtoria e Hetimit Tatimor 

 

Në legjislacionin tatimor parashikohen një sër organesh të rëndësishme të cilat shërbejnë si 

“roje” e respektimit të dispozitave ligjore në fushën tatimore. Neni 105, i ligjit “Për Proçedurat 

Tatimore në RSh”, përcakton Drejtorinë e Hetimit Tatimor si organin kryesor në luftën kundër 

evazionit fiskal. Drejtoria e Hetimit Tatimor, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve është 

përgjegjëse për drejtimin në mënyrë të unifikuar të strukturave të hetimit tatimor
476

. Ajo varet 

nga zëvendësdrejtori i Përgjithshëm Operacional dhe përgjigjet para drejtorit të Përgjithshëm të 

Tatimeve për të gjithë veprimtarinë e strukturave të hetimit tatimor. 

 

Ndër detyrat më të rëndësishmë të Drejtorisë së Hetimit Tatimor, si një drejtori e specializuar në 

fushën e zbulimeve me qëllim mbrojtjen e ligjit tatimor mund të përmendim: parandalimin, 

zbulimin, dokumentimin dhe ndërprerjen e veprimtarisë kriminale në fushën e tatimeve dhe të 

taksave, si dhe të bëjë hetimin paraprak të veprave penale
477

; të bëjë rekomandim për Drejtorin e 

Përgjithshëm të Tatimeve, për marrjen e masave në mbrojtje të sistemit tatimor nga mashtrimet, 

evazioni fiskal dhe veprimtaria kriminale; të mbledhë, përpunojë, ruajë, analizojë, shfrytëzojë 

dhe shpërndajë informacionin për shkeljet e dyshuara, të mundshme ose faktike, në fushën e 
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tatimeve dhe të taksave nga subjektet tatimpaguese
478

; të marrë të dhëna nga burime legale ose 

nga bashkëpunimi i fshehtë me individë
479

; të bashkëpunojë me Drejtorinë e Përgjithshme të 

Doganave, njësinë e pastrimit të parave, Policinë e Shtetit dhe shërbimet e tjera inteligjente, duke 

shkëmbyer informacione, duke dhënë ose duke marrë ekspertiza të kualifikuara, në funksion të 

zbulimit të krimeve në fushën e tatimeve, pastrimit të parave etj. Në lidhje me këtë ajo cakton 

punonjës të specializuar, për të bashkërenduar punën me këto institucione. 

 

Punonjës të autorizuar të Drejtorisë së Hetimit Tatimor kanë të drejtë të thërrasin për të pyetur 

përfaqësues të subjektit tatimpagues, dëshmitarë ose shtetas të tjerë, që kanë dijeni për vepra 

penale në fushën e tatimeve dhe të taksave. Këta punonjës mund të këqyrin objektet ku ndodhen 

dokumentet dhe mallrat, që shërbejnë si burim prove për hetim, sipas të gjitha rregullave të 

përcaktuara në Kodin e Proçedurës Penale dhe duke hartuar dokumentet e duhura, që parashikon 

ky kod. Punonjësit e njësive të hetimit tatimor për gjurmimin dhe hetimin e veprave penale, 

fiksimin dhe dokumentimin e provave, përdorin mjete teknike dhe elektronike, të posaçme. 

Llojet e mjeteve dhe rregullat e përdorimit të tyre përcaktohen nga Drejtori i Përgjithshëm i 

Tatimeve. 

 

Drejtuesit e strukturave të tjera, brenda sektorit tatimor, bashkëveprojnë me Drejtorinë e Hetimit 

Tatimor, duke dërguar atje materiale dhe informacione për subjekte të veçanta tatimpaguese, për 

të cilat dyshohet se mund të kryejnë ose kanë kryer evazion fiskal ose mashtrim tatimor. Fondi 

për shpërblimin e burimeve njerëzore me të cilët ka marrëveshje për bashkëpunim të fshehtë, 

caktohet zë më vete në buxhetin vjetor të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, ndërkohë 

rregullat dhe masat e shpërblimit përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.  

 

 

5.4.2. Drejtoria e Investigimit të Brendshëm (Antikorrupsion) 

 

Objektivi kryesor i punës së Drejtorisë së Investigimit (Antikorrupsionit) në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Tatimeve, së bashku me njësitë e hetimit tatimor në Drejtoritë Rajonale 

Tatimore, është marrja e masave për të parandaluar, luftuar dhe zbuluar shkeljet penale që lidhen 

me tatimet si dhe për të dërguar shkelësit e tyre përpara drejtësisë. Këto drejtori ushtrojnë 

funksionet e tyre mbikëqyrëse dhe zbatojnë masat shtrënguese në përputhje me dispozitat e Ligjit 

“Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshillit të Ministrave për 

detyrat dhe funksionet e Drejtorisë së Hetimit Tatimor dhe akteve të tjera ligjore në fuqi.  

 

Drejtoria e Investigimit të Brendshëm (Antikorrupsion) dhe njësitë e hetimit tatimor kanë si 

mision parësor: parandalimin, zbulimin dhe hetimin e veprimeve të administratës tatimore, të 

cilat mund të përbëjnë vepra penale; mbledhjen e informacionit nga burime të ndryshme për 

veprimtaritë e punonjësve të administratës tatimore qëndrore, të cilat mund të përbëjnë vepër 

penale; bashkërendimin e punës me prokurorinë, si hallkë ndërmjetëse, për vazhdimin e plotë të 

hetimit; shërbimin, si pikë kontakti, ndërmjet administratës tatimore dhe institucioneve të tjera, 
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që kanë si funksion luftën ndaj korrupsionit. Punonjësit e Drejtorisë së Investigimit të 

Brendshëm (Antikorrupsion) gëzojnë atributet e Policisë Gjyqësore, në përputhje me Kodin e 

Procedurës Penale dhe ligjin për organizimin dhe funksionimin e Policisë Gjyqësore. Punonjësit 

e Drejtorisë së Investigimit të Brendshëm (Antikorrupsion) dhe ata të njësive të hetimit tatimor, 

që ushtrojnë funksionet e parandalimit, të zbulimit, ndjekjes dhe hetimit të plotë të veprave 

korruptive pajisen me armë, në përputhje me legjislacionin e fushës. Miratimi i lejes jepet nga 

Ministria e Brendshme, vetëm pas autorizimit të lëshuar nga Ministri i Financave. Detyrat dhe 

funksionet e Drejtorisë së Investigimit të Brendshëm (Antikorrupsion) dhe të njësive të hetimit 

tatimor miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave. 

 

 

5.4.3. Avokati i Tatimpaguesve 

 
Me ndryshimet që i janë bërë ligjit “Për Proçedurat Tatimore”, këto vitet e fundit, është 

vendosur dhe një strukturë e re e cila vepron pranë DPT, dhe ka për funksion që t‟i vijë në 

ndihmë taksapaguesve për të mbrojtur interesat e tyre pranë organeve tatimore. Në këtë mënyrë 

administrata tatimore nuk është vetëm arbitrare dhe vetëm vjel dhe ndëshkon me sanksione 

taksapaguesit por njëkohësisht ajo dhe mbron interesat e tyre të ligjshme të vendosura me ligj. 

Për këto arsye, pranë DPT, është ngritur instituti i Avokatit të Tatimpaguesve. Cili është roli që 

luan Avokati i tatimeve në marrëdhënie me administratën? Sa i mbron ai interesat e qytetarëve? 

Dhe a është krejtësisht i pavarur në punën e tij? 

 
Avokati i Tatimpaguesve mbron interesat e tatimpaguesve në marrëdhëniet me organet tatimore. 

Ai autorizohet të investigojë të gjitha kërkesat e tatimpaguesve, që përmbajnë probleme të 

administrimit të tatimeve, si vonesa administrative të paarsyeshme, gabime të zyrtarëve tatimorë, 

që nuk janë zgjidhur në mënyrën e duhur pas paraqitjes nga tatimpaguesi, mosrespektimi i 

proçedurave tatimore apo shkelje të proçedurave tatimore nga zyrtarët tatimorë.
480

  

 

Avokati i Tatimpaguesve ka këto funksione: evidentimin, klasifikimin dhe trajtimin e drejtë të 

çdo ankese të marrë nga tatimpaguesit; bashkëpunimin me drejtorinë e shërbimit të 

tatimpaguesve, për të promovuar rolin e Avokatit të Tatimpaguesit në mbrojtjen e të drejtave të 

tatimpaguesit; bashkëpunimin me drejtorinë e kontrollit të brendshëm, me drejtorinë e personelit 

dhe me drejtoritë e tjera të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, për të garantuar që 

tatimpaguesit të trajtohen apo do të trajtohen në përputhje me dispozitat ligjore dhe se të drejtat e 

tyre mbrohen dhe respektohen në mënyrën e duhur nga punonjësit e administratës tatimore, në 

përputhje me Kodin e Etikës; ndjekjen dhe trajtimin me korrektësi të çdo rasti individual dhe 

mbylljen e arkivimin e tyre vetëm pasi ankesat të jenë trajtuar e zgjidhur në përputhje me 

legjislacionin tatimor, dispozitat e Kodit të Etikës dhe udhëzimet e nxjerra në zbatim të 

dispozitave të këtij kreu; bashkëpunimin me drejtorinë e shërbimit të tatimpaguesve, drejtorinë e 

trajnimit dhe drejtorinë e personelit, me qëllim që nga përfundimet e nxjerra nga rastet e veçanta 

në të gjitha drejtoritë rajonale tatimore, të garantohet mospërsëritja e gabimeve; bërjen e 

propozimeve zëvendësdrejtorëve të përgjithshëm dhe koordinatorëve rajonalë të Drejtorisë së 

Përgjithshme të Tatimeve për masa administrative ndaj punonjësve të administratës tatimore, të 

cilët kanë shkelur dispozitat e Kodit të Etikës; referimin e rasteve të veçanta drejtorisë së 
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investigimit të brendshëm ose drejtorisë së investigimit kriminal, nëse informacioni apo 

dokumentacioni i nxjerrë tregojnë se rasti në fjalë kërkon nisjen e proçesit të investigimit 

administrativ ose kriminal; bërjen e propozimeve Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve për 

përmirësime në proçeset e punës dhe në proçedurat tatimore, si dhe lidhur me dispozitat e Kodit 

të Etikës, me synim përmirësimin e shërbimeve ndaj tatimpaguesve, reduktimin e barrës 

administrative dhe lehtësimin e proçedurave për tatimpaguesit në përmbushjen e detyrimeve 

tatimore, etj.  

 

Drejtoria e Avokatit të Tatimpaguesve ka si funksion parësor sigurimin e një informacioni 

efiçent dhe prezantimin në hallkat administrative përkatëse të problemeve e të shqetësimeve të 

tatimpaguesve, në përmbushjen e detyrimeve tatimore dhe të proçedurave përkatëse 

administrative, si dhe garantimin e plotësimit të të drejtave të tatimpaguesve nga administrata 

tatimore.  

 

Avokati i Tatimpaguesve nuk është i autorizuar të investigojë apo të ndërhyjë në rastet, për të 

cilat tatimpaguesi është investiguar nga drejtoria e investigimit tatimor apo nga drejtoria e 

investigimit të brendshëm. Avokati i Tatimpaguesve nuk autorizohet të investigojë apo të 

ndërhyjë në proçesin e përcaktimit të detyrimit tatimor apo për raste, të cilat janë në proçes. 

Megjithatë, Avokati i Tatimpaguesve është i autorizuar të investigojë dhe të ndërhyjë, nëse 

proçesi i vlerësimit të detyrimeve tatimore apo proçesi i apelimit nuk kryhet në përputhje me 

proçedurat e vendosura në ligj apo në dispozitat përkatëse nënligjore. Ky autorizim kufizohet me 

të drejtën e sigurimit të respektimit të proçedurave dhe jo në vendimet lidhur me shumat e 

vlerësuara të detyrimeve tatimore apo në vendimin e marrë për apelimin.  

 

Avokati i Tatimpaguesve emërohet nga Ministri i Financave, me propozimin e Drejtorit të 

Përgjithshëm të Tatimeve. Autoriteti, funksionet dhe bashkëpunimi i Avokatit të Tatimpaguesve 

brenda Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe me palët e treta përcaktohen me vendim të 

Këshillit të Ministrave.  

 

Proçedurat e hollësishme për funksionet, përgjegjësitë dhe proçedurat që do të zbatohen nga 

Avokati i Tatimpaguesve, si dhe proçedurat që do të ndiqen nga tatimpaguesit, për të përfituar 

nga shërbimet e ofruara nga Drejtoria e Avokatit të Tatimpaguesve, përcaktohen me udhëzim të 

Ministrit të Financave. Manuali i Avokatit të Tatimpaguesve, i cili duhet të përmbajë proçedura 

të hollësishme dhe proçeset e punës për mbledhjen e informacionit, evidentimin dhe përpunimin 

e ankesave të tatimpaguesve, zgjedhjen dhe trajtimin e ankesave e të shqetësimeve të 

tatimpaguesve, përgjithësimin e rasteve, mbylljen e rasteve, si dhe treguesit e matjes së 

performancës së punës dhe proçedurat e raportimit, miratohet nga Drejtori i Përgjithshëm i 

Tatimeve.
481

  

 

Pra, sikurse vëmë re edhe nga kompetencat që i burojnë nga ligji, detyrat e avokatit të 

tatimpaguesve janë të natyrës së ndjekjes së rregullt të proçedurave të vjeljes së tatimeve, 

deklarimit të tatimeve, proçedurave në lidhje me ankimimin tatimor etj. Megjithatë ligji nuk 

është shprehur qartë për pavarësinë në ushtrimin e detyrës së Avokatit të Tatimpaguesve. Sepse, 

siç del dhe nga pika 5 e nenit 105, të ligjit për Proçedurat Tatimore në RSH, avokati i 

tatimpaguesve emërohet nga Ministri i Financave me propozimin e Drejtorit të Përgjithshëm të 
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Tatimeve, pra ai është në varësi të drejtpërdrejtë të këtij të fundit, dhe ligji nuk i jep shumë 

hapësira për pavarësi në vendimmarrje. Kur ngrihen instanca të kësaj natyre në ndihmë të 

qytetarëve, duhet të marrim parasysh se këto poste administrative duhen krijuar dukshëm me një 

pavarësi në vendimmarrje që zëri i qytetarëve pranë instancave të tilla të jetë një zë i dëgjueshëm 

në të gjitha rastet, në mënyrë që  mos të jetë një zë i humbur në betejën e padobishme ndaj forcës 

arbitrare të pushtetit tatimor.  

 

Përmendëm pak më lartë, sanksionet administrative dhe penale në fushën e tatim –taksave, 

ndërkohë që duhet të theksojmë se taksapaguesit janë të veshur nga ligji si me detyrime por dhe 

me të drejta ligjore. Pra, tatimpaguesi jo vetëm që duhet të përmbushë me korrektësi detyrimet 

ligjore në fushën e tatimeve, por ligji e pajis subjektin dhe me të drejta. Dhe e drejta më e 

rëndësishme në këtë drejtim është e drejta për t‟u ankuar apo e drejta e një rekursi tatimor. E 

drejta për t‟u ankuar qoftë në organet tatimore të apelimit tatimor dhe qoftë dhe në gjykatën 

administrative në shkallë të parë dhe të dytë ndaj një vendimi, njoftimi apo vlerësimi nga ana e 

organit tatimor i jepet çdo personi apo subjekti. Sipas nenit 106, paragrafi i 1,  të  ligjit nr. 9920, 

datë 19.05.2008. “Për Proçedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, theksohet 

se: “Tatimpaguesi mund të ankimojë kundër çdo njoftim vlerësimi, çdo vendimi që ndikon në 

detyrimin e tij tatimor, çdo kërkese për rimbursim ose lehtësim tatimor, ose çdo akti ekzekutiv të 

posaçëm tatimor, në lidhje me tatimpaguesin“. 

 

Në këtë nen bëhet fjalë për ankimin që një person bën në një organ epror të organit tatimor siç 

është Drejtoria e Apelimit Tatimor pranë Drejtorisë së Përgjithëshme të Tatimeve. Në paragrafin 

e dytë  shprehet se, ankimi duhet veshur me një formë të caktuar formale, pra duhet të jetë me 

shkrim dhe sipas një forme të caktuar sipas një Udhëzimi të Ministrit të Financave. Afati 

maksimal i dorëzimit të ankimit tatimor duhet të jetë deri në 30 ditë kalendarike nga marrja e 

vlerësimit tatimor apo e njoftimit të këtij vlerësimi nga ana e tatimpaguesit. Më pas sipas nenit 

106 të ligjit, paragrafi 4, drejtoria e apelimit tatimor duhet patjetër si rregull që një kopje të kësaj 

ankese tja dergojë zyrës e cila ka nxjerrë këtë vlerësim tatimor për ta njoftuar.  

 

Shumë e diskutuar në praktikë ka qenë përmbajtja e nenit 107
482

 të ligjit “Për Proçedurat 

tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i cili thekson kushtet që duhet të plotësojë një subjekt apo 

individ për të realizuar të drejtën e ankimit. Në këtë rast, lind pyetja se e drejta për ankim apo 

rekurs administrativ por dhe gjyqësor,  në fushën e marrëdhënieve tatimore është e pakufizuar 

apo jo? Dhe pse një e drejtë e tillë mund të kufizohet në këmbim të një interesi më të gjerë në 

dobi të shoqërisë.  

Sipas nenit 107, paragrafi i I, thuhet se: 

“Tatimpaguesi, i cili kërkon të ankimojë, sipas pikës 1 të nenit 106 të këtij ligji, duhet që bashkë 

me ankesën të paguajë shumën e plotë të detyrimit tatimor ose të vendosë garanci bankare për 

shumën e plotë të detyrimit tatimor, të përcaktuar në njoftimin e vlerësimit të administratës 

tatimore”.  

 

Pra, sipas këtij neni që një subjekt të ushtrojë të drejtën  rekursit administrativ dhe gjyqësor për 

ankimimin e një vendimi, vlerësimi, apo njoftimi të organit tatimor duhet që ky indidvid apo 

subjekt të ketë shlyer më parë në masën 100% të gjithë shumën e detyrimit tatimor në fjalë me 
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përjashtim vetëm të gjobave sipas paragrafit 2 të nenit 107. Ky në pamje të parë duket një nen 

diskriminues ndaj subjekteve tatimpaguese, se është sikur të konsiderohesh fajtor pa marrjen e 

një vendimi të formës së prerë gjatë një proçesi penal. Pra, që të ushtrojë të drejtën e tij 

tatimpaguesi duhet të shlyejë më parë shumën e vlerësimit tatimor që ai po ankimon. 

 

Sa i drejtë është ky kusht? A pengon ai të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe në ç‟raport 

qëndron ai me të drejtat e tjera me të cilat konkurron, si psh. mund të jetë e drejta apo interesi i 

përgjithshëm i shoqërisë për të garantuar zbatimin korrekt të ligjit tatimor. Për këtë nen është 

shprehur edhe Gjykata Kushtetuese. Në vendimin e saj, Gjykata Kushtetuese e Republikës së 

Shqipërisë, është shprehur, se ky nen nuk bie ndesh me Kushtetutën e vendit apo me ligjet e tjera 

tatimore në fuqi në vendin tonë apo me Deklaratën dhe Konventën Europiane të të Drejtave të 

Njeriut. Kjo për faktin se detyrimi për të paguar tatimet dhe taksat buron nga kushtetuta dhe 

interesi i përgjithshëm i shoqërisë prevalon ndaj interesit të subjekteve private.  

 

 

5.5. E Drejta për të apeluar një vendim tatimor. 

 

Kur tatimpaguesi nuk është dakort me një akt administrativ dhe beson se administrata tatimore 

nuk e ka zbatuar në mënyrë korrekte ligjin, ai ka të drejtën e ankimit në Drejtorinë e Apelimit 

Tatimor pranë Drejtorisë së Përgjithëshme të Tatimeve, duke kërkuar rishqyrtimin e pavarur të 

çështjeve që lidhen me këtë akt.  

 

5.5.1. Drejtoria e Apelimit Tatimor  
 

Drejtori i Drejtorisë së Apelimeve Tatimore emërohet nga Ministri i Financave. Drejtoria e 

Apelimeve Tatimore ka autoritetin e nevojshëm për të shqyrtuar apelimet që kanë të bëjnë me 

vlerësimet tatimore, të paraqitura nga tatimpaguesit, përfshirë edhe të drejtën për të kryer hetime, 

kontrolle dhe rillogaritje të detyrimeve tatimore. Në bazë të shqyrtimit të apelimeve, ajo merr 

vendimin përkatës. Drejtoria e Apelimeve Tatimore është e pavarur në vendimmarrje. Vendimi i 

kësaj Drejtorie duhet të jetë i argumentuar dhe të merret jo më vonë se 30 ditë nga data, kur është 

paraqitur kërkesa për apelim nga tatimpaguesi. Mosmarrja e vendimit për rezultatin e apelimit 

brenda afatit dhe mosdërgimi i tij tek tatimpaguesi, i jep të drejtën tatimpaguesit për t'u ankuar në 

shkallën tjetër më të lartë të apelimit, pa paraqitur rezultatin e shqyrtimit të shkallës më të ulët të 

apelimit". Keshtu pra në 1 Mars te vitit 2006 nisi nga puna Drejtoria e Apelimit Tatimor pranë 

Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve.  

Folëm pak më sipër për ligjin e ri të proçedurave tatimore dhe përmendëm, me të drejtë, risitë e 

tij dhe se sa hov të rëndësishëm po i jepte ai proçedimit tatimor. Përveç anëve pozitive, 

personalisht mendoj se ky ligj çalon në disa aspekte dhe një ndër to është pikërisht shkrirja e 

këtij komisioni nga ligji i ri proçedurial tatimor. Në ligj suprimohet Komisioni i Apelimit të tatim 

paguesve dhe ngrihet Drejtoria e Apelimit brenda Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Për 

shkak se Komisioni i Apelimit të tatim-paguesve kishte në përbërje edhe anëtarë nga komuniteti i 

biznesit, supozohet të ishte më objektiv në gjykim se sa Drejtoria e Apelimit Tatimor që është 

një institucion apelimi qeveritar. Kjo drejtori quhet e "pavarur", sepse drejtori i saj emërohet nga 

ministri i Financave. Për mendimin tonë, ky është një hap i dukshëm mbrapa lidhur me 

besueshmërinë e apelimit. Prandaj dhe gjatë kësaj kohe janë ngritur struktura të tilla si Avokati i 
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tatimpaguesve dhe Gjykata Administrative që janë struktura të pavarura të cilat mund t‟i vijnë në 

ndihmë tatimpaguesve. 

 

Drejtoria e Apelimit Tatimor shqyrton ankimin tatimor dhe merr vendim në bazë të provave dhe 

të argumenteve të paraqitura nga tatimpaguesi dhe administrata tatimore, si edhe duke kërkuar 

nga ata dokumentacion shtesë. Drejtoria e apelimit, pas shqyrtimit të ankimit, vendos: 

 lënien në fuqi të aktit, objekt ankimi dhe rrëzimin e ankimit;  

 shfuqizimin/revokimin e aktit, objekt ankimi;  

 ndryshimin e aktit, objekt ankimi, duke e pranuar pjesërisht ankimin 
483

. 

 

Tatimpaguesi mund ta kundërshtojë vendimin e drejtorisë së apelimit tatimor në gjykatë, brenda 

30 ditëve kalendarike nga data e marrjes dijeni për këtë vendim. Nëse drejtoria e apelimit tatimor 

nuk shprehet brenda 60 ditëve nga data e marrjes së ankimit, tatimpaguesi mund të ankohet 

drejtpërdrejt në gjykatë
484

. Administrata tatimore, e cila ka nxjerrë vendimin administrativ, 

objekt ankimi, mund ta apelojë vendimin e drejtorisë së apelimit tatimor në gjykatë, brenda 30 

ditëve kalendarike nga data e marrjes dijeni për këtë vendim
485

. Nëse vendimi i drejtorisë së 

apelimit tatimor është në favor të tatimpaguesit dhe administrata tatimore e pranon vendimin, 

detyrimi tatimor, i paguar më tepër nga tatimpaguesi dhe kamatëvonesa për tatimet e paguara më 

tepër, të llogaritura nga data e pagesës së detyrimit tatimor deri në datën e rimbursimit, i 

rimbursohen tatimpaguesit brenda 30 ditëve kalendarike nga data kur është marrë ose vlerësohet 

të jetë marrë vendimi i drejtorisë së apelimit tatimor
486

. Nëse drejtoria e apelimit tatimor lë në 

fuqi vendimin e administratës tatimore, kamatëvonesa, e llogaritur nga data e nxjerrjes së 

vlerësimit tatimor fillestar dhe çdo gjobë paguhen nga tatimpaguesi, brenda 30 ditëve 

kalendarike nga data kur vendimi і kësaj drejtorie është marrë ose vlerësohet të jetë marrë
487

. 

 

Aktet e Drejtorisë së Apelimit Tatimor që rezultojnë nga proçedura e ankimit nuk mund të jenë 

objekt ankimi administrativ. Kundër vendimit të Drejtorisë së Apelimit Tatimor lejohet ankim në 

gjykatë brenda 30 ditëve kalendarike nga data e marrjes dijeni të këtij vendimi. Mund të bëhet 

ankim në rrugë gjyqësore, në mungesë të një vendimi të Drejtorisë së Apelimit vetëm në qoftë se 

vendimi administrativ nuk mund të jetë objekt ankimi sipas nenit 106 të Ligjit, ose Drejtoria e 

Apelimit Tatimor nuk nxjerr vendim brenda afatit ligj. 
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5.5.2. Objekt i ankimit pranë Drejtorisë së Apelimit Tatimor 
 

Shembuj të akteve administrative që mund të ankimohen lidhur me tatimpaguesin dhe detyrimin 

e tij tatimor përfshijnë:  

 çdo njoftim vlerësimi (për shembull një vlerësim tatimor i nxjerrë pas një kontrolli 

tatimor (neni 84(5) i Ligjit);
488

 

 çdo akt tjetër administrativ që ndikon detyrimin tatimor të tatimpaguesit përfshirë 

kërkesën për kompensim (kur, për një tatim ose disa lloje tatimesh, tatimpaguesi ka një 

detyrim por gjithashtu gëzon edhe të drejtën e kreditimit ose rimbursimit); 

 çdo akt që ndikon kërkesën e tij për rimbursim; 

 çdo akt që ndikon kërkesën e tij për lehtësim tatimor; 

 gabimet në llogaritjen e përqindjes së kamatvonesës (neni 76(4) i Ligjit)
489

; 

 vendosjen ose gabimet në llogaritjen e shumave dhe llojeve të gjobave; 

 

Tatimpaguesi nuk mund të apelojë masat  administrative të parashikuara në Kreun XI (dhe në 

kapituj të tjerë të këtij ligji) që kanë të bëjnë me masat e mbledhjes me forcë, ato nuk janë objekt 

apelimi administrativ pranë Drejtorisë së Apelimit Tatimor. Të tilla raste, por pa u kufizuar 

vetëm në to, janë: urdhër-bllokimi i llogarive bankare dhe kërkesa për shlyerjen e detyrimeve 

tatimore të papaguara, shih nenin 90 të ligjit
490

; njoftimi për një palë të tretë sipas nenit 97 të 

Ligjit ose 
491

 njoftimi për një palë të tretë sipas nenit 98 të Ligjit
492

.  

 

 

5.5.3. Dokumentacioni që duhet të përmbajë kërkesa ankimore 

 

Ankimi bëhet me shkrim. Ankimi dhe dokumentacioni që i bashkangjitet duhet të përmbajë 

informacionin e mëposhtëm: 

a) emrin dhe adresën e tatimpaguesit, 

b) numrin e regjistrimit të tatimpaguesit (NIPT), 

c) aktin administrativ, të nxjerrë ose të panxjerrë nga organi tatimor, që është objekt ankimi duke 

përfshirë periudhën tatimore përkatëse dhe shumën e detyrimit tatimor, 

d) vërtetimin e pagesës së detyrimit tatimor që ankimohet, 

e) arsyet për ankimin e tij, 

f) informacion në mbështetje të ankimit (aktin e kontrollit, proçes-verbalet etj.) 

g) çdo dokument tjetër që ankimuesi e gjykon të rëndësishëm, 

h) nënshkrimin e tij. 
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 Shih ligjin nr.9920,datë:19.05.2008. Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar. Shih 
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Ky vendim futet në dosjen e tatimpaguesit dhe nga një kopje i dërgohet, me postë rekomande, 

tatimpaguesit dhe organit të administratës tatimore, që ka bërë vlerësimin tatimor ose ka marrë 

vendimin, që është objekt i ankimit. 

 

 

5.5.4. Kushtet paraprake që duhet të plotësohen për të marrë në shqyrtim një ankim 

tatimor. 
 

Një ankim nuk merret në shqyrtim kur tatimpaguesi nuk paguan shumën e plotë të detyrimit 

tatimor të përcaktuara në njoftim-vlerësimin tatimor objekt ankimi (tatimi/kontributi dhe 

kamatvonesa) para skadimit të afatit të ankimit; Tatimpaguesi nuk i  bashkëngjit ankimit aktin  

administrativ(njoftim vlerësimin tatimor) objekt ankimi; Tatimpaguesi nuk bashkëngjit 

vërtetimin e pagesës ose të kompesimit të detyrimeve dhe kamatvonesave (pa gjobat) të 

përcaktuara në njoftim vlerësimin tatimor. 

 

Drejtoria e Aplemit Tatimor duhet të marrë vendimin brenda 60 ditëve. Në rast plotësimi 

dokumentacioni afati shtyhet edhe 1 muaj. Tatimpaguesi mund ta kundërshtojë vendimin e 

drejtorisë së apelimit tatimor në gjykatë, brenda 30 ditëve kalendarike nga data e marrjes dijeni 

për këtë vendim. Nëse drejtoria e apelimit tatimor nuk shprehet brenda 60 ditëve nga data e 

marrjes së ankimit, tatimpaguesi mund të ankohet drejtpërdrejt në gjykatë. 

 

 

5.6. Të drejtat dhe detyrimet e tatimpaguesit gjatë ankimimit tatimor administrativ 
 

Duke u mbështetur në nenin 108, “Drejtoria e Apelimit Tatimor shqyrton ankimin tatimor dhe 

merr vendim në bazë të provave dhe të argumentave të paraqitura nga tatimpaguesi dhe 

administrata tatimore. Drejtoria e Apelimit Tatimor ka të drejtë të kërkojë dokumentacionin 

shtesë nga tatimpaguesi ose administrata tatimore”
493

. Tatimpaguesi ka të drejtë ta paraqesë 

personalisht çështjen para drejtorisë së apelimit tatimor ose të caktojë një person për ta 

përfaqësuar atë, para kësaj drejtorie. Vetëm në rast se e kërkon me shkresë, tatimpaguesi mund të 

jetë i pranishëm në momentin e shqyrtimit të ankimit dhe do të njoftohet nga kjo e fundit për 

orarin  e takimit. 

 

Në të gjitha rastet barra e provës për të provuar që akti (apo vendimi), administrativ është i 

gabuar bie mbi ankimuesin. Sipas nenit 109, paragrafi i 2, tatimpaguesit i lind e drejta që të 

kundërshtojë vendimin e Drejtorisë së Apelimit Tatimor në gjykatën administrative, brenda 30 

ditëve kalendarike nga data e marrjes dijeni për këtë vendim. Megjithatë, mund të bëhet një 

ankim në rrugë gjyqësore në mungesë të një vendimi të Drejtorisë së Apelimit Tatimor, vetëm në 

rastet kur vendimi administrativ nuk mund të jetë objekt ankimi sipas nenit 106 të ligjit ose 

Drejtoria e Apelimit Tatimor nuk nxjerr vendim brenda afatit ligjor
494

. 
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5.7.  E drejta për ti’u drejtuar gjykatës. Ankimi gjyqësor 

 
E drejta për ti‟u drejtuar gjykatës, për një ankim gjyqësor, është element i proçesit të rregullt 

ligjor, parashikuar në nenin 42 të Kushtetutës dhe e lidhur ngushtë me parimin e dëgjimit, 

parashikuar në nenin 33 të Kushtetutës. Ajo parashikohet si “ankim efektiv” në nenin 13 të 

Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Sipas kësaj të drejte, “çdo individ mund t‟i 

drejtohet instancave kombëtare, kur pretendon se është viktimë e një mase të marrë nga 

autoritetet shtetërore dhe që sipas tij vjen në kundërshtim me Kushtetutën, Konventën Europiane 

të të Drejtave të Njeriut dhe ligjet e brendshme”. E drejta e ankimit presupozon të drejtën e 

qytetarit për t‟iu drejtuar një organi më të lartë shtetëror, pranimin e ankimit, ekzistencën e 

organit për shqyrtimin e ankimit, afatet optimale të shqyrtimit, shqyrtimin objektiv, kontrollin 

gjyqësor si kontrollin përfundimtar ndaj ankimit dhe një garanci për një rehabilitim të mundshëm 

si pasojë e shqyrtimit dhe pranimit të ankimit. 

 

Dispozitat objekt kërkese kushtëzojnë të drejtën e ankimit me pagimin paraprak të vlerësimit 

tatimor, gjë që përbën kufizim të kësaj të drejte. Si çdo e drejtë subjektive, edhe e drejta e 

ankimit, nuk e përjashton mundësinë që ligjvënësi të vendosë kufizime në ushtrimin e saj për të 

mbrojtur një interes publik ose të drejtat e të tjerëve. Por, kufizimet mund të vendosen duke u 

përmbushur kushtet garanci për mbrojtjen e të drejtave që parashikon neni 17 “dhe pikërisht që 

kufizimi duhet të bëhet me ligj, të jetë në përpjesëtim me gjendjen që e ka diktuar atë, të mos 

cenojë thelbin e të drejtës dhe të mos tejkalojë kufizimet e parashikuara në Konventën Europiane 

për të Drejtat e Njeriut”. Megjithatë, për shkaqet që ka parashtruar kërkuesi Gjykata Kushtetuese 

nuk arrin në përfundimin se dispozitat objekt kërkese janë antikushtetuese. 

 

Nga përmbajtja e dispozitave në shqyrtim rezulton se ligjvënësi synon ta detyrojë subjektin e 

tatuar që krahas me kërkesën për rishqyrtim në organet më të larta tatimore, të paguajë 

vlerësimin tatimor që i detyrohet shtetit. Kjo pagesë paraprake bëhet në përputhje me politikën 

shtetërore të grumbullimit të të ardhurave të ligjshme, me qëllim që shteti të përmbushë 

funksionet e veta ndaj shoqërisë në përgjithësi e shtetasve në veçanti, pra është në interes publik. 

Në lidhje me këtë çështje  Gjykata Kushtetuese në vendimin nr.9, datë 2.4.2003
495

, konstaton se 

nenet 41/4, 42/5 e 43/1 të ligjit nr.7928, datë 27.4.1995 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, për aq 

sa parashtrohet në kërkesë, gjithashtu nuk cenojnë parimin kushtetues të përpjesëtimit midis 

kufizimit që i bëhet ankimit të subjektit të tatuar me gjendjen që e ka diktuar atë masë. Ligji ruan 

balancin midis të drejtës së individit dhe të mirës së përgjithshme, duke mbajtur një qëndrim të 

arsyeshëm në përcaktimin e vlerës që merret paraprakisht. Nga përmbajtja e ligjit del se organet 

tatimore jo vetëm që vlerësimin tatimor e bëjnë zakonisht kur personi i kontrolluar nuk respekton 

kushtet e ligjit për pagimin e TVSh-së, por dhe se ky vlerësim përfaqëson vetëm një pjesë të 

detyrimit tatimor që përfshin në vetvete edhe gjobën e interesin. Vetë vlerësimi tatimor 

përfaqëson shumën që i takon shtetit nga fitimi i subjektit që ushtron veprimtari tregtare”.  

 

Pagimi paraprak i vlerësimit tatimor është i nevojshëm për shkak të vështirësive që ndeshin 

organet shtetërore në vjeljen e detyrimeve nga subjektet e detyruara. Në kushtet e një ekonomie 

informale të vendit dhe kur transaksionet financiare janë në hapat e para, nga mosvjelja në kohë 
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e detyrimeve mund të vijnë pasoja të tilla që do të dëmtonin rëndë interesat publike dhe do të 

prishnin balancin midis të mirës së përgjithshme dhe të drejtës së individit në favor të këtij të 

fundit.  

 

Kufizimi është i përligjur edhe se qëllimi i ligjit është që shteti t‟i marrë paraprakisht shumat që i 

takojnë, pa mohuar kthimin e tyre në rast se gjykata anulon aktin administrativ të organeve 

tatimore. Vetë ekzekutimi i vendimit përbën një element thelbësor të konceptit të shtetit ligjor e 

të vetë nocionit të gjykimit të drejtë, prandaj neni 1 paragrafi i dytë i protokollit nr.1 të 

Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut, u jep të drejtë shteteve që duke respektuar parimin 

e ligjshmërisë dhe të legjitimitetit të kufizimeve “të venë në fuqi ligjet që ato i quajnë të 

domosdoshme për të siguruar pagesën e taksave ose të kontributeve të tjera, ose të gjobave”. 

 

“Kufizimi i së drejtës së ankimit në ligjin “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”, nuk tejkalon as 

kufizimet e parashikuara në Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut, në kuptim të nenit 17 

të Kushtetutës. Në nenin 13, Konventa përcakton të drejtën e ankimit efektiv pa u shprehur në 

këtë nen për kufizimin e kësaj të drejte, siç vepron për disa të drejta të tjera, por neni 1, paragrafi 

2 i protokollit nr.1 të Konventës pranon të drejtën e shteteve të nxjerrin ligje për të siguruar 

pagesën e kontributeve. Nga ana tjetër, Konventa parashikon vetëm qëllimin e kufizimit që është 

sigurimi i pagesave nga subjektet, duke i lënë shteteve hapësirë vlerësimi për rrugët e mjetet 

efektive të realizimit të këtij qëllimi”. Vetë ligji objekt kërkese ka përcaktuar rrugët e mjetet e 

domosdoshme që sigurojnë pagesat e kontributeve pa cenuar thelbin e të drejtës, duke 

parashikuar edhe disa mjete të tjera që mbrojnë thelbin e të drejtës, pra që i japin mundësi 

subjektit të tatuar që ka vështirësi financiare të ushtrojë ankimin. Kështu, ligji nr.8560, datë 

22.12.1999 “Për proçedurat tatimore” parashikon edhe zgjatjen e afatit të pagesës ose ndarjen e 

saj në këste, kur tatimpaguesi nuk mund të paguajë menjëherë të gjithë detyrimin tatimor. Jo 

vetëm kaq, por sipas udhëzimit nr.5, datë 11.2.2002 të Ministrit të Financave, tatimpaguesi mund 

të paraqesë edhe garanci të tjera të nevojshme para se të paraqitet për apelim.  

 

Teza se një kufizim i tillë lejohet, në referim të nenit 1 të protokollit nr.1 të Konventës Evropiane 

për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, nuk qëndron.është e vërtetë që 

dispozita e mësipërme autorizon nxjerrjen e ligjeve që sigurojnë pagesën e taksave, por 

dispozitat e atakuara nuk sigurojnë këtë. Objekt i shqyrtimit tonë është kufizimi i së drejtës së 

rekursit (ankimit) para afateve të caktuara për pagesë, rekurs që nuk pezullon pagesën. Ky rekurs 

në këtë fazë në një shtet me institucione serioze e të konsoliduara ka për qëllim mënjanimin në 

kohë të shkeljeve eventuale, i cili është mjaft i vështirë dhe shpesh i pamundur të realizohet  

mbas pagimit të parakohshëm të taksave e kalimit të tyre në Buxhetin e Shtetit.  

 

Po në të njëjtën linjë Gjykata kushtetuese është shprehur dhe në vendimin nr 135, datë 

17.06.2002
496

. Në lidhje me këtë vendim për shpalljen si antikushtetuese të neneve nr 30 e 36 të 

ligjit Për Tatimin mbi të Ardhurat në RSH, dhe të neneve 21 dhe 36 të ligjit “Për proçedurat 

tatimore në RSH”. Gjykata kushtetuese është shprehur se: 
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Nisur nga sa sipër, Gjykata Kushtetuese konkludon se pala kërkuese nuk vërtetoi pretendimin e 

saj për papajtueshmërinë me Kushtetutën të nenit 30 të ligjit “Për tatimin mbi të ardhurat”. 

Mënyra e parashikuar në këtë dispozitë për mbledhjen e tatimit nuk sjell asnjë lloj kufizimi për 

lirinë e veprimtarisë ekonomike të tatimpaguesve, në kuptim të nenit 11 të Kushtetutës. Nëse kjo 

dispozitë, siç pretendohet nga pala kërkuese, ka vërtet mangësi, ato mund të përbëjnë shkak për 

ndryshimin ose plotësimin e saj, por jo për ta shfuqizuar atë si të papajtueshme me Kushtetutën”. 

 

 

5.8.   Jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese në fushën tatimore 

 

Me dispozitën e mësipërme janë krijuar më tej kushtet dhe hapësirat e nevojshme që Komisioni i 

Apelimit si organ i administratës publike të zbatojë parimin e paanësisë në ushtrimin e 

kompetencave të veta në trajtimin e të gjitha subjekteve me të cilat hyn në marrëdhënie. Ky 

parim i rëndësishëm, që përshkon administratën publike në ushtrimin e funksioneve të veta, është 

parashikuar shprehimisht në nenin 12 të Kodit të Proçedurave Administrative”. 

 

Metodat alternative të përcaktimit të detyrimit tatimor jepen në nenin 36 të ligjit “Për proçedurat 

tatimore në Republikën e Shqipërisë”. Ky nen, me ndryshimet që pësoi, nuk ka prekur parimet 

kushtetuese të përcaktuara në nenin 11 të Kushtetutës. Për të luftuar evazionin fiskal, organet 

tatimore sipas këtij neni, mund të rikarakterizojnë transaksionet për të reflektuar situatën 

ekonomike reale të tatimpaguesve, por në aplikimin e kësaj metode, rikarakterizimi i 

transaksioneve është lejuar që të bëhet prej organeve tatimore vetëm në tre raste taksative. Këto 

raste janë: 

- së pari, kur tatimpaguesi, për një periudhë të caktuar tatimore nuk ka deklaruar detyrimet e tij 

tatimore, siç parashikohet në ligje të veçanta tatimore; 

- së dyti, kur gjatë kontrollit të kryer nga organet tatimore nuk gjendet dokumentacioni i duhur 

për përcaktimin e detyrimit tatimor ose kur ky dokumentacion ka mangësi serioze, të cilat nuk 

lejojnë paraqitjen e situatës reale të tatimpaguesve; 

- së treti, kur tatimpaguesit manipulojnë çmimet e shitjes. 

 

Përsa më sipër, del e qartë se rikarakterizimi i transaksioneve nuk është rregull, por përjashtim 

dhe për rastet që ai lejohet, në kundërshtim me pretendimet e palës kërkuese, nuk prek lirinë 

kontraktore të tatimpaguesve, por është një mjet efektiv për të luftuar evazionin fiskal. Për të 

gjithë arsyet që rendita më sipër në kuadër të këtij vendimi Gjykata Kushtetuese mori një vendim 

si më poshtë:  

“Njëzëri, për rrëzimin e kërkesës për shfuqizimin si antikushtetues të neneve 30 e 36 të ligjit 

“Për tatimin mbi të ardhurat”, si dhe për nenin 21 të ligjit “Për proçedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”. Me shumicë votash, për rrëzimin e kërkesës për shfuqizimin si 

antikushtetues të nenit 36 të ligjit “Për proçedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”. 

 

Po kështu në një vendim më të fundit të Gjykatës Kushtetuese, vendimi nr 16, datë 

25.07.2008
497

, gjykata konstatoi se:  
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Gjykata Kushtetuese konstaton, se në rastin në shqyrtim qëllimi i dispozitës së kundërshtuar (e 

cila detyron tatimpaguesit e ndëshkuar me gjobë të paguajnë 15 përqind të çdo gjobe dhe interesi 

përpara se t‟i drejtohen gjykatës për kundërshtimin e masës administrative të gjobës) është rritja 

e efektivitetit të masave administrative në fushën e vjeljes së detyrimeve tatimore. Në këtë 

drejtim Gjykata Kushtetuese vlerëson, se efektiviteti i masave shtrënguese administrative, në 

kuptim të nenit 17 të Kushtetutës,  përbën një “interes publik”. Për pasojë, Gjykata duhet të 

vlerësojë nëse masa ligjore e aplikuar nëpërmjet dispozitës së kundërshtuar është në përpjesëtim 

me gjendjen që e ka diktuar atë. Në këtë drejtim, Gjykata duhet të verifikojë nëse ky synim i 

ligjvënësit mund të arrihet me mjete të tjera ligjore, pa ndërhyrë në të drejtën individuale për t‟iu 

drejtuar gjykatës.  

 

“Gjykata Kushtetuese konstatoi, se legjislacioni administrativ në fuqi përmban dispozita që bëjnë 

të mundur efektivitetin e masave administrative në fushën e vjeljes së detyrimeve tatimore dhe të 

masave administrative në këtë drejtim. Kështu, sipas nenit 130 të Kodit të Proçedurave 

Administrative (Ligji nr.8485, datë 12.05.1999) “1. Aktet administrative mund të ekzekutohen 

vetëm pas hyrjes së tyre në fuqi. 2. Ekzekutimi i detyrimeve të parashikuara në aktin 

administrativ mund të bëhet forcërisht nga administrata pa qenë nevoja për t’iu drejtuar 

gjykatës, me kusht që ekzekutimi të bëhet në përputhje me kërkesat e ligjit.”. Ndërsa neni 138 i po 

këtij Kodi, në pjesët përkatëse, parashikon se  “1. Ankimi administrativ pezullon zbatimin e aktit 

administrativ. 2. Zbatimi i aktit administrativ nuk pezullohet vetëm në rastet e mëposhtme: a) 

akti administrativ synon mbledhjen e taksave, tatimeve dhe të ardhurave të tjera buxhetore;”. Në 

këto kushte administrata tatimore mund të veprojë në rrugë ekzekutive kundër tatimpaguesve të 

vonuar, pavarësisht kundërshtimit të tyre në organet tatimore të përcaktuara me ligj dhe më pas 

në organet gjyqësore. Në ligjin 8560
498

 janë parashikuar jo vetëm radha e pagesës së detyrimeve 

tatimore (neni 42), por edhe proçedurat e zakonshme dhe të jashtëzakonshme të mbledhjes me 

forcë të detyrimeve (nenet 45 dhe 46), madje edhe pagesa me këste e detyrimeve (neni 41).” 

 

Në këto kushte Gjykata Kushtetuese vlerëson, se parapagimi i gjobës, si parakusht për të ngritur 

padi në gjykatë, është një barrë e tepruar që nuk diktohet nga nevoja e efektivitetit të masave 

administrative, siç është ajo e vjeljes së gjobave. Si përfundim Gjykata Kushtetuese vlerëson, se 

dispozita e kundërshtuar e nenit 3/2, të Ligjit 9713
499

, përbën një ndërhyrje kushtetutshmërisht të 

palejueshme në të drejtën individuale për t‟iu drejtuar gjykatës (e drejta e akcesit).  

 

Këto kanë qenë vendimet më të rëndësishme të Gjykatës tonë Kushtetuese këto 20 vitet e fundit 

në fushën e tatim- taksave. Njëkohësisht, këto kanë qenë vendime të cilat kanë tërhequr 

vëmendjen e pushtetit mediatik të grupeve të interesave përkatës por dhe të gjithë qytetarëve në 

vend. Me anë të këtyre vendimeve Gjykata Kushtetuese në më shumë se 1 herë ka theksuar të 

pajtueshme me kushtetutën e RSH, (përkatësisht me nenet 41 dhe 17 të saj), të pikës 1 të nenit 

106 të ligjit “Për proçedurat tatimore në RSH”, për sa i përket pagimit të detyrimit tatimor 

përpara kryerjes së ankimit tatimor qoftë pranë organeve administrative dhe qoftë pranë atyre 

gjyqësore. Ndërkohë, po kjo Gjykatë shpalli si të papajtueshme me Kushtetutën (në vendimin nr 
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16 i datës 25.07.2008.) të pikës 2 të nenit 3 të ligjit “Për proçedurat tatimore të RSH”.
500

 Kjo 

pikë kishte të bënte me detyrimin  e pagimit dhe 15 përqind të gjobave të vendosur nga 

administrata tatimore përpara rekursit administrativ dhe gjyqësor. Në pikën 5 të nenit 106 

theksohet se: “Akti administrativ, i lëshuar nga administrata tatimore dhe për të cilin nuk është 

ankimuar në rrugë administrative, nuk mund të ankimohet në rrugë gjyqësore”. Për këtë kemi 

folur gjerësisht më sipër.  

 

 

Konkluzione 

 

Legjislacioni proçedurial tatimor, është më i rëndësishmi në të gjithë tërësinë e paketës fiskale të 

një shteti. Në këtë kapitull, kemi dashur të evidentojmë problematikat që lindin në rastet e 

apelimit të një vendimi tatimor, kundravatjet administrative tatimore, veprat penale në këtë 

fushë, strukturat e administratës tatimore puna e të cilëve është drejtëpërdrejt e lidhur me këto 

veprimtari si dhe kemi sjellë disa raste nga jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese në lidhje me 

problematikat në fushën tatimore. Për ne ishte shumë e rëndësishme, që në këtë disertacion të 

paraqesim jo vetëm një panoramë të përgjithshme të zhvillimit të “tatimit mbi të ardhurat 

personale”, e shtrirë kjo në kohë dhe hapësirë, por mbi të gjitha ta pasurojmë punimin dhe me 

problematikat konkrete proçeduriale që kanë lindur këto 24 vitet e fundit. Mund të them se 

legjislacioni proçedurial tatimor në vendin tonë përmban mjaft problematika një pjesë prej tyre 

janë amenduar me kalimin e viteve, disa prej tyre kanë lindur rishtazi. E rëndësishme për ne 

është t‟i evidentojmë ato, dhe ti vëmë theksin ndryshimeve që duhet të ndodhin gjithmonë në 

kuadër të përmirësimit të dukshëm dhe konkret, të marrëdhënies shtet-tatimpagues.  

 

Problematikat që kanë lindur në praktikë, për sa I përket anës proçeduriale të vjeljes së tatimit, 

kanë të bëjnë me mundësinë e apelimit tatimor, sa të thjeshtëzuara janë proçedurat dhe sa I 

pavarur është organi tatimor në dhënien e një vendimi në rastet e apelimit tatimor administrativ. 

Drejtoria e Apelimit tatimor që është krijuar pranë Drejtorisë së Përgjithëshme të Tatimeve (që 

ka zëvendësuar Komisionin e Apelimit Tatimor), ka varësi të drejtpërdrejt nga Ministri I 

Financave pra, nuk është një strukturë e pavarur gjatë rolit të saj vendimmarrës. Në praktikë, 

gjithashtu shumë e diskutueshme ka qenë dhe e drejta e apelimit tatimor, administrativ dhe 

gjyqësor I tatimit. Sipas legjislacionit proçedurial tatimor, që një individ të apelojë një vendim 

apo një akt të marrë nga administrata tatimore, duhet që më parë ai të ketë shlyer 100% të gjithë 

detyrimin tatimor objekt I ankimit (duhet të paraqesë dokumentacionin përkatës që vërteton 

shlyerjen e detyrimit përfshirë garancitë bankare). Themi se ka qënë një çështje mjaft e 

diskutueshme në praktikë sepse, tatimpaguesit sipas këtij rregulli paragjykohen nga legjislatori 

(pra konsiderohen fajtor dhe pa iniciuar një proçes të rregullt vlerësimi të ankimit, qoftë 

administrativ dhe qoftë gjyqësor). Kjo mund të shihet si një mundësi e privimit të lirisë së 

tatimpaguesve për të ankimuar një akt apo vendim të administratës tatimore.  

 

Dispozitat objekt kërkese kushtëzojnë të drejtën e ankimit me pagimin paraprak të vlerësimit 

tatimor, gjë që përbën kufizim të kësaj të drejte. Si çdo e drejtë subjektive, edhe e drejta e 

ankimit, nuk e përjashton mundësinë që ligjvënësi të vendosë kufizime në ushtrimin e saj për të 

mbrojtur një interes publik ose të drejtat e të tjerëve. Por, kufizimet mund të vendosen duke u 
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përmbushur kushtet garanci për mbrojtjen e të drejtave që parashikon neni 17 “dhe pikërisht që 

kufizimi duhet të bëhet me ligj, të jetë në përpjesëtim me gjendjen që e ka diktuar atë, të mos 

cenojë thelbin e të drejtës dhe të mos tejkalojë kufizimet e parashikuara në Konventën Europiane 

për të Drejtat e Njeriut”. Megjithatë, për shkaqet që ka parashtruar kërkuesi Gjykata Kushtetuese 

nuk arrin në përfundimin se dispozitat objekt kërkese janë antikushtetuese. 

 

Nga përmbajtja e dispozitave në shqyrtim rezulton se ligjvënësi synon ta detyrojë subjektin e 

tatuar që krahas me kërkesën për rishqyrtim në organet më të larta tatimore, të paguajë 

vlerësimin tatimor që i detyrohet shtetit. Kjo pagesë paraprake bëhet në përputhje me politikën 

shtetërore të grumbullimit të të ardhurave të ligjshme, me qëllim që shteti të përmbushë 

funksionet e veta ndaj shoqërisë në përgjithësi e shtetasve në veçanti, pra është në interes publik. 

Në lidhje me këtë çështje  Gjykata Kushtetuese në vendimin nr.9, datë:2.04.2003,Gjykata 

Kushtetuese, “Konstaton se “nenet 41/4, 42/5 e 43/1 të ligjit nr.7928, datë 27.4.1995 “Për tatimin 

mbi vlerën e shtuar”, për aq sa parashtrohet në kërkesë, gjithashtu nuk cenojnë parimin 

kushtetues të përpjesëtimit midis kufizimit që i bëhet ankimit të subjektit të tatuar me gjendjen 

që e ka diktuar atë masë. Ligji ruan balancin midis të drejtës së individit dhe të mirës së 

përgjithshme, duke mbajtur një qëndrim të arsyeshëm në përcaktimin e vlerës që merret 

paraprakisht. Nga përmbajtja e ligjit del se organet tatimore jo vetëm që vlerësimin tatimor e 

bëjnë zakonisht kur personi i kontrolluar nuk respekton kushtet e ligjit për pagimin e TVSh-së, 

por dhe se ky vlerësim përfaqëson vetëm një pjesë të detyrimit tatimor që përfshin në vetvete 

edhe gjobën e interesin. Vetë vlerësimi tatimor përfaqëson shumën që i takon shtetit nga fitimi i 

subjektit që ushtron veprimtari tregtare”.  

 

Pagimi paraprak i vlerësimit tatimor është i nevojshëm për shkak të vështirësive që ndeshin 

organet shtetërore në vjeljen e detyrimeve nga subjektet e detyruara. Në kushtet e një ekonomie 

informale të vendit dhe kur transaksionet financiare janë në hapat e para, nga mosvjelja në kohë 

e detyrimeve mund të vijnë pasoja të tilla që do të dëmtonin rëndë interesat publike dhe do të 

prishnin balancin midis të mirës së përgjithshme dhe të drejtës së individit në favor të këtij të 

fundit.  

 

Kufizimi është i përligjur edhe se qëllimi i ligjit është që shteti t‟i marrë paraprakisht shumat që i 

takojnë, pa mohuar kthimin e tyre në rast se gjykata anulon aktin administrativ të organeve 

tatimore. Vetë ekzekutimi i vendimit përbën një element thelbësor të konceptit të shtetit ligjor e 

të vetë nocionit të gjykimit të drejtë, ashtu si neni 1 paragrafi i dytë i protokollit nr.1 të 

Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Po në të njëjtën linjë Gjykata kushtetuese është 

shprehur dhe në vendimin nr 135, datë 17.06.2002. Në lidhje me këtë vendim për shpalljen si 

antikushtetuese të neneve nr 30 e 36 të ligjit “Për tatimin mbi të ardhurat në RSH”, dhe të neneve 

21 dhe 36 të ligjit “ Për proçedurat tatimore në RSH”. Gjykata kushtetuese është shprehur se: 

“Nisur nga sa më sipër, Gjykata Kushtetuese konkludon se pala kërkuese nuk vërtetoi 

pretendimin e saj për papajtueshmërinë me Kushtetutën të nenit 30 të ligjit “Për tatimin mbi të 

ardhurat”. Mënyra e parashikuar në këtë dispozitë për mbledhjen e tatimit nuk sjell asnjë lloj 

kufizimi për lirinë e veprimtarisë ekonomike të tatimpaguesve, në kuptim të nenit 11 të 

Kushtetutës. Nëse kjo dispozitë, siç pretendohet nga pala kërkuese, ka vërtet mangësi, ato mund 

të përbëjnë shkak për ndryshimin ose plotësimin e saj, por jo për ta shfuqizuar atë si të 

papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.  
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KAPITULLI VI: KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME 
 

Problematikat të cilat lidhen me organizimin e sistemit tatimor në vendin tonë janë të shumta, kjo 

edhe për faktin se ky sistem ka dal nga një ekonomi e cunguar në duart e pushtetit shtetëror drejt 

një ekonomie të lirë, ritmet e zhvillimit të së cilës ishin mjaft të shpejta. Për këtë arsye, 

reformimi i sistemit tatimor shqiptar mbetet një ndër sfidat më të mëdha të operatorit publik, 

duke qënë se ky sistem ka lidhje të drejtpërdrejtë edhe me performancën politike të pushtetit 

shtetëror. Nëpërmjet tatimeve mblidhen mjetet financiare për financimin e shpenzimeve publike, 

madhësia e të cilave varet pikërisht nga vëllimi i të ardhurave të mbledhura nëpërmjet tatimeve.  

 

Kapitulli i parë është një vështrim i detajuar rreth faktit sesi sistemi i administrimit dhe 

mbledhjes së tatimeve ka ardhur deri në ditët e sotme. Në fillim të këtij studimi jemi ndalur në 

përkufizimin dhe trajtimin e koncepteve kryesore të sistemit tatimor sot në vendin tonë, ndërkohë 

në pjesën e dytë të këtij kapitulli kemi trajtuar historikun e sistemit tatimor deri në ditët e sotme. 

Në funksion të studimit tonë, analizën e kemi ndarë në pesë pjesë kryesore, pjesë të cilat i 

korrespondojnë zhvillimeve më të rëndësishme historike të këtij sistemi në vendin tonë. Pjesa e 

parë është një vështrim rreth lindjes së taksave dhe tatimeve periudhë e cila i përket fillimeve të 

shekullit të XV deri në krijimin e shtetit shqiptar në vitin 1912. Gjatë kësaj periudhe, historia e 

popullit shqiptar, duke filluar  nga shekulli XV deri në krijimin e shtetit shqiptar në 28 nëntor 

1912, ka qënë e lidhur me historinë e popullit turk, dhe baza ligjore mbështetej në ligjin e shënjtë 

“Ligji i Sheriatit” dhe “Kurani”, i cili ishte “Kushtetutë” e përjetshme e perandorisë osmane.  

 

Shteti i ri shqiptar, pas shpalljes së pavarësisë së vendit në vitin 1912, trashëgoi një sistem 

tatimor të prapambetur dhe vendi karakterizohej nga një paqëndrueshmëri politike. Përpjekjet për 

rimëkëmbjen e ekonomisë, veprimtaria dhe funksionet e tij mbetën të cunguara sidomos nga 

Lufta e Parë Botërore. Qeveria, me gjithë përpjekjet për përmirësimin dhe ndryshimin e sistemit 

tatimor, nuk mundi të reformonte sistemin e mëparshëm të perandorisë otomane, për arsye të 

mosndryshimit të ekonomisë dhe mospatjes së një administrate të fortë dhe të qëndrueshme. 

Megjithatë pati përpjekje për vendosjen e një sistemi tatimor në interes të konsolidimit të shtetit 

dhe ekonomisë kombëtare. Gjatë kësaj periudhe, rëndësi të veçantë pati grumbullimi i të 

ardhurave tatimore, në arkën e shtetit të ri shqiptar, duke i dhënë fund transferimit dhe grabitjes 

së tyre nga Qeveria Osmane. 

 

Periudha e katërt në funksion të analizës sonë, fillon me mbarimin e Luftës së Dytë Botërore dhe 

përfundon me rënien e sistemit socialist. Qeveria e dalë pas Luftës së Dytë Botërore ndoqi 

politikën e asgjësimit të sistemit tatimor të trashëguar dhe vendosi objektiv politik, krijimin e 

sistemit të ri tatimor. Nga viti 1945-1976, roli i sistemit tatimor ishte në dobësimin e pronës 

private. Nga periudha 1977-1990, roli i sistemit tatimor ishte në zhdukjen e pronës private. 

Politika tatimore e shtetit shqiptar u mbështet në parimet e klasikëve socialistë për tatimet dhe 

taksat. Në bazë të këtij koncepti, pushteti i tatimeve fillimisht u përdor, si një instrument politik 

dhe ekonomik për zbatimin e tatimeve progresive mjaft të larta mbi të pasurit (deri 80%) duke 

synuar dobësimin ekonomik të tyre; kufizimin e marrëdhënieve kapitaliste, si dhe dobësimin e 

fuqisë ekonomike të borgjezisë; dhe krijimin e sistemit të ri të marrëdhënieve socialiste në 

prodhim. Qeveria e pas luftës, nëpërmjet legjislacionit tatimor, synonte ndryshime në strukturën 

e të ardhurave buxhetore, në favor të sigurimit të tyre nga sektori shtetëror dhe reduktimin e të 

ardhurave nga sektori privat. Tatimet do të përdoreshin deri në zhdukjen e pronës private, duke 
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synuar dhe duke ndryshuar strukturën e të ardhurave në favor të të ardhurave nga sektori 

shtetëror i ekonomisë. 

 

Në Shqipëri, aktet e para ligjore për vendosjen e sistemit tatimor fillesën e tyre e kanë në vitin 

1991, periudhë që përkon me hartimin e legjislacionit tatimor në vend, i cili u konkretizua me 

shpalljen e tij në janar të vitit 1992, dhe më pas me nxjerrjen e ligjit “Për tatimin mbi të ardhurat” 

më 14 korrik 1992. Parlamenti, në janar 1992, miratoi një paketë ligjore tatimore, e cila krijoi 

bazën e nevojshme ligjore në fushën e tatimeve dhe taksave. Ajo krijoi një instrument të ri fiskal 

të domosdoshëm, i cili ofronte mundësi për sigurimin e të hyrave publike dhe ndaljen e krizës që 

po përjetonte vendi. Legjislacioni tatimor, i cili filloi të zbatohej në vitin 1992, mund të 

konsiderohet si themeli i sistemit tatimor modern.  

 

Në këtë periudhë u hartuan dhe u miratuan një sërë ligjesh të ndryshme për reformimin e sistemit 

financiar, ku ndër të tjera mund të përmendim ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar, ligjin për 

letrat me vlerë, ligjin për veprimtarinë e sigurimeve dhe risigurimeve, ligjin për tatimin mbi të 

ardhurat, ligjin për proçedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë, etj. Këto ligje, së bashku me 

direktivat dhe rekomandimet e Bashkimit Europian, qëndrojnë në themel të legjislacionit aktual 

mbi sistemin tatimor në Republikën e Shqipërisë. 

Në kapitullin e dytë, kemi trajtuar tatimin mbi të ardhurat personale në Bashkimin Europian, 

mënyrën se si është konceptuar dhe trajtuar ky tatim direkt në legjislacionin europian, si dhe jemi 

ndalur në një analizë te hollësishme të këtij tatimi në disa prej vendeve të BE-së. Bashkimi 

Europian, që me krijimin e tij lindi si një bashkim ekonomik mes Shteteve Anëtare, të cilat me 

forcimin e bashkëveprimit ekonomik do të shkonin edhe më tej, drejt një cedimi gradual të 

pjesëve të sovranitetit të shteteve duke I hapur rrugë një bashkimi politik. Prandaj, sot themi se 

kemi të bëjmë me një organizim “sui generis” mes shteteve të Europës, për karekteristikat e 

realizimit dhe të funksionimit të këtij bashkimi. Realizimi i katër lirive themelore, si gur themeli 

I bashkëpunimit mes shtetesh detyrimisht kërkon dhe politika më të favorshme në fushën 

tatimore. Për këtë arsye, aktualisht, Bashkimi Europian ka adaptuar dhe ka përfunduar tërësisht 

harmonizimin e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, duke përfshirë jo vetëm parimet themelore të këtij 

tatimi por edhe harmonizimin e praktikave që do të ndiqen nga Shtetet Anëtare për procedurat e 

vjeljes së këtij tatimi.  

Ndërkohë, për sa i përket tatimit mbi të ardhurat, harmonizimi mbetet përsëri me ritme të 

ngadalta, kjo për faktin se Shtetet Anëtare kanë ushtruar presion që këtë tatim ta trajtojnë në 

nivel kombëtar. Kjo ka ardhur si rezultat që, secili shtet ka zgjedhur të adaptojë atë sistem 

tatimor që i përshtatet më mirë zhvillimeve të tij ekonomike, kulturës apo traditës. Dhe është 

mjaft e vështirë për shtetet që këtë traditë ta tjetërsojnë ose qoftë edhe ta ndryshojnë. Aktualisht, 

për sa I përket tatimit mbi të ardhurat, BE-ja ka miratuar pesë direktiva, tre prej të cilave 

rregullojnë tatimin mbi fitimin dhe dy prej tyre, përkatësisht, direktiva 48/EC/2003 dhe 

2014/48/EU e datës 24 mars 2014, janë të fokusuar në tatimin mbi të ardhuarat personale. 

Gjithsesi, edhe këto direktiva, siç e kemi trajtuar më lartë, janë të fokusuara në rregullimin e 

marrëdhënieve që lindin në fushën e të ardhurave nga interesi dhe kursimet e individëve. 

Megjithatë, ato harmoizojnë parimet bazë të funksionimit të bashkëpunimit mes shteteve. 

Unifikohet parimi i residencës, parimi i mos diskriminimit dhe gjithashtu në direktivën e 2014 e 
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cila do të hyjë në fuqi më 1 janar 2016, forcohet edhe bashkëpunimi mes shteteve. Për këtë do të 

ngrihet një autoritet ndërshtetëror, I cili do të forcojë luftën kundër evazionit dhe fshehjes së të 

ardhurave duke marrë për bazë forcimin e shkëmbimit të informacionit mes shtetesh.  

Për sa i përket forcimit të bashkëpunimit mes shteteve në fushën e tatimit mbi të ardhurat, tre 

drejtimet kryesore, mbi të cilat është fokusuar ky bashkëveprim janë: Në rradhë të parë, 

harmonizimi i parimeve bazë që do të shërbejnë si gur themeli në thellimin e mëtejshëm të 

bashkëpunimit. Në rradhë të dytë: Kemi të bëjmë me unifikimin e marrëveshjeve për eliminimin 

e tatimit të dyfishtë; dhe së fundmi; përforcimi i shkëmbimit të informacioneve mes shtetesh për 

luftën kundër evazionit fiskal dhe fshehjes së të ardhurave. 

Në  manualin e OECD-së, përmendet nevoja për të lehtësuar rastet e taksimit të dyfishtë, të cilat 

nuk janë të parashikuara në një traktat mes shteteve. Është e vërtetë se, përgjatë gjithë këtyre 

viteve, Shtetet Anëtare janë përpjekur të eliminojnë tatimin e dyfishtë që lind sipas situatave të 

ndryshme, veçanërisht kur bëhet fjalë për kapërcimin e kufijve të dividentëve si dhe të 

transferimit të çmimeve.   

Themelimi i një tregu të përbashkët është një objektiv themelor i BE-së. Një vendim i tillë u 

përforcua edhe me traktatin e Lisbonës, ku në nenin 3(3) të tij bëhet e detyrueshme dhe e 

obligueshme konsolidimi i tregut unik. Krijimi i tregut unik, është një koncept i lidhur ngushtë 

me ekzistencën e lirive themelore, përderisa ka për qëllim themelimin e një zone pa kufij të 

brendshëm dhe ku katër liritë e lëvizjes: të njerëzve, mallrave, shërbimeve dhe kapitaleve janë të 

garantuara sipas dispozitave të traktateve (neni 6 I Lisbonës).  

Vihet re se përforcimi  i vendosjes së lirisë së lëvizjes, është sanksionuar në të njëjtën kohë si 

nga rregullimet e Bashkimit Europian ashtu edhe OECD-së. Në nenin 2(d), në Konventën e 

themelimit të OECD-së, u theksua qëllimi i saj, sipas të cilit “shtetet anëtare, të gjithë u zotuan 

se ata individualisht ose së bashku do të përforconin përpjekjet për të minimizuar dhe zhdukur 

barrierat për lëvizjen e lirë të mallrave, shërbimeve, pagesave dhe zgjerimin e liberalizimit të 

lirisë së lëvizjes së kapitaleve”. 

Në të drejtën financiare, qëllimi i krijimit të lirisë së lëvizjes së lirë të mallrave, shërbimeve dhe 

kapitaleve është trajtuar disa herë. Në konventën për  modelin tatimor të OECD-së, në paragrafin 

7, neni 1, përmendet: “Qëllimi parësor i marrëveshjeve për eliminimin e tatimeve të dyfishta 

është nxitja e shkëmbimit të lirë të mallrave, shërbimeve dhe kapitaleve, përmes eliminimit të 

tatimit të dyfishtë  në nivel ndërkombëtar”.  

Po kështu edhe në Përmbledhjen e OECD-së, mbi transferimin e çmimeve, thuhet se: “Tatimet e 

dyfishta apo të shumëfishta, mund të krijojnë një barrierë për shkëmbimin e lirë të mallrave, 

shërbimeve dhe kapitaleve”
501

. 

Marrëveshjet dypalëshe dhe shumëpalëshe janë një instrument tjetër që shihen nga vendet e BE-

së, si një urë komunikimi për të realizuar tregun unik Europian. Në këtë mënyrë, ulen edhe 

kostot në lidhje me vjeljen vetëm një herë të tatimit mbi një detyrim të caktuar. Në këtë kapitull, 

gjithashtu, jemi ndalur edhe në përcaktimin e modeleve mbi ndërtimin e sistemeve tatimore më 

të përhapura sot në botë, të tilla si: sistemi gjithpërfshirës, dual dhe ai i taksës së sheshtë. Sot, 
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secili prej shteteve aplikon një prej këtyre formave të sistemit tatimor sipas përcaktimeve ligjore 

te vendeve të tyre. Madje, në disa raste
502

, shtetet kanë parashikuar që në dispozitat kushtetuese 

sistemin tatimor që ata kanë zgjedhur të aplikojnë. Për këtë arsye, në këtë kapitull jemi ndalur 

gjithashtu, për të trajtuar tatimin mbi të ardhurat personale në disa prej vendeve të Bashkimit 

Europian, në mënyrë që të evidentojmë të përbashkëtat por edhe larmishmëritë e sistemeve 

tatimore nga njëri shtet në tjetrin. 

Në këtë analizë, jemi fokusuar në shtetet perëndimore të Europës të cilët kryesisht kanë sisteme 

gjithpërfshirëse si: Anglia, Franca, Gjermania, Italia, Danimarka, Spanja, etj; por kemi dashur të 

trajtojmë edhe disa shtete të rajonit të cilët edhe pse janë bërë pjesë me të drejta të plota pranë 

familjes Europiane, përsëri vazhdojnë të aplikojnë sistemin e taksës së sheshtë si: Kroacia, 

Bullgaria dhe Rumania. 

Një dukuri interesante shfaqet edhe në rastin e zgjedhjes së njësisë kontribuese mes familjes, 

individit apo çiftit. Në vendet anëtare të OECD-së, njësia bazë kontribuese ndryshon nga njëri 

shtet në tjetrin. Disa vende si; Australia, Kanadaja, Danimarka, Italia, Mbretëria e Bashkuar, 

Suedia, Shqipëria etj, kanë implemetuar sistemin e njësisë së individit. Disa të tjera si Belgjika, 

Gjermania dhe Spanja kanë implementuar sistemin martesor. Ndërkohë Franca dhe 

Luksemburgu kanë aplikuar njësinë e familjes. Shtete të ndryshme, siç shihet kanë zhvilluar ide 

të ndryshme për sa i përket njësisë kontribuese, kjo varion nga fakti se çdo shtet ka traditat e tij 

për koncepte të tilla si individi, familja, martesa, shoqëria, etj.  

Në vija të përgjithëshme, mund të konkludojmë se, në nivel parimesh, thuajse të gjithë shtetet 

kanë të trajtuar në mënyrë të njëjtë, disa prej parimeve themelore të sistemit tatimor, si: parimin e 

rezidencës, cilët do të konsiderohen persona rezident të një shteti dhe cilët jo, parimin e mos-

diskriminimit të subjekteve sipas situatës së tyre në shtete të ndryshme, etj. Ndërkohë, mënyrat e 

llogaritjes dhe vjeljes së tatimit mbi të ardhurat në secilin shtet janë të ndryshme. Ato variojnë 

sipas zhvillimit ekonomik, politik dhe social të secilit shtet. Kjo pjesë i përket ende sovranitetit të 

çdo shteti dhe ka ende shumë punë për t‟u bërë drejt unifikimit të proçedurave të tilla në këtë 

fushë.  

Por, vendet e Bashkimit Europian, dëshirojnë t‟i shtrijnë edhe më tej urat e komunikimit dhe të 

bashkëpunimit mes tyre në fushën tatimore. Këtë e tregon mjaft qartë edhe plani i Europës për 

vitin 2020. Në funksion të këtij bashkëpunimi, janë ngritur edhe disa struktura të qënësishme të 

cilat do të vazhdojnë të bashkërendojnë praktikat në fushën e tatimeve për të sjellë gradualisht 

një rritje të qëndrueshme dhe solide drejt së ardhmes. Komisioni Europian në mars të vitit 2010, 

themeloi një pakt të quajtur Pakti Europa Plus (EPP), me qëllim forcimin e bashkëpunimit 

ekonomik dhe monetar të bashkimit, arritjen e një niveli të ri bashkëpunimi në fushen e tatimeve 

si dhe përforcimin e konkurrencës, duke bërë të mundur futjen në një nivel të ri bashkëpunimi 

mes Shteteve Anëtare. 

Për këtë arsye Komisioni boton çdo vit dy raporte; së pari, Trendi i Tatimeve në BE, dhe së dyti 

Reforma Tatimore. Këto raporte përmbajnë, përmbledhje të përqindjeve tatimore dhe reformave 

tatimore në Shtetet Anëtare për çdo vit kalendarik. Kjo strategji bën thirrje për një bashkëpunim 

në legjislacionin tatimor si një element i rëndësishëm edhe pse duke ditur se tatimet direkte janë 
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një kompetencë kombëtare e shteteve të veçanta. Për këtë arsye Shtetet Anëtare janë të 

vendosura që të marrin pjesë në diskutime serioze për sa i përket legjislacioneve përkatëse 

tatimore me synim që të shkëmbejnë përvojat më të mira në këtë drejtim. Përveç bashkpunimit, 

duke shkëmbyer praktika dhe propozime, Shtetet Anëtare janë të angazhuara që të ndërtojnë një 

politikë të unifikuar për vendosjen e një baze të përbashkët në lidhje me tatimin mbi të ardhurat. 

Në këtë kapitull kemi trajtuar tatimin mbi të ardhurat personale në disa shtete të Bashkimit 

Europian. Vëmë re se secili shtet ka rregullimin e tij ligjor, për sa i përket tatimit mbi të ardhurat 

personale. Kjo ka ardhur si rezultat dhe i natyrës së këtij tatimi, i cili duke qënë një tatim direkt, 

godet të ardhurat dhe pasurinë e krijuar rishtazi e cila i shtohet pasurisë aktuale të një individi. 

Duke qënë se parimi i përgjithshëm për vjeljen e këtij tatimi, është mbajtja e tatimit në burim 

atëherë nuk kanë lindur probleme në lidhje me zbatimin e proçedurave për vjeljen e këtij tatimi, 

edhe në rast të konflikteve midis normave ligjore, shtetet do të mbështeten në marrëveshjet 

dypalëshe apo shumëpalëshe për eliminimin e tatimit të dyfishtë. Prandaj, deri më sot nuk ka 

lindur nevoja e krijimit të një kuadri ligjor të përbashkët për sa i përket tatimit mbi të ardhurat 

personale në krahasim me tatime të llojeve të tjera si: Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSH), apo 

tatimi mbi fitimin korporativ. 

 

Në vija të përgjithëshme, mund të përmendim se për sa i përket parimeve bazë, si parimit të 

rezidencës, metodës së mbajtjes në burim, deklaratave vjetore të të ardhurave etj, mund të themi 

se në vija të përgjithëshme parimet e konceptimit dhe mënyrat për zbatimin e këtij tatimi janë të 

ngjashme pothuaj në të gjithë shtetet që kemi trajtuar. Megjithatë, çdo shtet ka zgjedhur të 

aplikojë atë formë tatimore, që i përshtatet më mirë nevojave të tij, zhvillimeve ekonomike, 

sociale apo politike në vend. Kjo ka të bëjë me rolin subjektiv që shtetet i atribuojnë tatimit mbi 

të ardhurat personale, gjë që bën të mundur që ky tatim merr karakteristika të veçanta nga njëri 

shtet në tjetrin.  

 

Në kapitullin e tretë, kemi trajtuar tatimin mbi të ardhurat personale në disa shtete të ndryshme të 

Bashkimit Europian, duke e nisur me Anglinë
503

, Gjermani, Francë, Itali, Spanjë, 

Danimarkë,Kroaci, Greqi, Rumani edhe Bullgari.  

 

Për sa i përket formave të tatimit mbi të ardhurat që aplikohet në shtete të ndryshme, mund të 

themi se europa është e ndarë si me thikë në dy kampe të ndryshme. Nga njëra anë, qëndrojnë 

vendet e zhvilluara perëndimore të cilat aplikojnë modelin progresiv të tatimeve, ndërkohë nga 

ana tjetër qëndrojnë vendet e lindjes si: vendet Balltike
504

, vendet e dala nga ish-sistemi 

komunist
505

, vendet e ballkanit perëndimor
506

etj.  
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 Përmendëm pak më lartë se koncepti i tatimit mbi të ardhurat personale ka lindur për herë të parë në Angli më 

dhjetor 1798. 
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 Vendet Balltike si: Estonia, Lituania dhe Letonia aplikojnë modelin e taksës së sheshtë përklatësisht: Estonia me 
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Në përgjithësi, mund të themi se vendet që kanë aplikuar modelin progresiv të tatimeve, shfaqin 

dhe karakteristika të shteteve sociale, ku përkrahja e individit nga ana e shtetit është e ndjeshme. 

Të tilla vende janë: Franca, vendet e Ulëta, vendet Nordike etj. Pra, kush përfiton më tepër 

paguan më tepër, por kush nuk ka aftësi paguese subvencionohet nga shteti. Në këtë kuptim, 

mund të themi se në të tilla vende i është vënë theksi krijimit të një klase të mesme të shoqërisë. 

Është pikërisht kjo klasë e cila ka aftësinë për të përmirësuar vetveten në një shoqëri dhe shihet 

si promotore e zhvillimeve ekonomike, sociale dhe kulturore sot në botë
507

. Ky model është 

vazhdim i ideve të Pigou-t
508

, i cili e barazonte mirëqënien ekonomike me mirëqënien sociale. 

Sipas tij, mirëqënia ekonomike dhe njëkohësisht dhe ajo sociale mund të arrihen vetëm në rast se 

tatojmë më tepër individët me të ardhura të larta dhe këto të ardhura i përdorim për të 

subvencionuar individët në nevojë.  

 

Ndërkohë, në vendet të cilat kanë aplikuar modelin e taksës së sheshtë, nuk mund të flitet për 

krijimin e shtresës së mesme të popullsisë. Në këto vende mendohet se ekzistojnë vetëm dy 

ndarje të klasave shoqërore, në një pakicë individësh shumë të pasur dhe pjesa tjetër e popullsisë 

që jeton në kushtet e mbijetesës dhe të varfërisë. Si shembull, tipik në kohët e sotme, për të 

mbështetur këtë arsyetim shërben Rusia
509

. Në këtë vend, edhe pse tatimi sipas taksës së sheshtë 

ka sjellë rimëkëmbje të lehtë të ekonomisë së vendit, mendohet se shoqëria është e ndarë në dy 

klasa ekstreme të shoqërisë, në një pakicë shumë të pasur dhe në pjesën më të madhe të 

popullsisë të cilët jetojnë me rroga mjaft të ulëta. Ky shembull, na tregon se taksa e sheshtë 

përveç elementëve positive, shoqërohet dhe me këto elemente negative që ndikojnë jo vetëm në 

cilësinë dhe nivelin e jetesës së individëve por shoqërohen dhe me efekte të tjera negative për të 

ardhmen e ekonomisë së vendit.  

 

Në ditët e sotme, nuk mund të flasim për një model të tatimit perfekt. Por mund të themi se 

pavarësisht modelit që zgjedhin të aplikojnë vendet e ndryshme, çdo shtet duhet që modelin që ai 

zgjedh ta aplikojë në mënyrë perfekte.  

 

Në kapitullin e katërt, kemi dashur të evidentojmë rregullimin ligjor të tatimit mbi të ardhurat 

personale (TAP) në vendin tonë mbas viteve 1990. Dëshira jonë e madhe për t‟u bërë sa më parë 

pjesë e BE-së, së bashku dhe me asistencën e vazhdueshme të përfaqësuesve të shteteve 

perëndimore, bënë të mundur që në vitin 1992, kur dolën për herë të parë ligjet për:“Tatimin mbi 

të ardhurat” dhe “Tatimin mbi Fitimin”, të vendosej fillimisht, sistemi gjithpërfshirës i tatimeve. 

Nëpërmjet këtij sistemi, tatimi mbi të ardhurat personale nga puna dhe tatimi mbi fitimin e 

korporatave, tatoheshin të dyja në nivel progresiv. Gjatë kësaj periudhe një ndër problemet më të 

rëndësishme të sistemit tonë fiskal ishte mungesa e edukatës së qytetarëve për pagimin e tatim-

taksave dhe edukimi i shoqërisë me nevojën e shtetit për pagimin e tyre ishte një sfidë mjaft e 

rëndësishme. Ekzistenca e tatimeve të larta për këtë periudhë në vendin tonë, solli një impakt 

negativ në ekonomi, pasi u nxit zhvillimi i ekonomisë informale, i cili solli ndër të tjera edhe 
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 Ndër vendet e ballkanit perëndimorë, që ka aplikuar këtë model,  mund të përmendim: Shqipërinë, Serbinë, 
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efekte negative në efektshmërinë e vjeljes së tatimeve. Praktikat që duhet të ndiqeshin në situata 

të ndryshme ishin të paqarta, jo vetëm për tatimpaguesin por dhe për vetë organet tatimore. 

Ekzistonin shumë burokraci ligjore për të bërë të mundur regjistrimin dhe ç‟regjistrimin e një 

subjekti tatimpagues. Pra, përveç predispozitës së mirë u vu re se tranzicioni nuk do të ishte i 

lehtë dhe shumë punë duhej të kryheshin në këtë drejtim. 

 

Në vitin,1998 për herë të parë tatimi mbi të ardhurat personale dhe tatimi mbi fitimin u 

inkorporuan në një ligj të vetëm dhe sot përsëri ne i referohemi ligjit nr.8438, të datës: 

28.12.1998, me gjithë ndryshimet e shumta që ka pësuar ky ligj. Kjo periudhë u shoqërua dhe me 

miratimin e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në të cilën në kreun XIII të saj me titull 

“Financat Publike”, përmenden parimet dhe bazat e realizimit të të hyrave publike në vend, pra 

me anë të vjeljes së tatim-taksave. Por, në të përmendet vetëm parimi i ligjshmërisë së tatimeve, 

fakti se çdo tatim dhe taksë që vilet nga ana e operatorit publik duhet të jetë parashikuar si i tillë 

në ligj. Pra, tatimet dhe taksat duhet të burojnë nga ligji. Përmendet parimi i iniciativës së lirë 

ekonomike, fakti që Shqipëria mbas viteve „90 zgjodhi të aplikojë sistemin e lirisë ekonomike 

dhe të tregut të lirë, sistemin kapitalist. Por në kushtetutë nuk përmendet një parim mjaft i 

rëndësishëm kushtetues në fushën fiskale, “parimi i aftësisë paguese”, që është shumë i 

rëndësishëm në ditët e sotme. Gjithashtu, në kushtetutë nuk përmedet asnjëherë sistemi që shteti 

ynë ka zgjedhur të aplikojë në fushën e tatimeve, gjë që ka sjellë në praktikë ndryshimin e 

shpeshtë dhe radikal të sistemit fiskal në vend, pa pasur barriera ligjore, në ligjin themeltar. 

 

Sot panorama e Europës, në fushën e tatimit mbi të ardhurat është e ndarë sikurse me thikë në dy 

kampe apo siteme fiskale, që përbëjnë në vetvete dhe dy sisteme mjaft të ndryshme nga njëra-

tjetra. Nga njëra anë, qëndrojnë vendet perëndimorë të Europës të cilët kanë zgjedhur të 

aplikojnë sistemin e tatimeve progresive, madje këtë formë e kanë të shprehur që në kushtetutën 

e vendit, si psh. Italia,Franca,Gjermania etj. Ndërsa, nga ana tjetër renditen vendet që dolën nga 

ish-blloku komunist si: Rusia, Çekia, Polonia, Kroacia, Rumania, Bullgaria etj. të cilët mbas 

viteve 90‟, zgjodhën të aplikojnë sistemin e taksës së sheshtë. Teoria e taksës së sheshtë, doli si 

ideologji në fillimin e viteve 80‟ nga dy studiues njëri polak (A.Rabushka) dhe tjetri amerikan( 

R.Hall), të dy këta studiues morën dhe çmimin nobël në ekonomi më vitin 1984 për realizimin e 

kësaj teorie. Mbas viteve 90‟ me rrëzimin e “murit të Berlinit” që u shndërrua në simbol të fundit 

të periudhës komuniste, për vendet e lindjes nisi një kapitull i ri dhe shumë reforma në fushën 

ekonomike dhe fiskale duhej që të ndërrmerreshin. Përsa i përket fushës fiskale shumë prej 

këtyre vendeve e panë të nevojshme dhe të domosdoshme që të aplikonin sistemin e taksës së 

sheshtë, e cila do të shërbente për ti dhënë një impuls pozitiv zhvillimeve të reja kapitaliste. 

Kështu vendi i parë që përqafoi këtë taksë është Rusia (prandaj dhe shumë studiues kur flasin për 

taksën e sheshtë i referohen këtij vendi), Çekia, Polonia, Estonia, Lituania, Letonia, Kroaci, 

Rumani, Bullgari etj. Madje dhe vetë themeluesit e kësaj teorie shkuan nëpër vendet përkatëse 

dhe asistuan qeveritë respektive për të aplikuar në mënyrë sa më të efektshme qeveritë e shteteve 

lindore. Praktika tregoi se këto vende pavarësisht vështirësive të shumta, patën një rimëkëmbie të 

kënaqshme të ekonomisë së tyre.  

 

Për këtë arsye dhe qeveria e vëndit tonë në vitin 2007, ndryshoi paketën fiskale të vendit duke 

vendosur tashmë sistemin e taksës së sheshtë. Ky sistem duke qënë i thjeshtë, pra tatimi mbi të 

gjithë format e të ardhurave personale, dhe tatimi mbi fitimin korporativ do të tatoheshin në një 

nivel të vetëm prej 10%. Ky sistem e thjeshtëzoi dhe i dha një frymëmarrje të përgjithëshme të 



 

197 
 

gjithë ekonomisë së vendit. U thjeshtëzuan proçedurat e pagimit dhe e vjeljes së tatimit. Nga viti 

2009, e këtej u bë e detyrueshme dhe pagimi i tatimeve on-line, që lehtësoi tatimpaguesit. Doli 

ligji për formimin e “Qëndrës Kombëtare të Regjistrimit”, që thjeshtësoi proçedurat e regjistrimit 

dhe çregjistrimit të subjekteve tatimpagues. U ngritën struktura më të kualifikuara për të bërë të 

mundur zbatimin korrekt të ligjit “ Për Proçedurat Tatimore”, si Drejtoria e Apelimit Tatimor, 

Investigimit dhe hetimit apo Drejtoria e Task-forcës, Avokati i Tatimpaguesve. U standartizuan 

të gjithë ligjet fiskale në përputhje me direktivat e konventës së OECD-së mbi modelin e 

tatimeve. U forcua lidhja dhe shkëmbimi më i mirë i informacionit mes administratës tatimore, 

pikërisht me forcimin e strukturave të informatizimit të sistemit të vjeljes së tatimit.  

 

Subjektet duke pasur tatime të ulëta, ishin të prirur që të plotësonin deklaratat tatimore dhe të 

paguanin tatime. Të gjitha këto përbëjnë zhvillime pozitive për një sistem fiskal sa më të  

shëndetshëm dhe efiçent. Për sa i përket legjislacionit të të ardhurave personale një risi me 

shumë rëndësi për këtë periudhë ka qenë vendosja e detyrimit për deklarimin vjetor të të 

ardhurave. Detyrimi për të deklaruar të ardhurat, ka pas ekzistuar në ligjin tatimor që në vitin 

1998 (shih nenin 13 paragrafi i parë i ligjit), por vetëm me një udhëzim të Ministrisë së 

Financave, u bë e detyrueshme që të gjithë individët shtetas shqiptar dhe të huaj të cilët 

realizojnë të ardhura mbi 2 milion lekë në vit, brenda datës 30 prill të vitit 2012 duhet të kenë 

plotësuar deklaratën vjetore të të ardhurave personale të tyre. Vetëm ky udhëzim dhe ndryshimet 

që i‟u bënë ligjit më pas e përafrojnë tatimin mbi të ardhurat personale në vendin tonë me vendet 

më të zhvilluara të botës sot. Megjithatë, kjo formë e vjeljes së tatimit që në konceptimin që ligji 

ynë i ka dhënë përfaqëson mjaft difekte. Legjislacioni në ditët e sotme, njeh dy forma të vjeljes 

së tatimit mbi të ardhurat personale: Atë të vjeljes në burim të tatimit, dhe atë të plotësimit të 

deklaratës vjetore të të ardhurave. Në vendin tonë, metoda e parë ka qenë dhe është metoda më e 

përhapur dhe parësore në vjeljen e tatimit. Por sot zhvillimet njerëzore, dinamika e shkëmbimeve 

dhe rritja e nivelit të tatimeve, kanë bërë të mundur që metoda e dytë të marrë më tepër kuptim 

dhe rëndësi për shtetet. Këtë e theksojmë për faktin se në vendet më të zhvilluara në ditët e 

sotme, metoda e dytë është më e rëndësishme për tu realizuar nga individët.  

 

Sipas konceptit të “parimit të aftësisë paguese” çdo individ duhet që të kontribuojë në plotësimin 

e të hyrave publike sipas kapacitetit dhe aftësive të tij paguese. Me anë të këtij parimi, do të 

kuptojmë se kush realizon më tepër të ardhura duhet të kotribujë më tepër dhe kush ka paguar më 

tepër se kapaciteti i tij kontributiv të lehtësohet me anë të kreditimit të tatimit. Pra, në rast se me 

anë të metodës së parë (mbajtjes në burim të tatimit), situata ekonomike dhe familjare e 

tatimpaguesit nuk bëhet e njohur për operatorin publik (individi konsiderohet thjesht një subjekt 

X, një database për sistemin tatimor). Me anë të metodës së deklarimit vjetor të të ardhurave 

situata ekonomike dhe familjare e individit bëhet e njohur tashmë nga ana e operatorit publik, 

dhe ky i fundit asiston individët sipas situatave të tyre individuale dhe familjare. Këtu pastaj, sa 

më tepër një shtet është shtet i mirëqënies sociale, i ofron individëve jo vetëm të drejtën për të 

përfituar nga shpenzimet e zbritshme për efekt të tatimit mbi të ardhurat personale, por dhe mjaft 

lehtësira fiskale. Shumë legjislacione fiskale sot në botë, kanë parashikuar të gjitha situatat 

familjare dhe individuale për të gjitha kategoritë e tatimpaguesve 
510

etj. Pra, në rast se situatat 

                                                           
510

 Për shembull, aplikimi i lehtësirave fiskale nëse je prind i vetëm dhe ke nën kujdestari 1 fëmijë apo 2 fëmijë, apo 

në rast se janë dy prindër me 1 apo 2 fëmijë nën kujdestari ku njëri apo të dy prindërit janë të papunë 
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individuale dhe familjare ekonomike bëhen të ditura nga operatori publik, dhe ky i fundit i 

asiston individët në situatat e ndryshme që ai mund të hasi në jetë
511

:  

 

Pse e theksuam më lartë se kuptimi që ligji shqiptar i ka dhënë  metodës së vetdeklarimit vjetor 

të të ardhurave nuk i përmbahet parametrave ndërkombëtarë. Kjo vjen si rezultat i disa arsyeve të 

ndryshme, në rradhë të parë mund të përmedim se ligjislatori ynë detyron vetëm një kategori të 

caktuar individësh të plotësojnë deklaratën vjetore dhe më pas pikërisht këtë kategori individësh 

e përjashton nga mundësia për të përfituar nga shpenzimet e zbritshme
512

. Në fakt, ne mendojmë 

se do të ishte më konstruktive për një zhvillim më koherent të ligjit aktul, sikur detyrimin për të 

plotësuar deklaratat tatimore ta kishin të gjithë individët shtetas shqiptar dhe të huaj të cilët 

realizojnë të ardhura dhe gëzojnë pasuri brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, dhe 

njëkohësisht të gjithë këta individë të lejoheshin të përfitonin nga kategoritë e shpenzimeve të 

zbritshme. Në këtë mënyrë, dhe ligji do të ishte më tepër i efektshëm dhe do të rritej dobishmëria 

e tij për taksapaguesit. Ndërkohë, ligji ynë, të gjithë subjektet me të ardhura nga 1.050.000 

(milion e pesëdhjetë mijë lekë), i jep të drejtën që në mënyrë vullnetare të plotësojnë deklaratat 

vjetore të të ardhura në mënyrë që vetëm kjo kategori të përfitojë nga shpenzimet e zbritshme. 

Kështu, që vetëm kjo kategori mund të përfiotojë kreditim të tatimit për vete apo për pjesëtarët e 

tjerë të familjes nën kujdestari 
513

.Pra, legjislatori ynë për këtë kategori individësh të cilët mundet 

të përfitojnë shpenzimet e zbritshme, ju njeh vetëm të drejtën të përfitojnë nga mundësia e 

kreditimit të tatimit dhe jo të përfitojnë lehtësira fiskale në bazë të situatës ekonomike dhe 

familjare të individëve. Në këtë rast është e nevojshme të theksojmë faktin se dhe kategoria e 

subjekteve të mësipërme është shumë e limituar nga ana e legjislatorit.  

 

Nga janari i vitit 2014 e  deri më sot, me ndryshimet e reja që i janë bërë paketës fiskale, në 

vendin tonë u vendos përsëri sistemi progresiv i tatimit mbi të ardhurat por në këtë rast ky tatim 

është progresiv vetëm për sa i përket të ardhurave nga marrëdhëniet e punës, ndërkohë të 

ardhurat nga burimet e tjera të të ardhurave si: nga dividenti, interesat, qiraja, e drejta e 

autorit,shitja e pasurisë së paluajshme, por dhe nga fitimi korporativ mbetën në nivel të sheshtë, 

aktualisht 15%. Pra, kjo nënkupton se kemi kaluar nga modeli i taksës së sheshtë në modelin 

dual. Ky lloj modeli, është një kombinim mes sistemit gjithpërfshirës dhe sistemit të taksës së 

sheshtë. Gjë që do të thotë se në të gjitha rastet e aplikimit të këtij sistemi, duhet që tatimi mbi të 

ardhurat nga puna duhet të jetë progresiv, dhe dukshëm më i lartë se sa niveli i tatimit i aplikuar  

mbi burimet e tjera të realizimit të të ardhurave. Pra, të ardhurat nga burimet e tjera duhet të jenë 

më inferiore sesa niveli i tatimit mbi të ardhurat nga paga. Megjithatë, ndryshimet që i‟u bënë 

paketës fiskale në fund të dhjetorit 2014 (këto ndryshime do të hyjnë më fuqi nga 1 janari i këtij 

viti) dhe kanë të bëjnë me rritjen e nivelit të tatimit për të ardhurat nga burimet e tjera përveç 

pagës, si nga: dividenti, qiraja, interesat,e drejta e autorit, shitja e pasurive të paluajtshme etj nga 

10% në 15%. Siç e vëmë re, tendenca për këtë vit e në vazhdim do të jetë drejt kalimit gradual 

drejt një sistemi gjithpërfshirës. Por, në këtë rast duhet që të rritet roli dhe partneriteti shtet-

individ.  

                                                           
511

si: lehtësira në rast të marrjes së një kredie, për shtëpi, arsim, shpenzimeve shëndetsore, kotributeve vullnetare 

pranë skemës së pensioneve apo të jetës), atëherë vetë individët janë të interesuar të plotësojnë deklaratat vjetore të 

të ardhurave, dhe kjo metodë merr një rëndësi të veçantë praktike. 
512

 Ligji nr. 8438, dt. 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat në RSH” ndryshuar. shih nenin 13  
513

 Këtu hyjnë: shpenzimet vullnetare për skemën e sigurimeve të pensionit apo të jetës, shpenzimet për shëndetin, 

arsimimin, si dhe për taksat e ndërtesave), në të gjitha këto raste, kompensimi është për 1 individ 8.250 lekë dhe për 

të gjithë familjen nuk duhet ta kaloj shumën prej 32.000 mijë lekësh. 
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Për sa i përket, masave që shteti ynë ka ndërrmarrë mbas nënshkrimit të Marrëveshjes së 

Stabilizim Asociimit (MSA-së), masat që do të ndërrmerren në këtë kuadër në fushën e tatimeve 

kanë të bëjnë kryesisht me rritjen e performancës së administratës tatimore, një edukim më 

masiv (duke përdorur të gjitha format apo mjetet e komunikimit) për të forcuar impaktin social të 

tatimeve tek qytetarët. Përforcimin e shkëmbimit të informacionit (jo vetëm brenda administratës 

tatimore të vendit, por dhe të vendit tonë me shtetet e tjera), mes shteteve për eliminimin e 

evazionit fiskal dhe fshehjes së të ardhurave. Rritja dhe forcimi i partneritetit shtet-individ për të 

realizuar një qëllim të rëndësishëm të ekonomisë realizimin e të ardhurave dhe kryerjen e 

shpenzimeve publike. 

 

Në kapitullin e pestë, jemi ndalur nëanalizimin e  legjislacionit proçedurial tatimor, si ligji më i 

rëndësishmi në të gjithë tërësinë e paketës fiskale të një shteti. Në këtë kapitull, kemi dashur të 

evidentojmë problematikat që lindin në rastet e apelimit të një vendimi tatimor, kundravatjet 

administrative tatimore, veprat penale në këtë fushë, strukturat e administratës tatimore puna e të 

cilëve është drejtëpërdrejt e lidhur me këto veprimtari si dhe kemi sjellë disa raste nga 

jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese në lidhje me problematikat në fushën tatimore. Për ne ishte 

shumë e rëndësishme, që në këtë disertacion të paraqesim jo vetëm një panoramë të përgjithshme 

të zhvillimit të “tatimit mbi të ardhurat personale”, e shtrirë kjo në kohë dhe hapësirë, por mbi të 

gjitha ta pasurojmë punimin dhe me problematikat konkrete proçeduriale që kanë lindur këto 24 

vitet e fundit. Mund të them se legjislacioni proçedurial tatimor në vendin tonë përmban mjaft 

problematika një pjesë prej tyre janë amenduar me kalimin e viteve, disa prej tyre kanë lindur 

rishtazi. E rëndësishme për ne është t‟i evidentojmë ato, dhe ti vëmë theksin ndryshimeve që 

duhet të ndodhin gjithmonë në kuadër të përmirësimit të dukshëm dhe konkret, të marrëdhënies 

shtet-tatimpagues.  

 

Problematikat që kanë lindur në praktikë, për sa i përket anës proçeduriale të vjeljes së tatimit, 

kanë të bëjnë me mundësinë e apelimit tatimor, sa të thjeshtëzuara janë proçedurat dhe sa I 

pavarur është organi tatimor në dhënien e një vendimi në rastet e apelimit tatimor administrativ. 

Drejtoria e Apelimit tatimor që është krijuar pranë Drejtorisë së Përgjithëshme të Tatimeve (që 

ka zëvendësuar Komisionin e Apelimit Tatimor), ka varësi të drejtpërdrejt nga Ministri I 

Financave pra, nuk është një strukturë e pavarur gjatë rolit të saj vendimmarrës. Në praktikë, 

gjithashtu shumë e diskutueshme ka qenë dhe e drejta e apelimit tatimor, administrativ dhe 

gjyqësor I tatimit. Sipas legjislacionit proçedurial tatimor, që një individ të apelojë një vendim 

apo një akt të marrë nga administrata tatimore, duhet që më parë ai të ketë shlyer 100% të gjithë 

detyrimin tatimor objekt I ankimit (duhet të paraqesë dokumentacionin përkatës që vërteton 

shlyerjen e detyrimit përfshirë garancitë bankare). Themi se ka qënë një çështje mjaft e 

diskutueshme në praktikë sepse, tatimpaguesit sipas këtij rregulli paragjykohen nga legjislatori 

(pra konsiderohen fajtor dhe pa iniciuar një proçes të rregullt vlerësimi të ankimit, qoftë 

administrativ dhe qoftë gjyqësor). Kjo mund të shihet si një mundësi e privimit të lirisë së 

tatimpaguesve për të ankimuar një akt apo vendim të administratës tatimore.  

 

Dispozitat objekt kërkese kushtëzojnë të drejtën e ankimit me pagimin paraprak të vlerësimit 

tatimor, gjë që përbën kufizim të kësaj të drejte. Si çdo e drejtë subjektive, edhe e drejta e 

ankimit, nuk e përjashton mundësinë që ligjvënësi të vendosë kufizime në ushtrimin e saj për të 

mbrojtur një interes publik ose të drejtat e të tjerëve. Por, kufizimet mund të vendosen duke u 

përmbushur kushtet garanci për mbrojtjen e të drejtave që parashikon neni 17 “dhe pikërisht që 
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kufizimi duhet të bëhet me ligj, të jetë në përpjesëtim me gjendjen që e ka diktuar atë, të mos 

cenojë thelbin e të drejtës dhe të mos tejkalojë kufizimet e parashikuara në Konventën Europiane 

për të Drejtat e Njeriut”. Megjithatë, për shkaqet që ka parashtruar kërkuesi Gjykata Kushtetuese 

nuk arrin në përfundimin se dispozitat objekt kërkese janë antikushtetuese. 

 

Nga përmbajtja e dispozitave në shqyrtim rezulton se ligjvënësi synon ta detyrojë subjektin e 

tatuar që krahas me kërkesën për rishqyrtim në organet më të larta tatimore, të paguajë 

vlerësimin tatimor që i detyrohet shtetit. Kjo pagesë paraprake bëhet në përputhje me politikën 

shtetërore të grumbullimit të të ardhurave të ligjshme, me qëllim që shteti të përmbushë 

funksionet e veta ndaj shoqërisë në përgjithësi e shtetasve në veçanti, pra është në interes publik. 

Në lidhje me këtë çështje  Gjykata Kushtetuese në vendimin nr.9, datë:2.04.2003,Gjykata 

Kushtetuese, “Konstaton se “nenet 41/4, 42/5 e 43/1 të ligjit nr.7928, datë 27.4.1995 “Për tatimin 

mbi vlerën e shtuar”, për aq sa parashtrohet në kërkesë, gjithashtu nuk cenojnë parimin 

kushtetues të përpjesëtimit midis kufizimit që i bëhet ankimit të subjektit të tatuar me gjendjen 

që e ka diktuar atë masë. Ligji ruan balancin midis të drejtës së individit dhe të mirës së 

përgjithshme, duke mbajtur një qëndrim të arsyeshëm në përcaktimin e vlerës që merret 

paraprakisht. Nga përmbajtja e ligjit del se organet tatimore jo vetëm që vlerësimin tatimor e 

bëjnë zakonisht kur personi i kontrolluar nuk respekton kushtet e ligjit për pagimin e TVSh-së, 

por dhe se ky vlerësim përfaqëson vetëm një pjesë të detyrimit tatimor që përfshin në vetvete 

edhe gjobën e interesin. Vetë vlerësimi tatimor përfaqëson shumën që i takon shtetit nga fitimi i 

subjektit që ushtron veprimtari tregtare”.  

 

Pagimi paraprak i vlerësimit tatimor është i nevojshëm për shkak të vështirësive që ndeshin 

organet shtetërore në vjeljen e detyrimeve nga subjektet e detyruara. Në kushtet e një ekonomie 

informale të vendit dhe kur transaksionet financiare janë në hapat e para, nga mosvjelja në kohë 

e detyrimeve mund të vijnë pasoja të tilla që do të dëmtonin rëndë interesat publike dhe do të 

prishnin balancin midis të mirës së përgjithshme dhe të drejtës së individit në favor të këtij të 

fundit.  

 

Kufizimi është i përligjur edhe se qëllimi i ligjit është që shteti t‟i marrë paraprakisht shumat që i 

takojnë, pa mohuar kthimin e tyre në rast se gjykata anulon aktin administrativ të organeve 

tatimore. Vetë ekzekutimi i vendimit përbën një element thelbësor të konceptit të shtetit ligjor e 

të vetë nocionit të gjykimit të drejtë, ashtu si neni 1 paragrafi i dytë i protokollit nr.1 të 

Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Po në të njëjtën linjë Gjykata kushtetuese është 

shprehur dhe në vendimin nr 135, datë 17.06.2002. Në lidhje me këtë vendim për shpalljen si 

antikushtetuese të neneve nr 30 e 36 të ligjit “Për tatimin mbi të ardhurat në RSH”, dhe të neneve 

21 dhe 36 të ligjit “ Për proçedurat tatimore në RSH”. Gjykata kushtetuese është shprehur se: 

“Nisur nga sa më sipër, Gjykata Kushtetuese konkludon se pala kërkuese nuk vërtetoi 

pretendimin e saj për papajtueshmërinë me Kushtetutën të nenit 30 të ligjit “Për tatimin mbi të 

ardhurat”. Mënyra e parashikuar në këtë dispozitë për mbledhjen e tatimit nuk sjell asnjë lloj 

kufizimi për lirinë e veprimtarisë ekonomike të tatimpaguesve, në kuptim të nenit 11 të 

Kushtetutës. Nëse kjo dispozitë, siç pretendohet nga pala kërkuese, ka vërtet mangësi, ato mund 

të përbëjnë shkak për ndryshimin ose plotësimin e saj, por jo për ta shfuqizuar atë si të 

papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. 
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REKOMANDIME 
 

1. Në nivelin europian, është mjaft e nevojshme hartimi dhe miratimi i një direktive në fushën 

e tatimit mbi të ardhurat personale.   

 

Krijimi i tregut të përbashkët europian është një ndër qëllimet kryesore të themelimit të 

Bashkimit Europian. Për këtë arsye unifikimi i kuadrit ligjor nga vendet anëtare të këtij bashkimi 

është jo vetëm i domosdoshëm por edhe i paevitueshëm. Në përmbushje të këtij qëllimi, edhe pse 

tatimi mbi të ardhurat personale është trajtuar si një çështje e karakterit subjektiv të politik bërjes 

brenda Shteteve Anëtare, përsëri, unifikimi i parimeve bazë dhe praktikave për vjeljen e këtij 

tatimi mbetet një ndër sfidat më të rëndësishme të Bashkimit Europian në fushën fiskale. Ky 

unifikim ka ardhur natyrshëm për tatimin mbi vlerën e shtuar dhe në disa aspekte të tatimit mbi 

fitimin, ndërkohë, një rregullim i tillë për tatimin mbi të ardhurat personale, mungon.  

 

2. Shtetet anëtare të Bashkimit Europian, duhet të përforcojnë format e bashkëpunimit dhe të 

shkëmbimit të informacioneve për sa i përket tatimit mbi të ardhurat personale, në luftën 

kundër evazionit tatimor dhe fshehjes së të ardhurave.  

 

Në kapitullin e dytë, përmendëm se shtetet anëtare të Bashkimit Europian, deri më sot kanë 

zhvilluar një harmonizim të ngadalshëm për sa i përket tatimit mbi të ardhurat personale. Kjo ka 

ardhur si rezultat i presionit të shteteve për t‟i zgjidhur vetë politikat në lidhje me këtë tatim. 

Ndërkohë, është bërë e domosdoshme në kuadër të krijimit të tregut unik një përafrim 

legjislacioni dhe praktikash të përbashkëta edhe në këtë fushë.  

 

3. Shtetet anëtare të Bashkimit Europian, duhet që të unifikojnë marrëveshjet për eliminimin e 

tatimit të dyfishtë. 

 

Marrëveshjet për eliminimin e tatimit të dyfishtë, shtetet anëtare i kanë huazuar nga modeli i 

Konvetës së OECD-së. Ndërkohë, nuk ka akoma një unifikim të modelit të marrëveshjeve për 

eliminimin e tatimit të dyfishtë brenda shteteve anëtare.  

 

4. Në kuadër të lidhjes së marrveshjeve për eleminimin e tatimit të dyfishtë, tatimi në burim 

duhet të marr përparësi në lidhje me tatimin mbi bazën e parimit të rezidencës në vendet 

anëtare të Bashkimit Europian. 

 

Aktualisht, shumica e marrveshjeve tatimore që lidhen ndërmjet shteteve anëtare në Bashkimin 

Europian mbështeten mbi parimin e mbajtjes në burim të të ardhurave, por kjo nuk përjashton 

faktin që shtetet mund të zgjedhin edhe parimin e rezidencës për taksimin e të ardhurave të tyre, 

të fituara nga individë të caktuar, në shtete të ndryshme në Bashkimin Europian.  

 
5. Parimi i aftësisë paguese,  të tatimeve duhet të parashikohet në nivel kushtetues.  

 

Veçanërisht, me ndryshimet e reja në ligj, ku kemi kaluar përsëri në një sistem progresiv të 

tatimit mbi të ardhurat nga paga. Legjislatori duhet që të kuptojë se veçanërisht kur zgjidhet të 

aplikohen sistemet progresive të tatimeve, “Parimi i aftësisë paguese” merr një rëndësi të 

veçantë. 
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6. Duhet që në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të parashikohen dhe parime të tjera 

universale të tatimeve.  

 

Kur kemi folur për Kushtetutën e Republikës së Kosovës, kemi theksuar se në të përveç 

parashikimit të parimit të rëndësishëm të ligjshmërisë, janë parashikuar dhe disa parime të tjera 

në fushën e tatimeve me karakter universal, si ai: i efektshmërisë, paanësisë, mosdiskriminimit 

etj. Ndërkohë, sa theksuam edhe më lartë, në Kushtetutën e vendit tonë, është parashikuar vetëm 

parimi i ligjshmërisë si parimi themelor në fushën e tatimeve. Ndërkohë, që nuk janë të 

parashikuar as parimi i aftësisë paguese dhe as parime të tjera me karakter universal në fushën e 

tatimeve. 

 
7. Duhet të parashikohet në Kushtetutë, model i sistetemit tatimor të aplikuar brenda vendit. 

 

Kushtetutat e disa prej shteteve anëtare të Bashkimit Europian, e kanë të sanksionuar që në 

Ligjin Themeltar të vendit, modelin e sistemit tatimor të aplikuar prej tyre. Të tilla kushtetuta 

mund të përmendim: atë Italiane, Franceze, Gjermane etj. Kryesisht këto shtete kanë zgjedhur të 

aplikojnë sistemin progresiv të tatimeve. Ndërkohë, vendi ynë edhe pse me një kushtetutë më të 

fundit në kohë, përsëri nuk ka zgjedhur të parashikojë një dispozitë të tillë. Kjo për faktin, se 

demokracia dhe veçanërisht sistemi kapitalist, që vendi ynë ka zgjedhur të aplikojë është ende i 

brishtë. Por për të krijuar një system tatimor të qëndrueshëm dhe sa më efektiv, si edhe me t‟u 

anëtarësuar pranë BE-së, do të duhet të rishikohet një mundësi e tillë.  

 

8. Ristrukturimi dhe ndarja e ligjit për tatimin mbi të ardhurat. 

 
Ligji për tatimin mbi të ardhurat duhet të ndahet në dy ligje të veçanta, një i cili të rregulloj 

tatimin mbi të ardhurat personale dhe tjetri tatimin mbi fitimin. Një ndarje e tillë do të 

kontribuonte në një rregullim më të mirë ligjor dhe praktik për mbledhjen e këtij tatimi. Kjo pasi, 

në thelb, ne kemi të bëjmë me dy tatime të ndryshme, jo vetëm për nga mënyra e konceptimit të 

tyre, por edhe subjekteve tatimpaguese dhe vjelejs së tyre.   

 
9. Përmirësimi i këtij ligji në pjesën hyrëse ku trajton përkufizimet kryesore të sistemit fiskal.  

 
Legjislacioni tatimor mbi të ardhurat në Shqipëri, në nenin 2 të tij, ndalet në përkufizimet 

kryesore të këtij tatimi. Në mendimin tonë, ky nen nuk është i plotë dhe ka nevojë për pasurimin 

e tij me koncepte të praktikës bashkëkohorë tatimore, si psh: dividend; autoritet publik tatimor; 

vlerë e tregut; person i vetëpunësuar, pagë, etj.  

 
10. Ligji tatimor duhet të shprehet në mënyrë të qartë duke përcjell thjeshtësi dhe lehtësi në 

zbatimin e dispozitave tatimore. 

 
Duke u nisur nga parimet universale të tatimeve, ku qartësia dhe thjeshtësia e administrimit të 

sistemit tatimor qëndrojnë në thelb të efektivitetit të këtij sistemi, duhet në mënyrë kategorike, që 

ligji për tatimin mbi të ardhurat personale të përcaktojë qartë të ardhurat e tatueshme. Në 

legjislacionin e vendit tonë, nënkuptohet fakti që e ardhura e tatueshme përfshin të ardhurat 

bruto, por një fakt i tillë nuk është i shprehur qartë në dispozitat ligjore. Për këtë arsye , ligji 
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duhet të përcaktojë qartë se e ardhura e tatuar për llogari të ligjit mbi të ardhurat personale është 

e ardhura bruto.  

 
11. Riformulimi i nenit 8 të ligjit për tatimin mbi të ardhurat dhe ristrukturimi i tij në disa nene 

të tjera.  

 
Në rastin e nenit 8, në brendësi të të cilit listohen të ardhurat e tatueshme në sistemin tatimor 

shqiptar duhet të bëhet një ristrukturim i këtyre të ardhurave. Në këtë pjesë ligji ka nevojë të 

sqarojë, për çdo kategori të ardhure, se cilat janë të ardhurat e tatueshme, si dhe mënyrën e 

vjeljes së tyre.  

 
12. Duhet që të detyrohen të gjithë individët që realizojnë të ardhura dhe gëzojnë pasuri, që të 

plotësojnë deklaratat vjetore të të ardhurave. 

 

Metoda e deklarimit vjetor të të ardhurave është një risi e parashikuar në legjislacionin tatimor, 

këto vitet e fundit. Me anë të kësaj metode, situatat ekonomike dhe familjare të individëve bëhen 

te njohura për administratën tatimore. Veçanërisht në shtetet të cilët kanë zgjedhur të aplikojnë 

sistemet progresive të tatimeve, është e nevojshme dhe e domsdoshme që të gjithë individët të 

cilët realizojnë të ardhura dhe gëzojnë pasuri të plotësojnë deklaratat vjetore të tatimit mbi të 

ardhurat , në mënyrë që të gjithë individët të kontribuojnë pranë organeve tatimore në bazë të 

aftësive dhe mundësive të tyre reale për të kontribuar në të hyrat publike. 

 

13. Duhet që të gjithë individët të cilët plotësojnë deklaratat vjetore të të ardhurave të 

përfitojnë njëkohësisht nga shpenzimet e zbritshme për efekt të tatimit mbi të ardhurat. 

 

Në rast se individët plotësojnë deklaratat vjetore të të ardhurave, atëherë është mëse llogjike që 

funksioni parësor pse njerëzit motivohen për të plotësuar këto deklarata është motivimi për të 

përfituar nga shpenzimet e zbritshme të njohura prej ligjit. Por, në fakt ligji aktual, subjektet që i 

detyron të plotësojnë deklaratat tatimore njëkohësisht i privon nga e drejta për të përfituar nga 

shpenzimet e zbritshme. Ndërkohë pjesa më e madhe e shteteve që kemi trajtuar në këtë punim, 

jo vetëm nuk I përjashtojnë nga shpenzimet e zbritshme, por edhe për çdo situatë të caktuar 

familjare dhe ekonomike ofrojnë dhe lehtësira fiskale. 

 

14. Duhet që të përfundoj proçesi i informatizimit të të dhënave për tatimpaguesit. Si dhe të 

forcohet shkëmbimi i  informacioneve mes vetë strukturave të administratës tatimore.  

 

Kemi përmendur se në kohët moderne, shkurtimi i burokracive veçanërisht kur bëhet fjalë për 

fushën e tatim-taksave, merr një rëndësi të veçantë. Informatizimi i të gjithë sistemit tatimor, 

ndihmon dhe lehtëson jo vetëm tatimpaguesit por dhe thjeshton punën e administratës tatimore. 

Gjithashtu një shkëmbim informacioni më i drejtëpërdrejt mes vetë organeve të administratës 

tatimore forcon baskëveprimin e të gjitha strukturave të organeve tatimore në luftë kundër 

evazionit tatimor dhe fshehjes së të ardhurave. 
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15. Rritja e kategorive të të ardhurave të përjashtuara 

 

Në mendimin tonë, ligji duhet të përjashtoj nga tatimi mbi të ardhurat personale të gjitha 

donacionet në cash që bëhen për shtetin, organet e qeverisjes qëndrore dhe vendorë, si dhe 

organet apo institucionet e tjera publike, për zhvillimin dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore 

dhe mjedisin. Këto të ardhura mund të konsiderohen shpenzime të zbritshme apo të përjashtohen 

për efekt të tatimit.  

 
16. Rritja e numrit të shpenzimeve të zbritshme 

 

Legjislatori duhet të kontribuoje në rritjen e numrit të shpenzimeve të zbritshme duke ndihmuar 

individët, subjekt të tatimit që kanë detyrimin e plotësimit të deklarateve vjetore të të ardhurave, 

dhe jo të zvogëloj numrin e tyre, si për fat të keq ndodhi në fundin e vitit të shkuar. 

 
17. Problemet që lindin në rastin e dypunësimit.  

 
Për të ardhurat e individëve, të fituara nga dy ose më shumë vende punësimi, ligji nuk shprehet 

qartë se si do të aplikohet vjelja e këtij tatimi. Duke qënë se sistemi tatimor shqiptar ka kaluar 

nga sistemi i taksës së sheshtë drejt taksimit progresiv, është e nevojshme dhe e detyrueshme 

plotësimi i deklaratës vjetore nga të gjithë ata subjekte që janë të dy ose tre punësuar. Një 

detyrim i tillë do të siguronte vjeljen korrekte të këtij tatimi dhe do të luftonte në të njëjtën kohë 

evazionin fiskal.  

 
18. Pavarësia e Drejtorisë së Apelimit Tatimor 

 

Aktualisht, me ligjin e ri të pro123edurave tatimore, Drejtoria e Apelimit Tatimor është pjesë 

përbërëse e strukturave të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, duke shfuqizuar në këtë 

mënyrë Komisionin e Apelimeve Tatimore. Në këndvështrimin tonë, pavarsia e kësaj drejtorie 

është realisht e diskutueshme për aq sa ajo gjykon në të vërtetë vetëveten.  

 
19. Kalimi gradual drejt sistemit gjithëpërfshirës së tatimeve 

 
Aktualisht, vendi jonë aplikon sistemin dual të tatimit mbi të ardhurat, sipas të cilit është 

progresiv vetëm tatimi mbi të ardhurat nga paga. Ndërkohë, tatimi nga burimet e tjera të të 

ardhurave, si dhe tatimi mbi fitimin janë në nivel të njëjtë. Në mendimin tonë, sistemi tatimor 

duhet të kalojë gradualisht drejt sistemit gjithëpërfshirës sipas të cilit, tatimi mbi të ardhurat 

personale dhe tatimi mbi fitimin duhet të jenë në nivel progresiv.  
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ABSTRAKT 

 

 

Tatimet janë të hyrat kryesore në buxhetin e shtetit dhe nëpërmjet tyre operatori publik krijon 

mjetet financiare për financimin e shpenzimeve publike. Në këtë kuptim, trajtimi i tyre merr një 

rëndësi akoma më të madhe për aq sa të ardhurat e mbledhura prej tyre ndikojnë drejtë për së 

drejti në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Ndikimi i tyre duhet studiuar në mënyrë të ngushtë 

në dy drejtime: individi si pjesë e familjes së tij dhe individi si pjesë e shoqërisë. Koncepti i 

tatimit mbi të ardhurat, në fakt, është një koncept i hershëm në sistemin ligjor shqiptar. Atë e 

ndeshim që në fillimet e ekzistencës së shtetit shqiptar duke u transformuar kohë pas kohe sipas 

sistemeve qeverisëse në vendin tonë. Që prej fillimeve të tij e deri në ditët e sotme thelbi i këtij 

tatimi mbetet i njëjtë, pra individët heqin dorë nga një pjesë e të ardhurave të fituara prej tyre, për 

financimin e shpenzimeve publike. Ajo që ka ndryshuar me kohën janë parimet mbi të cilat 

mblidhet ky tatim, politikat fiskale e sociale të operatorit publik, si dhe proçedurat për mbledhjen 

dhe administrimin e tyre. Në këto dy dekadat e fundit, të gjitha këto ndryshime pasqyrojnë 

thuajse në mënyrë të plotë edhe të gjitha rregullimet europiane dhe ndërkombëtare për ndërtimin 

e sistemeve tatimore efektive dhe bashkëkohore. 

 

Fjalët Kyçe: Tatimi mbi të ardhurat personale, sistemi fiskal, tatimpagues, të hyrat publike, 

operatori publik, të ardhura.  

 

 

ABSTRACT 
 
 

Taxes are the main revenues to the state budget and through them the public operator provides 

funds to finance public spending. In this sense, their study takes an even greater importance as 

far as the revenues collected from them, effects directly to the impact on improving the lives of 

citizens. Their impact should be closely studied in two directions: the individual as part of his 

family and the individual as part of the society. The concept of income tax, in fact, is an early 

concept for Albanian legal system. It has been part of Albanian legal system since from the 

beginning of the independence of the Albanian state and till so far. Since its beginnings, until 

today essence of this tax remains the same, individuals give up a part of the income earned by 

them to finance public spending. What have been changed time to time, are the principles on 

which this tax, fiscal and social policies of the public operator, as well as procedures for the 

collection and management of the tax. In these last two decades, all these changes reflect almost 

all International and European directives and regulations for building a modern and an effective 

tax system. 

 

Key words: Income individual tax, fiscal system, taxpayer, public operator,revenue, income. 

 

 


