KËSHILLI I MINISTRAVE
PROJEKTVENDIM

Nr. ____, Datë _________2018
“PËR
PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT ‘PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË
LIGJIN NR. 61/2012 ‘PËR AKCIZAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË’, TË
NDRYSHUAR”

Në mbështetje të neneve 81, pika 1 dhe nenit 100 të Kushtetutës, me propozim të Ministrit të
Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave,
V E N D O S I:
Propozimin e projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 61/2012 ‘Për akcizat në
Republikën e Shqipërisë’, të ndryshuar” për shqyrtim dhe miratim në Kuvendin e Republikës së
Shqipërisë, sipas tekstit dhe relacionin shoqërues që i bashkëlidhen këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KRYEMINISTRI

EDI RAMA
MINISTRI I FINANCAVE

ARBEN AHMETAJ
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Nr._____, Datë ____/2018

“PËR
DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 61/2012 ‘PËR AKCIZAT NË
REPUBLIKËN E SHQIPËRISË’, TË NDRYSHUAR”

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe nenit 155 të Kushtetutës, me propozim të Këshillit të
Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë;

V E N D O S I:
Në ligjin nr. 61/2012 “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, bëhet ndryshimi i
mëposhtëm:
Neni 1
Në gërmën “dh”, të pikës 6, të nenit 20 “Autorizimi dhe detyrimet e depozituesit të miratuar”,
fjalët “…i përfshirë në veprimtari kriminale”, zëvendësohen me fjalët “dënuar ose që ka qenë i
dënuar për kryerjen e veprave penale në fushën e akizave”.
Neni 2
Në pikën 3, të nenit 22 “Garancia globale”, togëfjalëshi “agjencia doganore” hiqet.
Neni 3
Në pikën 5, të nenit 41 “Aplikimi i pullave fiskale”, ndërmjet fjalëve “...cigareve...” dhe
“...poshtë...” shtohen fjalët “dhe tek duhani i grirë”.
Neni 4
Në pikën 1, të nenit 45 “Kontrolli doganor”, pas fjalës “...prodhimit...” shtohet fjala
“.../magazinimit...”.
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Neni 5
Pas pikës 6, të nenit 78 “Përkufizime”, shtohet pika 7, me këtë përmbajtje:
“7. Duhan me ngrohje, klasifikuar me kodin 2403 90 90 të Nomenklaturës së Kombinuar të
Mallrave, cilësuar si produkte duhani të riformuar dhe me substanca të tjera, që konsumohet nga
një proces ngohje nëpërmjet një aparati elektronik për ngrohje duhani, të klasifikuar në kodin 8543
70 90, i cili lejon përdoruesin të thithë avujt nga duhani që gjendet ne të.”
Neni 6
Pas pikës 2, të nenit 86 “Penalitetet”, shtohen pikat 3 dhe 4, me këtë përmbajtje:
“3. Për efekt të përllogaritjes së detyrimeve të akcizës për shkeljet në fushën e akcizës sipas këtij
kreu, për lëndët e para për prodhimin e produkteve të akcizës, niveli i akcizës do të llogaritet në
masën e produktit me taksimin më të lartë që mund të prodhohet me këto lëndë të para. Në rastin
kur garancia për lëndët e para është e parashikuar shprehimisht me ligj, llogaritja e detyrimeve të
akcizës bëhet sipas të njëjtës vlerë.”
“4. Penalitetet për të gjitha shkeljet e kryera në qarkullimin e pullave fiskale dhe të kodeve
digjitale, gjatë proceseve të porositjes, importit, prodhimit, qarkullimit të tyre rregullohen nga ky
kre”.
Neni 7
Në paragrafin e dytë, gërma c), pika 2 e nenit 87 “Shmangia nga verifikimi ose pagimi i akcizës”,
në fund të fjalisë që përfundon “…saksioni përkatës” shtohen fjalët “…dhe plotësohen të gjitha
kushtet për hedhjen në qarkullim”.
Neni 8
Në paragrafin e parë, të gërmës a), pika 1 e nenit 88 “Prodhim klandestin i produkteve të akcizës”,
termi “…fiskale…” zëvendësohet me “…të akcizës…”.
Neni 9
Në gërmën c), pika 6 e nenit 90 “Teprica ose mangësi në magazinën fiskale dhe në qarkullimin e
produkteve që i nënshtrohen akcizës”, fjalët “…për tentativë për të shmangur produktin nga pagesa
e akcizës” hiqen.
Neni 10
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Në gërmën a), të pikës 1, të nenit 95 “Mbajtja, transportimi ose shitja e produkteve të akcizës pa
shenjues ose ngjyrues”, termi “…fiskale…” zëvendësohet me “…të akcizës…”.
Neni 11
Në nenin 96 “Parregullësitë në qarkullim” bëhen shtesat e mëposhtme:
1. Në fillim të paragrafit të parë vendoset numri 1.
2. Pas paragrafit të parë, shtohet paragrafi 2 me këtë përmbajtje:
“2. Sasia e produktit që do të konsiderohet me prejardhje të paligjshme sipas kësaj dispozite dhe
mjeti i transportit do të sekuestrohen. Mjetet e transportit përjashtohen nga sekuestrimi, ose
sekuestrimi i vendosur revokohet ose anulohet kur në bazë të provave që disponohen, rezulton se
pronari i tyre nuk është pëfshirë në shkeljen në fjalë. Mallrat dhe mjeti i transportit të sekuestruara
çlirohen nëse paguhet i gjithë detyrimi dhe sanksioni përkatës dhe më pas mallrat shenjohen ose
ngjyrosen në mënyrën e duhur. Nëse nuk plotësohen të gjitha këto kushte, këto mallra dhe mjete
konfiskohen dhe shiten në përputhje me dispozitat e ligjit për kundërvajtjet administrative, për të
mbuluar detyrimin dhe sanksionin e vendosur, ose shkatërrohen në rastet kur nuk plotësojnë
standardet për të qarkulluar në Republikën e Shqipërisë. Nëse nga shitja gjenerohen të ardhura, të
cilat kalojnë shumën e detyrimit dhe gjobës, teprica shkon në Buxhetin e Shtetit.”
Neni 12
Shtojca nr. 1 e ligjit zëvendësohet me Shtojcën nr. 1, që i bashkëlidhet këtij ligji.
Neni 13
Ky ligj botohet në fletoren zyrtare dhe hyn në fuqi më datën 1 janar 2019.

GRAMOZ RUÇI

KRYETAR
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SHTOJCA NR. 1

MALLRAT E TATUESHME ME AKCIZË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Kategoria
I. KAFE

Kodi NK

Përshkrimi

Shkalla taksimit

C100
Kafe e papjekur
C200
Kafe e Pjekur
C300
Lëkura, lëvoret
zëvendësuesit e
kafesë
C900
Ekstrakte, esenca,
koncentrate kafeje
dhe përgatitje prej
tyre

9011100
9011200
9012100
9012200
32882

Kafe jo e pjekur e dekafeinizuar
ose jo
Kafe e pjekur e dekafeinizuar ose
jo
Lëkura dhe lëvoret e kafesë.
Zëvendësuesit e kafesë që
përmbajnë kafe

0

21011100
21011292
21011298

Ekstrakte, esenca, koncentrate
kafeje dhe përgatitje prej tyre
(neskafe etj.)

250 lekë/kg kafe

Kategoria
Kodi NK
Përshkrimi
II. BIRRË, VERË, ALKOOL DHE PIJE ALKOOLIKE
B000
43181
Birrë e bërë nga malto:
Birra
-nga prodhues vendas e të huaj,
ligjërisht dhe ekonomikisht te
pavarur, me sasi më të vogël se
200 000 HL në vit:
Nga prodhues vendas e të huaj,
ligjërisht dhe ekonomikisht te
pavarur, me sasi më të madhe se
200 000 HL në vit
W200
44308
Verë e qetë dhe musht rrushi;
Vera e qetë dhe pijet
Vermuth e verëra të tjera të
47230
e qeta të fermentuara
përgatitura nga bimë ose
11070
22043010 substanca aromatizuese; Pije të
tjera të fermentuara (p.sh. musht
22043096
molle, musht dardhe, hydromel);
22043098 përzierje të pijeve të fermentuara
22051010 dhe përzierje të pijeve të
22059010 fermentuara dhe pijeve
22060010 joalkoolike të pagazuara.
22060059 - nga prodhues vendas e të huaj
22060089 me sasi < = 10 000 hektolitër/vit

60 lekë/kg
50 lekë/kg

Shkalla taksimit
360 lekë/HL/ shkallë
alkoolometrike

710 lekë/HL/ shkallë
alkoolometrike

3.000 lekë/HL për
verërat me forcë
alkoolike deri në 12,5
gradë dhe 4.000
lekë/HL për verërat
me forcë alkoolike
mbi 12,5 gradë,
10.000 lekë/HL për
verërat me forcë
alkoolike deri në 12,5
gradë dhe 12.000
lekë/HL për verërat
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W300
Vera spunante,
Shampanja dhe pijet
e fermentuara dhe të
gazuara

40290
22042106
22042107
22042108
22042109

I000
Pijet alkoolike të
ndërmjetme

22051010
22059010
22060039
22060031
22060051
22060081
22042185
22042186
22042187
22042188
22042189
22042190
22042191
22042193
22042194
22042195
22042196
22042197
22042198
22042985
22042986
22042987
22042988

- nga prodhues vendas e të huaj
me sasi > 10 000 hektolitër/vit
Verërat spumante, Shampanja;
Verë ndryshe nga ato të nënkreut
220410, në shishe me tapa
“kërpudhë” që lidhet me
mbërthyes apo tela; verë e
ndërtuar ndryshe me një presion
të pranueshëm në sajë të
dyoksidit të karbonit. Vermuth e
verëra të tjera të përgatitura nga
bimë ose substanca aromatizuese
të një force alkoolike ndaj
volumit prej 18% apo më pak.
Pije të tjera të fermentuara (p.sh.
musht molle, musht dardhe,
hydromel); përzierje të pijeve të
fermentuara dhe përzierjet e
pijeve të fermentuara dhe pijeve
joalkoolike të gazuara.
Cider dhe cider dardhe me
permbajtje alkooli 8,5%

me forcë alkoolike
mbi 12,5 gradë
5.200 lekë/HL

Pijet alkoolike të ndërmjetme me
një forcë alkooli mbi 15% volum
por që nuk e kalon 22% volum;
Sipas përcaktimeve të nenit 74 të
ligjit.

5.200 lekë/HL

3.120 lekë/HL
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S200
Pije alkolike
(Spirituous
Beverages)

22042989
22042990
22042991
22042993
22042994
22042995
22042996
22042997
22042998
22051010
22051090
22059010
22059090
22060010
22060039
22060059
22060089
22042192
22042193
22042194
22042195
22042196
22042197
22042198
22042992
22042993
22042994
22042995
22042996
22042997
22042998
22051090
22059090
22060010
22060039
22060059
22060089
22082012
22082014
22082014
22082026

Pije alkoolike; të përfituara nga
distilimi i verës së rrushit apo të
bërsive të rrushit, Ëhisky, Rum
dhe të tjera pije të përfituara nga
distilimi i produkteve të
fermentuara nga kallami i
sheqerit, Gin dhe Geneva, Vodka,
likere dhe tonike, Uzo.
- nga prodhues vendas e të huaj
me sasi < = 20 000 hektolitër/vit
- nga prodhues vendas e të huaj
me sasi >20 000 hektolitër/vit

65 000 lekë për HL
alkool anhidër

84 500 lekë për HL
alkool anhidër
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22082027
22082029
22082040
22082062
22082064
22082086
22082087
22082089
22083011
22083019
22083030
22083041
22083049
22083061
22083069
22083071
22083079
22083082
22083082
22083082
22083088
22084011
22084031
22084039
22084051
22084091
22084099
22085011
22085019
22085091
22085099
22086011
22086019
22086091
22086099
22087010
22087090
22089011
22089019
22089033
22089038
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S300
Alkooli etilik jo i
denatyruar
S400
Alkool etilik i
denatyruar
S400
Rakia sipas
përcaktimeve të
nenit 66 të ligjit
S500
Produkte të tjera që
përmbajnë alkool
etilik

22089041
22089045
22089048
22089052
22089054
22089056
22089069
22089071
22089075
22089077
22089078
22071000
22089091
22089099
22072000

22082029

Alkool etilik jo i denatyruar i një
force alkoolike ndaj volumit prej
80% volum apo më shumë

45 000 lekë për HL
alkool anhidër

Alkool etilik i denatyruar

0 (zero)

Raki

20 000 lekë për HL
alkool anhidër

Kapitujt
17 deri 22
të NK

Të gjitha produktet që kanë një
shkallë alkoolometrike efektive
mbi 1,2 % ndaj volumit dhe
pavarësisht klasifikimit në
sistemin NK, sipas nenit 64 të
ligjit
Kategoria
Kodi NK
Përshkrimi
III DUHAN DHE NËNPRODUKTET E TIJ
T300
24021000 Puro dhe cigarillos që
Puro dhe cigarillos
përmbajnë duhan
T200
43885
Cigare që përmbajnë duhan
Cigare që përmbajnë
duhan

T500
32928
Puro, cigarillos dhe
cigare me
zëvendësues duhani

Puro, cigarillos dhe cigare me
zëvendësues duhani

45 000 lekë për HL
alkool anhidër

Shkalla taksimit
6000 lekë/kg
5.500 lekë/1000 copë
Në 1 janar 2018:
5.850 lekë/1000 copë
Në 1 janar 2019:
6.000 lekë/1000 copë
Në 1 janar 2020:
6.250 lekë/1000 copë
Në 1 janar 2021:
6.500 lekë/1000 copë
6000 lekë/kg
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T400
Duhan tjetër i
përpunuar dhe
zëvendësuesit e
duhanit

43183

Duhan tjetër i përpunuar dhe
zëvendësuesit e duhanit, duhan
i homogjenizuar ose i
rindërtuar, ekstrakte dhe
esenca prej duhani
Duhan i përpunuar me gjethe
duhani të kultivuara në Shqipëri
Nikotinë lëng për mbushjen e
cigareve elektronike, të
përcaktuara në kode 85 43 70
90, të përdoorura për krijimin
e një procesi tymosje

T401
38249956
Nikotinë lëng për
38249957
mbushjen e
cigareve
elektornike, të
përcaktuara në
kode 85 43 70 90, të
përdorura për
krijimin e një
procesi tymosje
240390090 Duhan me ngrohje që u
T402
Duhan me ngrohje
përkasin kodeve të NK të kreut
24 03
Kategoria
Kodi NK
Përshkrimi
IV PRODUKTET ENERGJETIKE
E200
1507
Vajrat dhe dhjamërat prej
Vajrat vegjetale dhe deri
kafshëve apo vegjetale dhe
shtazore të
1518
produktet prej tyre
klasifikuara në
krerët 1507 deri
1518 të NK nëse
përdoren për ngrohje
apo motorë
E300
27071010 Produktet e vajrave minerale që i
Vajra minerale
27071090 përkasin kodeve NK të kreut
27072010 2707
27072090
27073010
27073090
27075010
27075090
E400
27101211 Naftë që kërkon një proces
specifik përpunimi
E410
27101241 Vajra të lehta (benzinë dhe
27191245 benzol)
27101249 Benzinë dhe benzol pa plumb,
me përmbajtje plumbi jo më tepër
se 0,013 gr/litër, me më pak se 95

6000 lekë/kg

2500 lekë/kg
10 lekë/ml të totalit
të litrave brenda
ambalazhit

6000 lekë/kg

Shkalla taksimit
Sipas përcaktimeve të
neneve 50 e 51 të
ligjit

50 lekë/litri

50 lekë/litri
37 lekë/litri
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oktan, me 95-98 oktan, me 98 e
më shumë oktan
E420

27101251
27101259

E430

E472
E480
E490
E490

27101911
deri
27101929
27101921
deri
27101925
27101931
deri
27101948
27101951
deri
27101969
2710 20
27101971
deri
27101999
27109100
deri
27109900
27121090
27131100
27131200
271390

E491

2715

E491
E500

27149000
27111211
27111219
27111291
27111293
27111294
27111297

E440

E450

E460
E470

E471

Benzinë me plumb, me
përmbajtje plumbi më tepër se
0,013 gr/litër Me më pak se 98
oktan Me 98 e më shumë oktan
Vajguret

50 lekë/litri

20 lekë/litri 20
lekë/litri

Karburantet, tip vajguri

Vajra të rënda (gazoil)

37 lekë/litri

Vajra të rënda si lëndë djegëse
(lëndë djegëse, solar, mazut)

37 lekë/kg

Biodiesel me vajra nafte
Vajra lubrifikante dhe vajra të
tjera

37 lekë/kg
40 lekë/kg

Mbetje vajrash

5 lekë/kg

Graso
Koks nafte
Bitum nafte
Mbetje të vajrave të naftës dhe të
mineraleve bituminoze (bitumen)
Përzierje bituminoze të bazuara
në asfaltin natyror, në bitumen e
naftës, në katranin mineral, ose
në terpentinën e katranit mineral
(masticet bituminoze) Vernik
Bituminoz (psh asfalto-beton)
Zhavorr Bituminoz
Gazet e naftës dhe hidrokarbure
të tjera gazoike për përdorim si
lëndë djegëse për motor
automjetesh.

40 lekë/kg
2 lekë/kg
5 lekë/kg
5 lekë/kg
5 lekë/kg bitum

2 lekë/kg
8 lekë/litri
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Gazet e naftës dhe
hidrokarbure të tjera
gazoike
E501

Gazet e naftës dhe
hidrokarbure të tjera
gazoike
E600
Hidrokarburet
aciklike
E700
Hidrokarburet
ciklike
E800
Metanol (Alkooli
metilik)
L000

L000

27111310
27111330
27111391
27111397
27111400
27111211
27111219
27111291
27111293
27111294
27111297
27111310
27111330
27111391
27111397
27111400
2901

Gazet e naftës dhe hidrokarbure
të tjera gazoike për përdorim të
ndryshëm nga ai si lëndë djegëse
për motor automjetesh.

0 lekë/litri

Hidrokarburet aciklike

37 lekë/kg

2902

Hidrokarburet ciklike

37 lekë/kg

29051100

Metanol (Alkooli metilik)

Sipas përcaktimeve të
neneve 50 e 51 të
ligjit

34 03 19
10 34 03
99 00
3811 dhe
3817

Preparate për lubrifikimin e
makinerive, pajisjeve dhe
automjeteve
Preparatet antiplasëse, frenues
oksidimi, stabilizator rrëshire,
përmirësues viskoziteti, kundër
korrozionit, dhe elemente shtesë
të përgatitura për vajrat minerale
(përfshirë benzinën) apo lëngje të
tjera të përdorura për qëllime të
tjera si vajrat minerale
Alkibenzenet e përziera dhe
Alkinaftalenet e përziera
Acidet yndyrore /Biodiezel me
më pak se 70% vajra nafte të
kapitullit 27
GOMAT
Goma të reja pneumatike prej
gome

40 lekë/kg

Preparatet
antiplasëse, frenues
oksidimi;
Alkibenzenet e
përziera
E920 Biodiezel

3826 00

VI
P100
Goma të reja

40 11

Sipas përcaktimeve të
neneve 50 e 51të
ligjit

37 lekë/litri

20 lekë/kg
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P200

40 12
(përveç 40
12 20 00)

Goma pneumatike të riveshura;
goma mishi apo të zakonshme;
veshja e jashtme (pjesa me lule)
dhe

40 lekë/kg

Goma të riveshura
P300
Goma të përdorura
VII

40 12 20
00

A200 Akumulatorët

85 07

fashetat e gomës
Goma pneumatike të përdorura

100 lekë/kg

PILAT DHE BATERITË PRIMARE;
AKUMULATORËT ELEKTRIKË
Akumulatorët elektrikë, përfshirë 20 lekë/kg
ndarëset e tyre, nëse janë apo jo
drejtkëndëshe (përfshirë katrorët)
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