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1. SANKSIONE PENALE PËR SHKELJE TË MASAVE 
SHTETËRORE GJATË PERIUDHËS SË EPIDEMISË DHE 
PËRPHAPJEN E SËMUNDJEVE INFEKTIVE  
 

Në vijim të masave të marra gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga Covid-19 
dhe plotësimit të vakuumit të Kodit Penal janë miratuar ndryshimet përkatëse. Këto ndryshime 
konsistojnë në parishikimin e dënimeve me gjobë ose me burgim sipas shkeljes së kryer: 
 

 Moszbatimi i masave të autoriteteve shtetërore gjatë gjendjes së masave të 
jashtëzakonshme apo gjatë gjendjes së epidemisë 

 
Për këtë vepër penale, sipas figurave konkrete të saj, sanksionet variojnë nga dënim me 
gjobë deri në 3 vjet burgim. 

 

 Përhapja e sëmundjeve infektive  
 

Për këtë vepër penale, sipas figurave konkrete të saj, sanksionet variojnë nga dënim me 
gjobë deri në 8 vjet burgim. 

 

Ligji nr. 35/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës 
së Shqipërisë”, të ndryshuar - Fletore Zyrtare Nr.72/2020. 

Për përmbajtjen e plotë të aktit kliko këtu. 

 
2. PARAPAGIMI I KËSTEVE TË TATIM-FITIMIT DHE DORËZIMI 

I DEKLARATËS VJETORE PERSONALE TË TË ARDHURAVE 
 

Në ligjin nr. 8438 datë 28.12.1998 “Për Tatimin mbi të Ardhurat” dhe ligjin “Për Sistemin e 
Taksave Vendore” janë bërë disa ndryshime sipas të cilave parashikohet: 
 

(1) Për tatimpaguesit me qarkullim deri në 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë, këstet 
e parapagimeve të tatim-fitimit të vitit 2020 nuk do të paguhen. 
 

(2) Për tatimpaguesit me qarkullim mbi 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë, këstet e 
tatimit mbi fitimin për periudhat tatimore të tremujorit të dytë dhe të tretë, prill-qershor 
dhe korrik-shtator 2020, nuk do të parapaguhen.  

 

https://qbz.gov.al/eli/fz/2020/72/5df961aa-5898-41fb-8722-2cd822f8772f
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Pagesat e këtyre kësteve shtyhen në periudhën prill-shtator 2021. Ky përjashtim nuk 
zbatohet për tatimpaguesit që zhvillojnë veprimtari ekonomike në fushën e veprimtarisë 
bankare, të telekomunikacionit, të tregtimit të produkteve farmaceutike, të produkteve 
ushqimore dhe fruta-perimeve, si dhe tatimpaguesve të tjerë të specifikuar. 
 

(3) Për tatimpaguesit që zhvillojnë veprimtari ekonomike në fushën e turizmit e të 
përpunimit aktiv me material porositësi dhe call center, këstet e tatimit mbi fitimin për 
periudhat tatimore prill-dhjetor 2020, nuk do të parapaguhen. Pagesat e këtyre kësteve 
shtyhen në periudhën prill-dhjetor 2021.  
 

(4) Dorëzimi i deklaratës vjetore individuale të të ardhurave të vitit 2019 në administratën 
tatimore dhe pagesa e detyrimit nëse rezulton, bëhet jo më vonë se data 31 korrik 2020. 

 

 

Akt Normativ Nr. 18, datë 23.4.2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, 
“Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar- Fletore Zyrtare Nr.73/2020. 

 

Akt Normativ Nr.19, datë 23.04.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006, 
“Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar- Fletore Zyrtare Nr.73/2020. 

 

Për përmbajtjen e plotë të aktit kliko këtu. 

 

3. ZGJATJA E AFATIT TË GJENDJES SË FATKEQËSISË 
NATYRORE 

 

Gjendja e fatkeqësisë natyrore e shkaktuar nga Covid-19, zgjatet deri më 23 qershor 2020. 

 

VKM Nr.342, datë 25.4.2020 “Për një ndryshim në vendimin nr.243, datë 24.3.2020, të Këshillit të 
Ministrave, “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”- Fletore Zyrtare Nr.75/2020. 

 

Për përmbajtjen e plotë të aktit kliko këtu. 

 

https://qbz.gov.al/eli/fz/2020/73/5aec4c12-749b-42c9-98ee-b1e14c8572dc
https://qbz.gov.al/eli/fz/2020/75/e4b40762-79f0-48f4-b61f-5993ddef6bc9
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Kjo përmbledhje përmban informacion të përgjithshëm të marrë nga ligje, akte nën-ligjore apo dokumenta të tjera 
pjesë e domain-it publik. Informacioni i përfshirë në këtë përmbledhje nuk është shterues dhe nuk zëvendëson 
asistencën apo këshillimin profesional që mund t’ju duhet ju apo institucioneve përkatëse. Asnjë pjesë e këtyre 
faqeve, qoftë tekst apo imazh nuk mund të përdoret për ndonjë qëllim tjetër përveç atij të përcaktuar. Këshilli i 
Investimeve është një platformë e ngritur nga autoritetet shqiptare me mbështetjen e BERZH-it për të rritur dialogun 
midis qeverisë dhe sektorit privat, për të përmirësuar klimën e biznesit dhe për të nxitur qeverisjen e mirë. Puna e 
Këshillit mbështetet nga Sekretariati, një organ i pavarur me profesionistë të përzgjedhur dhe kontraktuar nga 
BERZH për t’u angazhuar drejtpërsëdrejti me komunitetin e biznesit. Financimi aktual për Sekretariatin ofrohet 
nga Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, Banka Evropiane për Rindërtim dhe 

Zhvillim (BERZH) dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO) 


