
Informacion mbi taksat dhe tatimet e zbatueshme 

Ne zbatim te Ligjit 52/2014 “Per veprimtarine e sigurimit dhe Risigurimit” te Republikes se Shqiperise Nenit 66 Pika 3 germa d, informacione 
per taksat dhe tatimet e zbatueshme shoqeria e sigurimit INSIG sha zbaton mbi bazen e Legjislacionit perkates ne fuqi keto lloje tatim/taksash: 

Lloji i tatim taksave Baza Ligjore 

Tatim mbi te ardhurat personale 

Legjislacioni tatimor 2014 Ligji Nr.8438 date 
28.12.1998 per "Tatimin mbi te ardhurat I 
ndryshuar" 
Neni 4 pika a) Te ardhura nga marrdhenia e punes 
e ushtruar ne Republiken e Shqiperise 
Udhezimi Nr.5 date 30.01.2006 per Tatimin mbi te 
ardhurat I ndryshuar ne mbeshtetje te nenit 10, 
pika 4 e Kushtetutes se Republikes se Shqiperise 
Shkalla e pershkallezuar deri ne 23% 

Tatim mbi Fitimin 

Legjislacioni tatimor 2014 Ligji Nr.8438 date 
28.12.1998 per "Tatimin mbi te ardhurat I 
ndryshuar" 
Neni 4 pika h) Të ardhurat e realizuara nga 
shërbimet e kryera në territorin e Republikës së 
Shqipërisë nga 
një person jorezident; 
(Ndryshuar me ligjin nr. 9716 dt. 16.04.2007, 
Fl.Z. Nr. 54 datë 12.05.2006) 
3.Tatim mbi fitimin 
3.4 Fitimi I tatueshem. Per percaktimin e fitimit te 
tatueshem te nje periudhe tatimore do te sherbeje 
si baze bilanci konrabel dhe anekset e tij, te cilat 
duhet te jene ne perputhje me Ligjin nr.7661 date 
19.01.1993 "per Kontabilitetin", me dispozitat e 
Ligjit nr.8438, date 28.12.1998 "Per tatimin mbi te 
ardhurat" i ndryshuar si dhe dispozitat e ketij 
udhezimi. Ne parim, fitimi ose e ardhura neto e 
tatueshme del si rezultat i diferences midis te 
ardhurave totate (nga aktiviteti normal dhe te 
ardhurave te jashtezakonshme), perfshire vleren e 
perfitimieve dhe te avantazheve ne natyre, me 
shpenzimet e kryera me qellim realizimin dhe 
ruajtjen e te ardhurave. 
Shkalla 15% 

Dividenti 

Legjislacioni tatimor 2014 Ligji Nr.8438 date 
28.12.1998 per "Tatimin mbi te ardhurat I 
ndryshuar" 

Neni 4 pika ë)  të ardhurat nga dividentët e 
shpërndarë nga një person juridik, rezident 

Udhezimi Nr.5 date 30.01.2006 per Tatimin mbi te 
ardhurat I ndryshuar ne mbeshtetje te nenit 10, 
pika 4 e Kushtetutes se Republikes se Shqiperise 
Shkalla 15% 

Taksa Kombetare 

Ligji Nr.9975 date 28.07.2008 "Per taksat 
Kombetare" i ndryshuar 

Neni 3  per llojet e taksave kombetare pika 10 
Taksa  mbi  primet  e  shkruara,  me  përjashtim  të  
primeve  të  sigurimit  për  produktet  e jetës, 
shëndetit në udhëtim dhe kartonit jeshil 

Neni 4 pika 10   Taksa mbi primet e shkruara, me 
pë  rjashtim të primeve të sigurimit për produktet e 
jetës, shëndetit në udhëtim dhe kartonit jeshil, ë  
shtë 10 përqind e shumës së primit 
Shkalla 10% 

Taksa dhe tarifa vendore 

Ligji Nr.9920 date 19/05/2008 "Per procedurat 
Tatimore ne Republiken e Shqiperise" I ndryshuar 
dhe Ligji Nr.9632 date 30.10.2006 "Per sistemin e 
taksave Vendore" I ndryshuar dhe Vendimin e 
Keshillit Bashkiak nr.55 date 04.12.2017 

Tarifa AMF 

Ligji 9572 date 03.07.2006 "Per Autoritetin e 
Mbikeqyrjes Financiare" i ndryshuar. 
Neni 27 "Percaktimi I tarifave per subjektet e 
mbikeqyrura" pika 3 a) Tarifa per mbikeqyrjen e 
subjekteve te mbikeqyrura caktohet ne nivelin 
1.5% te volumit te primeve te shkruara bruto 
vjetore nga veprimtaria e sigurimit dhe risigurimit 
te jojetes. 
Shkalla 1.5% 

Kontributet e sigurimeve shoqerore 
dhe shendetesore te te punesuarve 

Ligji Nr.9136 date 11.09.2003 i ndryshuar "Per 
mbledhjen e Kontributeve te detyrueshme te 
sigurimeve shoqerore dhe shendetesore ne 
Republiken e Shqiperise" 
Shkalla 27.9% 

 

 

 


