
V E N D I M 

 

PËR 

 

DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.559,  DATË 16.8.2006, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, 

“PËR SKEMËN E SHTYRJES SË PAGESËS SË TVSH-SË PËR MAKINERITË   DHE PAJISJET E IMPORTUARA, SI 

DHE ENERGJINË ELEKTRIKE, TË IMPORTUAR NGA KESH, SH.A.-JA”, TË NDRYSHUAR 

  

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 26, të ligjit nr.7928, datë 27.4.1995, “Për tatimin 

mbi vlerën e shtuar”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave 

  

V E N D O S I: 

 

I. Në seksionin I/I, “Skema e shtyrjes së pagesës së TVSH-së për importin e makinerive e të pajisjeve, kur 

cikli i zhvillimit të investimeve dhe fillimi i ofrimit të prodhimit apo shërbimit është mbi 12 muaj”, të 

vendimit nr.559, datë 16.8.2006, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen këto ndryshime dhe 

shtesa: 

  

Fjalia e parë, e pikës 6,  ndryshohet, si më poshtë vijon: 

 “Kur vërtetohet, pas verifikimit në vend të investimit dhe dokumentacionit, përputhja e kërkesës së 

personit të tatueshëm me situatën në fakt, drejtoria rajonale tatimore dërgon, zyrtarisht, sipas 

formularit 1 bashkëlidhur këtij vendimi, brenda 7 (shtatë) ditëve pune nga data e protokollimit të 

kërkesës, në adresë të personit të tatueshëm, konfirmimin e faktit që produkti/shërbimi, për të cilin 

kryhet investimi, nuk është krijuar dhe as nuk është furnizuar nga personi i tatueshëm për vete apo për 

të tretë.”. 

  

Pika 7 ndryshohet, si më poshtë vijon: 

“7. Personi i tatueshëm i paraqet ministrit të Financave kërkesën me shkrim për shtyrjen e afatit të 

pagesës së TVSH-së, përtej dymbëdhjetë muajve, së bashku me: 

  



a) përshkrimin e qartë të llojit të investimit që po kryhet, shpjegime të sakta për kohëzgjatjen e ciklit të 

investimit, vlerën e parashikuar të investimit etj; 

b)  përgjigjen e dhënë nga drejtoria rajonale tatimore (origjinale), sipas pikës 6, të këtij seksioni; 

 c) kopjen e kontratës/ave ose të marrëveshjes me zbatuesit e investimit, ku të jetë përcaktuar qartë 

afati i kryerjes të së gjithë ciklit të investimeve; 

ç)  parashikimin e afatit të fillimit të ofrimit të prodhimit ose të shërbimit;  

d)  kopje të autorizimeve të lëshuara nga dega doganore që ka miratuar shtyrjen e pagesës së TVSH-së 

deri në dymbëdhjetë muaj; 

dh)  kopje të deklaratave doganore të importit.”.  

  

Pika 8 ndryshohet, si më poshtë vijon: 

“8. Ministri i Financave, brenda 7 (shtatë) ditëve pune nga data e protokollimit të kërkesës, miraton ose 

jo zgjatjen e afatit të shtyrjes së pagesës së TVSH-së për subjektin e interesuar. Një kopje e kërkesës së 

miratuar i dërgohet autoritetit doganor, me qëllim që subjekti të mos shpallet debitor, dhe organit 

tatimor, me qëllim regjistrimin e të dhënave të autorizimit në regjistrin e veçantë të personit të 

tatueshëm.”. 

  

Paragrafi i fundit, i pikës 9, ndryshohet, si më poshtë vijon: 

 “Njëkohësisht, drejtoria doganore njofton, me shkrim, drejtoritë rajonale tatimore, ku është i regjistruar 

personi i tatueshëm, dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, për mbylljen e veprimeve të lidhura 

me TVSH-në, me këtë person. 

Brenda datës 20 janar të çdo viti, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, zyrtarisht, dërgon në Ministrinë 

e Financave listën me të gjitha të dhënat e nevojshme për të gjithë personat e tatueshëm, për të cilët 

është aplikuar skema e shtyrjes së pagesës së TVSH-së.”. 

  

5.  Pas pikës 12, shtohen pikat 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 dhe 12.7,  me këtë përmbajtje: 

“12.1. Në rast se tatimpaguesi në administratën tatimore rezulton me situatë kreditore të TVSH-së, e cila 

ka plotësuar kushtet ligjore për t’u rimbursuar, dhe, njëkohësisht, në administratën doganore me situatë 

debitore për TVSH-në e shtyrë në import me autorizim nga ministri i Financave, bazuar në pikën 2.1, të 

nenit 26, të    ligjit nr.7928, datë 27.4.1995, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, të ndryshuar, atëherë ka 

të drejtë të paraqesë kërkesë me shkrim pranë drejtorisë rajonale tatimore, ku është i regjistruar, për 

destinimin e shumës së kërkuar për rimbursimin e TVSH-së për t’u kaluar te organi doganor për 



likuidimin e shumës së TVSH-së debitore që ka në administratën doganore. Bashkë me kërkesën, 

tatimpaguesi duhet të depozitojë dokumentet e mëposhtme: 

• Situatën e TVSH-së, që provon ekzistencën e tepricës kreditore të TVSH-së.  

• Një vërtetim të lëshuar nga kryetari i degës doganore kompetente, në të cilin është përcaktuar 

shuma e TVSH-së debitore, si dhe shënohet se ky vërtetim është lëshuar me kërkesë të 

tatimpaguesit për kompensimin e detyrimeve të TVSH-së si rezultat i zbatimit të skemës së 

shtyrjes së TVSH-së. Vërtetimit i bashkëlidhet situata e TVSH-së, si dhe dokumentacioni që 

provon ekzistencën e detyrimit nga skema e shtyrjes së TVSH-së. 

 

12.2. Nga skema e kompensimit të TVSH-së, e cila rimbursohet nga drejtoritë rajonale tatimore për t’u 

paguar në doganë, përfiton vetëm personi i tatueshëm që plotëson njëkohësisht kushtet e mëposhtme:  

  

Nga përdorimi i shumës së TVSH-së kreditore në organet tatimore likuidohet vetëm shuma e TVSH–së së 

shtyrë në import me autorizim nga ministri i Financave. 

Burimi i TVSH-së, për të cilën personi i tatueshëm kërkon kompensim, të jetë nga i njëjti aktivitet që i 

shërben linja, për të cilën është aplikuar TVSH-ja e shtyrë;  

Në rastet kur shuma e TVSH-së për t’u kompensuar është më e vogël se shuma e borxhit, të krijuar nga 

TVSH-ja e shtyrë në doganë, personi i tatueshëm duhet që më parë të paguajë diferencën.  

  

12.3. Nëse plotësohen kushtet dhe kriteret e përcaktuara në këtë vendim, drejtoria rajonale tatimore, 

brenda 7 (shtatë) ditëve pune nga data e protokollimit të kërkesës së tatimpaguesit, kryen procedurat e 

mëtejshme për sistemimin dhe kontabilizimin e pozicioneve debitore dhe kreditore të TVSH-së, si dhe 

njofton degën doganore për miratimin e kërkesës së tatimpaguesit për kompensimin e TVSH-së. Në këtë 

njoftim, tatimpaguesi vihet në dijeni.   

  

12.4.  Me marrjen e këtij njoftimi, dega doganore  mbyll situatën debitore të tatimpaguesit përmes 

ndryshimit të deklaratës doganore dhe, njëkohësisht, deklarata e ndryshuar dhe e miratuar nga organi 

doganor shërben për kontabilitetin e shoqërisë për tatimpaguesin. Dega doganore njofton drejtorinë 

rajonale tatimore për mbylljen e procedurës së kompensimit. Për debitorët, dega doganore i bën njoftim 

drejtorisë rajonale tatimore dhe, për vjeljen e detyrimit, organet tatimore marrin të gjitha masat sikur të 

ishte detyrim tatimor. 



12.5.  Pas miratimit nga dega doganore, drejtoria rajonale tatimore vlerëson situatën debitore të 

tatimpaguesit, automatikisht e çliruar, si dhe njofton me shkrim tatimpaguesin për situatën e tij debitore 

apo kreditore pas sistemimit, në të dyja administratat tatimore dhe doganore. 

 12.6. Shuma e TVSH-së kreditore në organet tatimore, e përdorur për të likuiduar shumën e TVSH-së të 

shtyrë në import, do të njihet si e ardhur në zyrën doganore, në të cilën zbatohet procedura. 

12.7. Në përfundim të procedurës së kompensimit për çdo tatimpagues, Drejtoria e Përgjithshme e 

Tatimeve dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave njoftojnë Ministrinë e Financave.”. 

  

II. Ngarkohen Ministria e Financave, Drejoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Drejtoria e Përgjithshme e 

Doganave për zbatimin e këtij vendimi. 

  

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”. 

  

  

K R Y E M I N I S T R I 

  

SALI  BERISHA 

 

04/04/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEX: Kodet e artikujve sipas nomenklaturës së mallrave në RSH  
 

Nr.  Kodi 
Tarifor  

Përshkrimi  

1  84041000  Impiantët ndihmës për t’u përdorur me kaldajat e kreut nr.8402 apo 8403  

2  84042000  Kondensuesit për njësitë e fuqisë me avuj uji apo për njësi të tjera fuqie avulli  

3  84051000  Gjeneratorët që prodhojnë gaz apo gaz uji, me ose pa pastruesit e tyre; 
gjeneratorët e gazit acetilene dhe gjeneratorët e ngjashëm të gazit të ujit, me ose 
pa pastruesit e tyre  

4  84061000  Turbinat për shtytjen përpara në lundrimin detar  
6  84068110  Turbinat e avullit për gjenerim elektrik  

7  84068190  Të tjera  
8  84068211  Jo më tepër se 10 MW  

9  84068219  Më tepër se 10 MW  
10  84068290  Të tjera  
11  84069010  Tehet stator, rotorët dhe tehet e tyre  

12  84069090  Të tjera  
13  84071090  Të tjera  

14  84072110  Të një kapaciteti cilindri prej jo më tepër se 325 cm
3
 

15  840721191  Të një fuqie jo më tepër se 30kW  
16  84072199  Të një fuqie më tepër se 30 kW  
17  84072920  Të një fuqie jo më tepër se 200 kW  

18  84121090  Të tjera  
19  84122191  Sisteme hidraulike  

20  84122199  Të tjera  
21  84122950  Sisteme hidraulike  

22  84122991  Motorët e fuqisë hidraulike me lëng  
23  84122999  Të tjera  
24  84123190  Të tjera  

25  84123990  Të tjera  
26  84128010  Motorët e fuqisë me avull uji apo me avuj të tjerë  

27  84128099  Të tjera  
28  84129030  Të motorëve reaktivë ndryshe nga turbo-jet  
29  84129050  Të motorëve të fuqisë hidraulike  

30  84129090  Të tjera  
31  84131100  Pompat për shpërndarjen e lëndës djegëse apo lubrifikantëve, të tipit të përdorur 

në stacionet e mbushjes në garazhe  

32  84131990  Të tjera  

33  84132090  Të tjera  
34  84133099  Të tjera  
35  84134000  Pompat për beton  

36  84135030  Njësitë hidraulike  
37  84135050  Pompat dozuese dhe propocionuese  



38  84135071  Me fuqi hidraulike me lëng  
39  84135079  Të tjera  

40  84135090  Të tjera  
41  84136030  Njësitë hidraulike  

42  84136041  Me fuqi hidraulike me lëng  
43  84136049  Të tjera  
44  84136051  Me fuqi hidraulike me lëng  

45  84136059  Të tjera  
46  84136060  Pompat vidë  

47  84136090  Të tjera  
48  84137021  Me një fazë  

49  84137029  Shumëfazësh  
50  84137030  Pompat forcuese glandless për sistemet ngrohëse dhe pajisjet me ujë të ngrohtë  

51  84137040  Jo më tepër se 15 mm  
52  84137050  Pompat forcuese me kanal dhe pompat me kanal anësor  

53  84137061  Monobllok  
54  84137069  Të tjera  
55  84137070  Me më shumë se një hyrje force  

56  84137080  Shumëfazëshe  
57  84137091  Njëfazore  

58  84137099  Shumëfazëshe  
59  84138190  Të tjera  

60  84138200  Elevatorët e lëngut  
61  84139190  Të tjera  
62  84139200  E elevatorëve të lëngut  

63  84141020  Për përdorim në prodhimin e gjysëm përçuesve  
64  84141030  Pompat me piston rrotullues, pompat rrotulluese me vane rrëshqitëse, pompat 

me zvarritje molekulare pompat “Roots”  

65  84141050  Pompat e difuzionit, kriopompat dhe pompat e adsorbimit  
66  84141080  Të tjera  

67  84142091  Pompat e dorës për ciklet  
68  84142099  Të tjera  

69  84143030  Të një fuqie jo më tepër se 0,4 kW  
70  84143091  Hermetike apo gjysëm hermetike  

71  84143099  Të tjera  
72  84148071  Kompresorët vidë  
73  84148079  Të tjera  

74  84148090  Të tjera  
75  84149090  Të tjera  

76  84161010  Të trupëzuar me një mjet automatik të kontrollit  
77  84161090  Të tjera  
78  84162010  Vetëm për gaz, monobllok, të trupëzuar me një ventilator dhe një mjet kontrolli  

79  84162090  Të tjera  



80  84163000  Ngarkuesit mekanikë të lëndës djegëse, përfshirë grillat mekanike të tyre, 
shkarkuesit mekanikë të hirit pajisje të ngjashme  

81  84169000  Pjesët  

82  84171000  Furrnaltat dhe vatrat e zjarrit për pjekje, shkrirje apo trajtime të tjera me 
nxehtësi të xeherorëve, piriteve, metaleve  

83  84172010  Furrat tunel  
84  84172090  Të tjera  
85  84178010  Furrnaltat dhe furrat për shkatërrimin e plehrave  

86  84178020  Furrat tunel dhe furrnaltat muffle për pjekjen e produkteve qeramike  

87  84178080  Të tjera  
88  84179000  Pjesët  
89  84191900  Të tjera  

90  84193100  Për produktet bujqësore  
91  84193200  Për drurin, brumin e letrës, letrën apo kartonin  

92  84193910  Për artikujt qeramike  
93  84193990  Të tjera  
94  84194000  Impjantet distiluese apo pastruese  

95  84195090  Të tjera  
96  84196000  Makineri për lëngëzimin e ajrit apo të gazeve të tjera  

97  84198191  Perkolatorët dhe pajisje të tjera për bërjen e kafesë dhe të pijeve të tjera të 
nxehta  

98  84198199  Të tjera  
99  84198910  Kullat ftohëse dhe pajisje të ngjashme për ftohje direkt (pa një mur ndarës) 

nëpërmjet ujit të riqarkulluar  

100  84198915  Aparate për nxehje të shpejtë të vafereve gjysëm përçues.  
101  84198920  Aparate për depozitimin e avujve mbi vaferet gjysëm përçues.  

102  84198925  Aparate për depozitimin e avujve fizikë me anë të rrezes  
elektronike/avullimit mbi vafer  

103  84198927  Aparatet për depozitimin e avujve kimike mbi substratet LCD  

104  84198930  Pajisjet vakum të avujve për depozitimin e metaleve  
105  84198998  Të tjera  

106  84199050  Të aparaturave të nënkreut 8419 8917  
107  84199080  Të tjera  

108  84201010  Të një lloji të përdorur në industrinë tekstile  
109  84201030  Të një lloji të përdorur në industrinë e letrës  
110  84201050  Të një lloji të përdorur në industritë e gomës apo plastikës  

111  84201090  Të tjera  
112  84209110  Prej gize të derdhur  

113  84209180  Të tjera  
114  84209900  Të tjera  
115  84211100  Ndarësit e kremit  

116  84211991  Centrifugat e një lloji të përdorur në laboratore  
117  84211999  Centrifuga, përf.tharësit centrifugal (jo: për avion civil të nënkre.842119.10) 



118  84212190  Të tjera  

119  84212200  Për filtrimin ose pastrimin e pijeve të ndryshme nga uji  
120  84212390  Të tjera  

121  84212990  Të tjera  
122  84213190  Të tjera  
123  84213930  Makineri dhe aparatura për filtrimin apo pastrimin e ajrit  

124  84213951  Nëpërmjet një procesi të lëngshëm  
125  84213971  Nëpërmjet një procesi katalitik  

126  84213998  Të tjera  
127  84219130  Të rrotulluesve për emulsionet e veshësave fotografike në substratet LCD të 

nënkreut 84211999  

128  84219190  Të tjera  
129  84219900  Të tjera  

130  84222000  Makineri për pastrimin apo tharjen e shisheve apo kontenierëve të tjerë  
Makineri për mbushjen, mbylljen, vulosjen apo etiketimin e shisheve, kanaçeve, 
kutive, çantave apo kontenierëve të tjerë; makineri për kapsulimin e shisheve, 
faqoreve, tubave dhe kontenierëve të ngjashëm  

131  84223000  Makineri për gazimin e pijeve  
132  84224000  Makineri të tjera paketimi apo mbështjellje (përfshirë makineritë e mbështetjes me 

nxehtësi)  

133  84229090  Të tjera  
134  84232000  Peshoret për peshimin e vazhdueshëm të mallrave në konvejerë  

135  84233000  Peshoret e peshës konstante dhe peshoret për shkarkimin e një peshe të 
paracaktuar të materialeve në një çantë apo kontenier, përfshirë peshoret kontenier  

136  84238110  Peshoret e kontrollit dhe makinat automatike të kontrollit që punojnë nëpërmjet një 
reference ndaj një të paracaktuar  

137  84238130  Makineri për peshim dhe etiketim të mallrave të parapaketuara  
138  84238190  Të tjera  
139  84238210  Peshoret e kontrollit dhe makinat automatike të kontrollit që punojnë nëpërmjet një 

reference ndaj një të paracaktuar  

140  84238290  Të tjera  

141  84238900  Të tjera  
142  84239000  Peshat e të gjitha llojeve; pjesët e makinave peshuese  
143  84243001  Me mjet nxehës  

144  84243005  Jo më tepër se 7,5 kW  
145  84243009  Më tepër se 7,5 kW  

146  84243010  Që punojnë me ajër të kompresuar  
147  84243090  Të tjera  

148  84248110  Pajisje ujitëse  
149  84248130  Pajisje portative  
150  84248191  Sprucuesit dhe distributorët që punojnë me fuqi të destinuar për t’u montuar mbi 

apo tërhequr nga trakt  

151  84248199  Të tjera  

152  84248995  Të tjera  
153  84249090  Të tjera  



 

157  84253999  Vinç e çikrik vertikal, jo elektrik (jo: aviacion civil, me motor me djegie të 
brendshme).  

158  84261100  Vinçat e lëvizshëm mbitoksor mbi një suport të fiksuar.  
159  84261200  Struktura ngritëse të lëvizshme mbi mbajtësa me rrota gome dhe shtylla.  

160  84261900  Vinç lëvizës mbitokësor, transportier, vinç-urë, kullë mbështetës, struktur ngritës 
lëvizshëm  

161  84262000  Vinça kolone.  
162  84263000  Vinça me krah portal apo pedestal.  

163  84264100  Vinça dhe kamion pune i pajisur me vinç, vetlëvizëse, mbi rrota gome.  

164  84264900  Vinça të lëvizshëm dhe mjet pune i pajisur me vinç, vetëlëvizëse (jo: rrota gome, etj)  

165  84271010  Me një lartësi ngritjeje prej 1 m apo më shumë  
166  84271090  Të tjera  
167  84272011  Ngritësit-pirun të terrenit të fortë dhe kamiona të tjerë stacking  

168  84272019  Të tjera  
169  84272090  Të tjera  

170  84279000  Mjete të tjerë  
171  84282030  Elevatorë dhe konvenier pneumatik, për përdorim në bujqësi.  
172  84282091  Elevatorë e konvenier pneumatik, për materiale të shumicës (jo: për avion civil 

842820-10)  

173  84282099  Elevatorë dhe konvenierë pneumatike (jo: për aviacin civil dhe për materiale të 
shumicës).  

174  84283100  Elevatorë e konvenierë me veprim të vazhdueshëm, për përdorim nëntokësorë, jo 
pneumatike.  

175  84283200  Elevatorë e konvenier me veprim të vazhdueshëm për mallra o materiale, të tipit me 
kovë.  

176  84283390  Elevatorë e kontenier me veprim të vazhdueshëm, tipi me Rrip (jo: përdorim 
nëntokësor)  

177  84283991  Konvenier në formë roleje.  

178  84283993  Makina automatike të bartjes së materialeve për trasport, bartje, ruajtje të vaferëve  

179  84283998  Konvenier me veprim të vazhdueshëm për mallra (jo: aviacion civil, përdorim 
nëntoksor, etj)  

180  84284000  Eskalatorë dhe pjesë lëvizëse të rrugës.  

181  84285000  Shtytësit e vagonëve në minierë, traversuesit e lokomotivave/vagonëve, maja 
bashkuese  

182  84286000  Teleferikë, ashensorë në formë karrige, dragolinja rrëshkitëse, mekanizma tërheqës  

154  84252000  Mekanizëm ngritës që përdoret në pusat e minierave,vinça për t’u përdorur në 
nëntokë.  

155  84253190  Vinça e çikrikë vertikal, fuqizuar me motor elektrik (jo: për aviacion civil, etj)  

156  84253991  Vinça e çikrik vertikal, fuqizuar nëpërmjet motorëve me  djegie të brendshme. 



183  84289030  Makineri petëzim-bluarje; tavolinë petëzimi për ushqimin e zhvendosjen e 
produkteve;  

184  84289071  Ngarkuesit të destinuar për tu bashkangjitur në traktorët bujqësorë.  

185  84289079  Ngarkues për t’u përdorur në bujqësi (jo: për t’iu bashkangjitur traktorëve 
bujqësorë)  

186  84289091  Ngarkues mekanikë për materiale në shumicë, jo për përdorim në bujqësi.  

187  84289098  Makineri të tjera ngritëse, bartëse, ngarkimi ose shkarkimi.  

188  84291100  Buldozier dhe këndozier vetëlëvizës, kamiona shtrues.  
189  84291900  Buldozier dhe këndozier vetëlëvizës, mbi rrota.  

190  84292000  Sheshues dhe nivelues vetëlëvizës.  
191  84293000  Skraperat vetëlëvizës.  
192  84294010  Vibratorë dhe rulet e rrugëve, vetëlëvizëse.  

193  84294030  Makina ngjeshëse vetëlëvizëse (ndryshe nga makinat vibratorë ngjeshës)  

194  84294090  Makina ngjeshëse vetëlëvizëse (jo: rulat e rrugëve)  
195  84295110  Ngarkuesit vetlëvizës me lopata “front-end” për përdorim nëntoke  

196  84295191  Ngarkues me lopatë “front-end” mbi makinë skraper (ndryshe nga për përdorim 
nëntoksor)  

197  84295199  Ngarkues vetëlëvizës me lopatë “front-end” (ndryshe nga të projektuar për punim 
nëntoksor)  

198  84295210  Gërmues vetlëvizës mbi makinë skraper (me rrotullim të superstrukturës 3600)  

199  84295290  Gërmues me rrotullim të superstrukturës 3600 (ndryshe nga mbi makinë skraper)  

200  84295900  Lopata mekanike, eskavator e ngarkues me lopata (jo: lopata mekanike me 
superstrukturë 3600)  

201  84301000  Makina të vendosjes dhe të nxjerjes së kolonave (jo: ato të montuara mbi vagon 
hekurudhor)  

202  84303100  Makineri vetlëvizëse prerje qymyri, guri dhe shpim tuneli.  
203  84303900  Makineri jo vetlëvizëse prerje qymyri, guri dhe shpim tuneli (jo: mjete për operim 

me dorë)  

204  84304100  Makineri vetlëvizëse shpuese, zhytëse për shpim toke, nxjerje minerali o xeherori.  

205  84304900  Makineri jovetëlëvizëse shpuese, zhytëse për shpim toke ose nxjerje minerali, 
xeherori.  

206  84305000  Makineri vetëlëvizëse lëvizëse të dheut.  
207  84306100  Makineri ngjeshëse apo kompaktuese, jovetëlëvizëse (jo: mjete të operimit me 

dorë)  

208  84306900  Makineri për lëvizjen e dheut, jovetëlëvizëse.  

209  84312000  Të makinerive të kreut nr.8427  
210  84321010  Plug panel forme për përdorim në bujqësi, kopshtari ose pylltari.  

211  84321090  Plugje për përdorim në bujqësi, kopshtari, ose pylltari (jo: panel forme)  



212  84322100  Lesat me disk për përdorim në bujqësi, kopshtari dhe pylltari.  
213  84322910  Kultivatorët dhe shkrifëruesit për përdorim në bujqësi, kopshtari dhe pylltari.  

214  84322930  Lesat për përdorim në bujqësi, kopshtari dhe pylltari (jo: lesat disk)  

215  84322950  Rotovator për përdorim në bujqësi, kopshtari dhe pylltari.  

216  84322990  Kultivatorë dhe teharrës për përdorim në bujqësi, kopshtari dhe pylltari (jo: 
rotovatorët)  

217  84323011  Mbjellës me drejtim qendror të hapsirave të caktuara për përdorim në bujqësi, 
kopshtari  

218  84323019  Mbjellës për përdorim në bujqësi, kopshtari (jo: drejtim qendror të hapsirës 
mbjellëse)  

219  84323090  Mbjellësat, plantuesit dhe transplatuesit për përdorim në bujqësi, kopshtari e 
pylltari.  

220  84324010  Shpërndarësit e plehut mineral apo kimik, për përdorim në bujqësi, kopshtari e 
pylltari.  

221  84324090  Shpërndarës të plehut organik/përzjerjeve të tij, përdorur në bujqësi, kopshtari e 
pylltari  

222  84328000  Makineri agrikulture për pregatitjen e tokës o kultivim; rula lëndine o fushe sporti  

223  84329000  Pjesë për makineri agrikulture për pregatitje toke, kultivim; rula lëndine o fushe 
sporti  

224  84331110  Makinë kositëse për lëndinë etj; elektrike, me pajisje prerëse që rrotullohet plan 
horizontal  

225  84331151  Kositëse vetëlëvizëse lëndine etj, jolelektrike, prerëse e rrotulluese horizontal, me 
ndenjëse  

226  84331159  Kositëse vetëlëvizëse lëndine etj, jo elektrike, prerëse rrotulluese horizontal, pa 
ndenjëse  

227  84331190  Kositëse për lëndinë etj, me prerëse rrotulluese plan horizontal, jovetlëvizëse  

228  84331910  Kositëse elektrike lëndine etj, me prerëse rrotulluese vertikale o me shufra prerëse.  

229  84331951  Kositëse vetëlëvizëse lëndine etj, joelektrike, prerëse rrotulluese vertikale, me 
ndenjëse  

230  84331959  Kositës lëndine me motor vetëlëvizës, joelektrike, prerëse rrotullues vertikal, pa 
ndenjëse  

231  84331970  Kositës lëndine me motor, jovetlëvizëse, joelektrike me prerëse rrotulluese 
vertikale.  

232  84331990  Kositëse për lëndinë, park, fusha sportive, pa motor.  
233  84332010  Makinë kositëse me motor (jo: për lëndinë, park, fusha sporti).  
234  84332051  Kositëse përf.shufër prerëse, për mbartje o tërheqje nga traktor, me prerëse 

horizontale.  

235  84332059  Kositëse përf.shufër prerëse për mbartje o tërheqje nga traktor, me prerëse 
vertikale.  

236  84332090  Makina kositëse (jo: për mbartje o tërheqje nga traktor, për lëndinë, park, kositës 
me motor)  

237  84333010  Kthyesit, makina për shpërndarje anësore dhe mullarbërësit.  



238  84333090  Makineri për përpunim e barit (jo: kthyesit, shpërndarësit anësor, përhapësit dhe 
kositësit)  

239  84334010  Presat ngritëse për ambalazhimin në dëngje të kashtës ose barit të thatë.  

240  84334090  Presat për ambalazhimin në dëngje të kashtës ose barit të thatë (jo: presat ngritëse)  

241  84335100  Makinë korrje-shirje e kombinuar.  

242  84335200  Makina shirje jo të kombinuara me ato korrëse.  
243  84335310  Nxjerësit e patateve dhe korrësit e patateve.  
244  84335330  Makinat e nxjerjes së panxharit dhe të korrjes së panxharit.  

245  84335390  Makinë për nxjerjen e rrënjëve apo zhardhokëve (jo: nxjerës e korrës patatesh)  

246  84335911  Korëse tagjie, vetëlëvizëse.  

247  84335919  Korrëse tagjie, jo-vetëlëvizëse.  
248  84335930  Vjelësit e rrushit.  
249  84335980  Makina korrëse për produktet agrikulturale (jo: kositëse, pregatitjes së barit, presa 

bari)  

250  84336000  Makina për pastrim, zgjedhje o klasifikim të vezëve, frutave/produkteve të tjera 
bujqësore  

251  84339000  Pjesë për makina korrëse, shirëse, kositëse, pastruese, zgjedhje o klasifikim 
agrikulturash  

252  84341000  Makina mjelëse të qumështit.  
253  84342000  Makineri mjelëse qumështi e bulmeti (jo: pajisje trajtimi në të ftohtë o të ngrohtë 

etj.)  

254  84349000  Pjesë për makineritë e mjeljes së qumështit o bulmetit.  
255  84351000  Makineritë  

256  84359000  Pjesët  
257  84361000  Makineri për përgatitjen e ushqimeve të kafshëve  
258  84362100  Inkubatorët e shpendëve dhe ngrohjes së vezëve  

259  84362900  Të tjera  
260  84368010  Makineri pylltarie  

261  84368091  Bucelat automatike të pijeve  
262  84368099  Të tjera  
263  84369100  Të makinerive të shpendarisë apo inkubatorëve të shpendëve dhe të makinave të 

ngrohjes së vezëve  

264  84369900  Të tjera  

265  84371000  Makinat për pastrimin, seleksionimin apo klasifikimin e farave, drithërave apo 
zarzavateve të thara leguminoze  

266  84378000  Makineri të tjera  
267  84381010  Makineritë e pjekjes  
268  84381090  Makineritë për prodhimin e makaronave, Spagetit apo produkteve të ngjashme  

269  84382000  Makineri për prodhimin e ëmbëlsirave, kakaos apo çokollatave  

270  84383000  Makineri për prodhimin e sheqerit  

271  84384000  Makineri për distileritë e birrës  



272  84385000  Makineri për përpunimin e mishit të kafshëve apo mishit të shpendëve  

273  84386000  Makineri për përpunimin e frutave, arrave ose zarzavateve  
274  84388010  Për përgatitjen e çajit apo të kafesë  

275  84388091  Për përgatitjen apo përpunimin e pijeve  
276  84388099  Të tjera  
277  84391000  Makineri për bërjen e brumit të materialeve fibroze celulozike  

278  84392000  Makineri për bërjen e letrës apo kartonit  
279  84393000  Makineri për përfundimin e letrës apo kartonit  

280  84399110  Prej gize të derdhur apo çeliku të derdhur  
281  84399190  Të tjera  

282  84399910  Prej gize të derdhur apo çeliku të derdhur  
283  84399990  Të tjera  
284  84401010  Makineri palosje  

285  84401020  Makineri kollaritje dhe makineri mbledhjeje  
286  84401030  Makineri qepjeje, të shtrëngimit të telave dhe të kapjes  

287  84401040  Makineri lidhëse të paqepura (perfekt)  
288  84401090  Të tjera  
289  84411010  Makinat rihapëse dhe hapëse me rele të kombinuara  

290  84411020  Makinat me prerje kryq dhe makina të tjera të hapjes së vrimave  

291  84411030  Guillotines  

292  84411040  Prerësit me tre thika  
293  84411080  Të tjera  

294  84412000  Makinat për bërjen e çantave, thasëve apo zarfave  
295  84413000  Makinat për bërjen e kartonëve, kutive, kasave, tubave, tamburëve apo 

kontenierëve të ngjashëm, të ndryshëm nga kallëpet  

296  84414000  Makinat për kallëpimin e artikujve në brum letre, letër apo karton  

297  84418000  Makineri të tjera  
298  84421000  Makinat e përcaktimit së fototipit dhe të kompozimit  

299  84422010  Për gjetje dhe përcaktim (për shembull, linotopet, monotopet, intertipet)  

300  84422090  Të tjera  
301  84423000  Makineri, aparate dhe pajisje të tjera  

302  84424000  Pjesët e makinerive, pajisjeve ose aparateve të lartpërmendur  
303  84425021  Për printim në reliev  
304  84425023  Për printim planografik  

305  84425029  Të tjera  

306  84425080  Të tjera  
307  84440010  Makinat për stampim në të nxehtë  
308  84440090  Të tjera  

309  84451100  Makinat e gërrhanies  
310  84451200  Makinat e krehjes  



311  84451300  Makinat e tërheqjes apo të lëvizjes  
312  84451900  Të tjera  

313  84452000  Makinat e tjerrjes së tekstilit  
314  84453010  Makinat e dublimit të tekstilit  

315  84453090  Makinat e përdredhjes së tekstilit  
316  84454000  Makinat e mbështjelljes (përfshi mbledhjen e bazës) apo të cilindrimit  

317  84459000  Të tjera  
318  84461000  Për endjen e pëlhurave me një gjerësi jo më tepër se 30 cm  

319  84462100  Tezgjahet e operuara me fuqi  
320  84462900  Të tjera  

321  84463000  Për endjen e pëlhurave me një gjerësi që e kalon 30 cm, pa kokë endëse  

322  84471110  Që punojnë me gjilpëra qëndisje  

323  84471190  Të tjera  
324  84471210  Që punojnë me gjilpëra qëndisje  

325  84471290  Të tjera  
326  84472020  Makinat e thurjes me ind (përfshirë tipin raschel); makinat me lidhje syth  

327  84472080  Të tjera  
328  84479000  Të tjera  

329  84481100  Dobbies dhe Jacquards; makinat e zvogëlimit, kopjimit, brimimit, apo bashkimit të 
kardave për tu përdorur me to  

330  84481900  Të tjera  
331  84490000  Makineri për prodhimin apo përfundimin e shajakut apo të pëlhurave të pathurura 

në copa ose në form përfshirë makineritë për bërjen e kapeleve prej shajaku; 
blloqet për bërjen e kapeleve  

332  84515000  Makinat për rulimin, çrulimin, palosjen, prerjen apo zigzimin e pëlhurave tekstile  

333  84518010  Makinat e përdorura në prodhimin e linoleumit apo të mbuluesve të tjerë të 
dyshemesë për zbatimin e p në pëlhurën bazë apo në mbështetës të tjerë  

334  84518030  Makinat për proceset përfundimtare apo përfundimin  
335  84518080  Të tjera  

336  84522100  Njësitë automatike  
337  84522900  Të tjera  
338  84531000  Makineri për përgatitjen, regjien apo punimin e lëkurëve të përpunuara apo të 

papërpunuara  

339  84532000  Makineri për bërjen apo riparimin e veshjeve të këmbëve  

340  84538000  Makineri të tjera  
341  84541000  Konvertorët  
342  84542000  Format dhe kallëpet e lingotave  

343  84543010  Prer derdhje nën presion  
344  84543090  Të tjera  

345  84551000  Makinat petëzuese tip tubi  



 

349  84553031  Rule të punës për petëzim të nxehtë; rule kthimi prapa të petëzimit të nxehtë dhe 
të petëzimit në të ftohtë  

350  84553039  Rulet e punës për petëzim në të ftohtë  
351  84553090  Prej çeliku të derdhur apo të përpunuar  

352  84561010  Vegla-makine, përdorur në prodhimin e mjeteve apo vaferëve gjysëmpërçuese.  

353  84561090  Të tjera  
354  84562000  Të operuara me anë të proceseve ultrasonike  

355  84563011  Prerje teli  
356  84563019  Të tjera  
357  84563090  Të tjera  

358  84569100  Aparatura për strukturimin me gdhendje në të thatë mbi materiale 
gjysëmpërçuese.  

359  84569910  Makina bluajtëse me rreze joni fokusues për prodhim o riparim të maskave e 
retikëve  

360  84569930  Vegla-makine për drejtimin apo pastrimin e vaferëve gjysëmpërçues.  

361  84569950  Vegla-makine për gdhendje në të thatë mbi strukturat LCD me anë procesi elektro-
kimik  

362  84569980  Vegla-makine, për zhvendosje të çdo materiali me anë procesi elektro-kimik/rreze 
elektron  

363  84571010  Horizontale  
364  84571090  Të tjera  
365  84572000  Makinat me konstruksion njësi (një stacion)  

366  84573010  Të kontrolluara numerikisht  
367  84573090  Të tjera  

368  84581120  Qendrat rrotulluese  
369  84581141  Me një rrotullim  
370  84581149  Shumë rrotullimshe  

371  84581180  Të tjera  
372  84581920  Torno qendrore (motor ose too1-room)  

373  84581940  Torno automatike  
374  84581980  Të tjera  

375  84589120  Qendrat rrotulluese  
376  84589180  Të tjera  
377  84589900  Të tjera  

378  84591000  Makinat kokë-njësi të tipit-vijë  
379  84592100  Të kontrolluara numerikisht  

380  84593100  Të kontrolluara numerikisht  
381  84594010  Të kontrolluara numerikisht  
382  84595100  Të kontrolluara numerikisht  

383  84596110  Makineri vijëzimi me vegla  

346  84552100  Në të nxehtë apo të kombinuara në të nxehtë apo në të ftohtë  
347  84552200  Në të ftohtë  

348  84553010  Prej gize të derdhur  



384  84596910  Makinat vijëzuese me vegla  
385  84597000  Makineri të tjera filetimi apo bërje filetosh  

386  84601100  Të kontrolluara numerikisht  
387  84601900  Të tjera  

388  84602111  Makinat lëmuese cilindrike të brendshme  
389  84602115  Makina lëmuese pa qendra  
390  84602119  Të tjera  

391  84602190  Të tjera  
392  84602911  Makinat lëmuese cilindrike të brendshme  

393  84602919  Të tjera  
394  84602990  Të tjera  

395  84603100  Të kontrolluara numerikisht  
396  84603900  Të tjera  
397  84604010  Të kontrolluara numerikisht  

398  84604090  Të tjera  
399  84609010  Të përshtatura me një sistem përshtatjeje mikrometrik, në të cilin pozicionimi i çdo 

njërit prej akseve mund vendoset me një saktësi prej të paktën 0,01 mm  

400  84609090  Të tjera  
401  84612000  Makinat e përpunimit me shtypje ose gdhendjes  

402  84613010  Të kontrolluara numerikisht  
403  84613090  Të tjera  

404  84614011  Të kontrolluara numerikisht  
405  84614019  Të tjera  

406  84614031  Të kontrolluara numerikisht  
407  84614039  Të tjera  
408  84614071  Të kontrolluara numerikisht  

409  84614079  Të tjera  
410  84614090  Të tjera  

411  84615011  Sharra rrethore  
412  84615019  Të tjera  
413  84615090  Makinat e këputjes  

414  84619000  Të tjera  
415  84621010  Të kontrolluara numerikisht  

416  84621090  Të tjera  
417  84622110  Për punimin e produkteve të sheshta  

418  84622180  Të tjera  
419  84622905  Makina të përkuljes, palosjes, drejtimit o sheshimi (përf.presë), për prodhim 

gjysëmpërçuesi  

420  84622910  Për punimin e produkteve të sheshta  

421  84622991  Hidraulike  
422  84622998  Të tjera  

423  84623100  Të kontrolluara numerikisht  
424  84623910  Për punimin e produkteve të sheshta  
425  84623991  Hidraulike  



426  84623999  Të tjera  
427  84624110  Për punimin e produkteve të sheshta  

428  84624190  Të tjera  
429  84624910  Për punimin e produkteve të sheshta  

430  84624990  Të tjera  
431  84629110  Presa për tu dhënë formë pluhurave metalike nëpërmjet pjekjes apo presave për 

kompresimin e mbetjeve metalike në tufë  

432  84629150  Për punimin e produkteve të sheshta  

433  84629190  Të tjera  
434  84629910  Presa për tu dhënë formë pluhurave metalike nëpërmjet pjekjes apo presave për 

kompresimin e mbetje metalike në tufë  

435  84629950  Për punimin e produkteve të sheshta  

436  84629990  Të tjera  
437  84631010  Bangat e tërheqjes për tela  

438  84631090  Të tjera  
439  84632000  Makinat e bërjes së vidhës  
440  84633000  Makinat për përpunimin e telit  

441  84639000  Të tjera  
442  84641010  Makinë sharrimi për sharrim bulbi monokristal gjysëmpërcjellës në fetëza 

(përf.vaferët)  

443  84641090  Të tjera  

444  84642005  Makinat mprehëse ose lustruese, për punimin e vaferëve gjysëmpërçuese.  

445  84642019  Të tjera  

446  84642020  Për punimin e qeramikave  
447  84642095  Të tjera  

448  84649010  Vegla-makine për shkrimin apo gërryer e vaferëve gjysëmpërçues.  

449  84649020  Për punimin e qeramikave  

450  84649080  Të tjera  
451  84651010  Me transferim manual të punimeve midis çdo operacioni  

452  84651090  Me transferim manual i punimeve midis çdo operacioni  
453  84659110  Sharrat shirrit  

454  84659120  Sharrat rrethore  
455  84659190  Të tjera  
456  84659200  Makinat e zdrukthtimit, petëzimit ose të dhënies formë (nga prerja)  

457  84659300  Makinat e mprehjes, imtësimit ose lustrimin  

458  84659400  Makinat e bashkimit ose të përkuljes  
459  84659500  Makinat e shpimit ose prerjes për bashkim të dy copave druri  
460  84659600  Makinat e çarjes, prerjes me thela ose prerjes  

461  84659910  Tornot  
462  84659990  Të tjera  



463  84669115  Koka ndarëse e bashkangjitjet speciale, për makina të nënkre.84641010, 84642005 
o 84649010  

464  84681000  Pipat fryrëse që mbahen në dorë  
465  84682000  Makineri dhe aparate të tjera që veprojnë me gaz  

466  84688000  Makineri dhe aparate të tjera  
467  84691200  Shtypshkrues automatik (jo: e përpunimit të fjalëve, automatike e përpunimit të të 

dhënave)  

468  84692000  Shtypshkryes elektrike (jo: automatik, përpunim automatik të dhënash me njësinë e 
tyre etj)  

469  84693000  Shtypshkrues joelektrik.  

470  84741000  Makinat e zgjedhjes, shoshimit, veçimit ose larjes  
471  84742010  Për substancat minerale të një lloji të përdorur në industrinë qeramike  

472  84742090  Të tjera  
473  84743100  Përzierësit e betonit ose llaçit  

474  84743200  Makinat për përzierjen e substancave minerale me bitum  
475  84743910  Makineri për trazimin ose përzierjen e substancave minerale të një lloji të përdorur 

në industrinë qeramike  

476  84743990  Të tjera  

477  84748010  Makineri për agomerim, formim apo dhënie forme të pastave qeramike  

478  84748090  Të tjera  

479  84751000  Makinat për montimin e llampave elektrike ose elektronike, tubave ose valvolave 
ose dritave të ndriçim flash, në mbulesa xhami  

480  84752100  Makinat për përgatitjen e fibrave optike dhe paraformat prej tyre  

481  84752900  Të tjera  
482  84771090  Të tjera  

483  84772000  Nxjerrësit  
484  84773000  Makinat me fryrje kallëp  
485  84774000  Makinat me kallëpe vakumi dhe makinat e tjera termoformuese  

486  84775100  Për formim me kallëpe ose ritrajtimin e gomave pneumatike ose për fomimin me 
kallëpe apo ndryshe formim të tubave të brendshëm  

487  84775905  Pajisje enkapsuluese për montimin e mjeteve gjysëmpërçuese, për dhënie forme me 
kallëp  

488  84775910  Presat  

489  84775980  Të tjera  
490  84778011  Makina për përpunimin e rezinave aktive  

491  84778019  Të tjera  
492  84778091  Pajisje për reduktim dimensionesh  
493  84778093  Makina trazuese, përzjerëse dhe tundëse  

494  84778095  Makinat prerëse, ndarëse, zhveshëse  
495  84778099  Të tjera  



496  84779005  Pjesë për paisje encapsulation injektim-formim me kallëp o për pajisje formuese  

497  84781000  Makineri  

498  84789000  Pjesët  
499  84792000  Makineri për nxjerrjen ose përgatitjen e vajrave apo yndyrnave bimore apo shtazore  

500  84793010  Presat  

501  84793090  Të tjera  
502  84794000  Makinat për bërjen e litarit ose kabllove  
503  84795000  Robotë industrialë.  

504  84798100  Për trajtimin e metalit, përfshi mbledhësat e bobinave me tel elektrik  

505  84798200  Makinat përzierjes, përzierjes së brumit, shtypjes, bluarjes,  
shoshimin, sitjen, homogjenizimin, emulsifik ose tronditjen  

506  84798930  Mbështetësit e tavaneve të minierave të fuqizuara, hidraulike, të lëvizshme  

507  84798960  Sistemet qendrore të grasatimit  

508  84798965  Aparatura për rritjen apo tërheqjen e bulbeve gjysëmpërçuese monokristal.  

509  84798970  Aparatura për depozitim epitaksial mbi vaferët gjysëmpërçuese.  

510  84798973  Aparatura për gdhendje në të lagësht, zhvillim, drejtim o pastrim vaferësh 
gjysëmpërçues  

511  84798977  Aparaturë bashkangjitur me matricë e lidhës të automatizuar me shirit për montim 
mjetesh  

512  84798979  Paisje enkapsulimi për montimin e mjeteve gjysëmpërçuese.  
513  84798991  Makinat për glazurimin dhe dekorimin e produkteve qeramike  

514  84798998  Të tjera  
515  84801000  Kutitë kallëpe për fonderinë e metaleve  

516  84802000  Bazat e kallëpeve  
517  84803010  Prej druri  

518  84803090  Të tjera  
519  84804110  Tipet me injeksion ose shtypje  
520  84804900  Të tjera  

521  84805000  Kallëpet për qelqet  
522  84806010  Tipet me shtypje  

523  84806090  Të tjera  
524  84807110  Kallëpe të tipit me injeksion ose shtypje, për prodhimin e mjeteve gjysëmpërçuese.  

525  84807190  Të tjera  
526  84807900  Të tjera  

527  84811005  Të kombinuar me filtra apo lubrifikatorë  
528  84811019  Me hekur dhe çelik të derdhur  
529  84811099  Të tjera  

530  84812010  Valvolat për kontrollin e transmisionit me fuqi oleohidraulike  
531  84812090  Valvolat për kontrollin e transmisionit me fuqi pneumatike  



532  84813091  Prej gize të derdhur apo çeliku të derdhur  
533  84813099  Të tjera  

534  84814010  Prej gize të derdhur apo çeliku të derdhur  
535  84814090  Të tjera  

536  84818011  Valvolat përzierëse  
537  84818019  Të tjera  
538  84818031  Valvolat termostatike  

539  84818039  Të tjera  
540  84818040  Valvola për goma pneumatike dhe tuba të brendshëm  

541  84818051  Rregullatorët e temperaturës  
542  84818059  Të tjera  

543  84818061  Prej gize të derdhur  
544  84818063  Prej çeliku  
545  84818069  Të tjera  

546  84818071  Prej gize të derdhur  
547  84818073  Prej çeliku  

548  84818079  Të tjera  
549  84818081  Valvolat sferike dhe zhytëse  
550  84818085  Valvolat flutura  

551  84818087  Valvolat diafragmë  
552  84818099  Të tjera  

553  84819000  Pjesët  
554  84842000  Vulosësit mekanik.  

555  85011010  Motor sinkron me një dalje =<l8kw.  
556  85011091  Motor universal IAC/DC me dalje= <37.5w  
557  85011093  Motorë AC me dalje= <37.5w (jo: motorë sinkronik me dalje=<18w)  

558  85011099  Motorë DC me dalje =<37.5w.  
559  85012090  Motor universal AD/DC me dalje=>37.5w (jo: universal AC/DC me dalje >735w 

por=<l5Okw etj.)  

560  85013110  Motorët me një dalje >735w por=<750w, gjeneratorët DC me dalje<750w, pe  

561  85013190  Motor DC me dalje >37.5w por =<750w e gjeneratorë DC me dalje =<750w (jo: Dc 
dalja)  

562  85013210  Motorë e gjeneratorë DC prej nje dalje >750W por nuk e kalon 75 kW, për avion 
civil.  

563  85013291  Motor DC e gjeneratorë me dalje >750w por<7.5kw (jo: për aviacion civil)  

564  85013299  Motorë DC e gjeneratorë me dalje >7.5kw por=<75kw (jo: aviacion civil të kreut 
850132-10)  

565  85013390  Motor DC e gjeneratorë me dalje >75kw deri 375 kw (ndryshe nga motor me dalje 
=<l5Okw)  

566  85013450  Motorët traktion me një dalje >375 kw.  
567  85013491  Gjeneratorë e motorë DC, me dalje>375kw por =<750 (jo: gjeneratorë për avion 

civil)  



568  85013491  Motorë dhe gjeneratorë DC prej një dalje që e kalon 375 kW.  
569  85013499  Gjeneratorë e motorë DC, me dalje>750kw (jo: gjenerator për avion civil e motorë 

tra)  

570  85013499  Motorë dhe gjeneratorë DC prej një dalje që e kalon 375 kW.  

571  85014091  Motor AC, njëfazor me dalje >37.5w deri<=750w jo me dalje>735w deri l50kw, avi  



572  85014091  Të tjerë motorë AC, njëfazorë, me dalje >37.5w.  
573  85014099  Motor AC, njëfazor me dalje >750w jo me dalje>735w deri l50kw, për aviacion civil)  

574  85015190  Motor AC, shumëfazor me dalje >37.5w por =<750w (jo: AC shumfazor me dalje 
>735w, avia)  

575  85015291  Motor AC, shumfazor me dalje >750w por=<7.5kw (jo: për aviacion civil)  

576  85015291  Motorë AC, shumë fazorë, me dalje që e kalon 750 W por nuk e kalon 75 kW.  

577  85015293  Motor AC, shumfazor me dalje >7.5kw por=<37kw (jo: aviacion civil të nënkreut 
850152)  

578  85015299  Motor AC, shumfazor me dalje >37kw por=<75kw (jo: aviacion civil të nënkreut 
85015)  

579  850115310  Motorë AC me dalje>75kW por =<l50kW- për përdorim në aviacionin civil  

580  85015350  Motorë traction AC, shumë-fazore, me dalje>75kW.  
581  85015392  Motor AC, shumfazor me dalje>75kw deri 375kw (jo: me dalje<=l50kw, aviacion 

civil)  

582  85015394  Motor AC, shumfazor me dalje>375kw deri 750kw (jo: me dalje<=150 aviacion civil)  

583  85015399  Motor AC, shumfazor me dalje>750kw (jo: motor e traction)  
584  85016191  Gjeneratorë AC me dalje <75kva (jo: për aviacion civil të nënkrerëve 850161-10)  

585  85016191  Gjeneratorë AC, me dalje që nuk e kalon 75kva.  
586  85016199  Gjeneratorë AC me dalje >7.5 kva por =<75kva (jo: civil të nënkrerëve 850)  

587  85016199  Gjeneratorë AC, me dalje që nuk e kalon 75kva.  
588  85016290  Gjeneratorë AC me dalje >75 kva por=<375kva (jo: aviacion civil të nënkreut 8501)  

589  85016290  Gjeneratorë AC me dalje që e kalon 75 kVA por nuk e kalon 375 kVA.  

590  85016390  Gjeneratorë AC me dalje >375kva por = <750 kva (jo: aviacion civil)  

591  85021110  Grup gjenerator, motor me djegie të brendshme, tip shtypje-djegie, diesel/gjysëm  

592  85041091  Induktorët, nëse janë apo jo të lidhura me një kapacitor  
593  85041099  Të tjera  

594  85042100  Transformator dielektrik likuid me kapacititet fuqie=<650 kva.  

595  85042100  Që kanë një kapacitet fuqie që nuk e kalon 650 kVA  
596  85042210  Më tepër se 650 kVA por jo më tepër se 1 600 kVA  
597  85042290  Më tepër se 1 600 kVA por jo më tepër se 10 000 kVA  

598  85042300  Që kanë një kapacitet fuqie që e kalon 10,000 kVA  
599  85043131  Për matjen e voltazhit  

600  85043139  Transformator matës ndryshe nga për matje voltazhi me kapacitet=<lkva (jo 
aviacion civil)  



601  85043139  Të tjera  
602  85043190  Transformator, ndryshe nga dielektrik i lëngët, me kapacitet=<1lkva (jo: aviacion 

civil)  

603  85043190  Të tjera  

604  85043230  Transformator matës me kapacitet >lkva deri l6 kva (ndryshe nga për aviacion civil)  

605  85043230  Transformatorët matës  
606  85043290  Të tjera  
607  85043390  Të tjera  

608  85043400  Që kanë një kapacitet fuqie që e kalon 500 kVA  
609  85049011  Bërthamat ferrite  

610  85049018  Të tjera  
611  85049099  Të tjera  
612  85051100  Prej metali  

613  85051910  Magnetët e përhershëm prej ferriti të aglomeruar  
614  85051990  Të tjera  

615  85052000  Bashkuesit, lidhësat, frenat elektromagnetike  
616  85053000  Kokat ngritëse elektromagnetike  
617  85059010  Elektro-magnetet  

618  85059030  Kapëse, kllapa elektromagnetike apo magnet i përhershëm e mjete të ngjashme 
mbajtëse  

619  85141005  Furra o furnalta industrial/laboratorik; ngrohëse, për prodhim mjeti gjysëmpërçues  

620  85141010  Furrat për biskota apo për produkte të furrtarit  
621  85141080  Të tjera  
622  85142010  Furrnaltat dhe furrat me induksion  

623  85142080  Furrnaltat dhe furrat dielektrike  
624  85143011  Furra infra të kuqe për prodhim të mjeteve gjysëmpërçues mbi vaferë 

gjysëmpërçues.  

625  85143019  Të tjera  
626  85143091  Kaldajë e furra për laborator e industri, për prodhim mjeti gjysëmpërçues mbi 

vaferë  

627  85143099  Furrnalta e furra për laborator e industri, elektrike (jo: furra me ngrohje did)  

628  85143099  Furra dhe furrnalta elektrike, idustriale ose laboratorike (jo: dielektrike, me 
induksion)  

629  85144000  Paisje të tjera ngrohje me induksion ose dielektrik  
630  85151100  Që saldojnë hekurat dhe armët  
631  85151900  Të tjera  

632  85152100  Plotësisht ose pjesërisht automatike  
633  85152910  Për saldimin butt  

634  85152990  Të tjera  
635  85153100  Plotësisht ose pjesërisht automatike  
636  85153913  Transformatorët  



637  85153918  Gjeneratorët apo konvertorët rrethorë apo konvertorët statikë, rektifikuesit apo 
aparatet rektifikuese  

638  85153990  Të tjera  

639  85158011  Për saldim  
640  85158019  Të tjera  

641  85158091  Për saldim me rezistencë të plastikave  
642  85158099  Të tjera  
643  85159090  Të tjera  

644  85261090  Të tjera  
645  85269290  Të tjera  

646  85301000  Pajisje për rrugët hekurudhore ose tramvajet  
647  85308000  Pajisje të tjera  

648  87011000  Motokultivatorë  
649  87012010  Të tjera  
650  87012090  Të përdorura  

651  87051000  Makinatvinç  
652  87052000  Shpuesit derrike të lëvizshëm  

653  87053000  Makinat shuarse të zjarrit  
654  87054000  Autobetonierët  
655  87059010  Kamionët e avarisë  

656  87059030  Mjetet e transportit për pompimin e betonit  
657  87059090  Të tjera  

658  87091990  Të tjera  
 
 


