AKT NORMATIV

Nr. 1, datë 29.07.2015

PËR
DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.160/2014, “PËR BUXHETIN E
VITIT 2015”
Në mbështetje të nenit 101 të Kushtetutës, me propozimin e ministritt të
Financave, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I:
Në ligjin nr.160/2014, “Për buxhetin e vitit 2015”, bëhen këto ndryshime:
Neni l
Neni 1 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“Neni 1
Buxheti për vitin 2015 është:
Të ardhurat
Shpenzimet
Deficiti

398 210
456 437
58 227

milionë lekë;
milionë lekë;
milionë lekë.

Ai përbëhet nga buxheti i shtetit, buxheti vendor dhe fondet speciale: sigurimet
shoqërore, sigurimet shëndetësore dhe kompensimi i pronarëve.

Neni 2
Neni 2 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“Neni 2
Buxheti i shtetit për vitin 2015 është:
Të ardhurat
314 958 milionë lekë;
Shpenzimet
373 185 milionë lekë;
Deficiti
58 227
milionë lekë.”.

Neni 3
Neni 3 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“Neni 3
Buxheti vendor për vitin 2015 është:
Të ardhurat
Nga të cilat:
Transferte nga buxheti qendror
Të ardhura të tjera

40 377 milionë lekë;
24 814 milionë lekë;
15 563 milionë lekë;
40 377 milionë lekë.”.

Shpenzimet
Neni 4
Neni 4 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“Neni 4
Buxheti i sigurimeve shoqërore për vitin 2015 është:
l. Skema e sigurimit të detyrueshëm shoqëror
Të ardhurat, gjithsej
100 940 milionë lekë;
Nga të cilat:
- kontributet
59 118 milionë lekë;
- transferimetngabuxheti i shtetit
35 822 milionë lekë;
-përdorimi i gjendjes nga viti 2014
6 000 milionë lekë
Shpenzimet
100 940 milionë lekë.
Paga minimale, për efekt të pagesës së kontributit të sigurimeve shoqërore dhe
shëndetësore, përcaktohet nga Këshilli i Ministrave dhe ndryshon sa herë që
rriten pagat dhe pensionet. Këshilli i Ministrave përcakton masën e kontributit
për personat e vetëpunësuar në bujqësi si dhe të kategorive të veçanta të
personave të vetëpunësuar duke mbuluar nga buxheti i shtetit diferencën midis
këtyre kontributeve me masën e kontributit të përcaktuar për personat e
vetëpunësuar në qytet. Për vitin 2015, teprica ndërmjet të ardhurave dhe
shpenzimeve sipas degëve të sigurimit shoqëror dhe programeve të tjera të
veçanta e suplementare të përdoret për mbulimin e deficitit të degës së
pensioneve.
2. Skema e sigurimit suplementar
Të ardhurat, gjithsej
5 508 milionë lekë;
Nga të cilat:
- kontributet
770 milionë lekë;
- transferimet nga buxheti i shtetit
4 738
milionë lekë;
Shpenzimet
5 508 milionë lekë.
Shpenzimet administrative, si pjesë e shpenzimeve totale për skemën e
sigurimeve shoqërore, janë jo më shumë se 2 034 milionë lekë dhe ndahen sipas
skemave në proporcion me shpenzimet e drejtpërdrejta.”.
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Neni 5
Neni 5 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“Neni 5
Buxheti i sigurimeve shëndetësore për vitin 2015 është:
Të ardhurat, gjithsej
34 814
Nga të cilat:
- kontributet dhe të tjera
9 201
- transferimet nga buxheti i shtetit
25 613
Shpenzimet
34 814
Fondi për shërbimin spitalor detajohet dhe përdoret me
Ministrave.”.

milionë lekë;
milionë lekë;
milionë lekë;
milionë lekë.
vendim të Këshillit të

Neni 6
Neni 6 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“Neni 6
Buxheti i fondit për kompensimin në vlerë të pronarëve për vitin 2015 është:
Të ardhurat, gjithsej
2 000
milionë lekë;
Nga të cilat:
- të ardhura të tjera
1 600
milionë lekë;
- transferimet nga buxheti i shtetit
400
milionë lekë;
Shpenzimet
2 000
milionë lekë.”.

Neni 7
Neni 8 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“Neni 8
Të ardhurat e buxhetit të shtetit, sipas grupeve kryesore, janë:
Grantet
12 000
milionë lekë;
Të ardhurat tatimore
272 358
milionë lekë;
Të ardhurat jotatimore
30 600
milionë lekë.”.

Neni 8
Neni 9 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“Neni 9
Kufiri i financimit të deficitit të buxhetit të shtetit nga burime të brendshme dhe
të huaja është 58 227 milionë lekë. Në rast mosrealizimi të të ardhurave të
buxhetit dhe të të ardhurave nga privatizimi, huamarrja totale për financimin e
deficitit prej 51 727 milionë lekësh nuk ndryshon. Këshilli i Ministrave merr
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masa për kompensimin e diferencave nga burime suplementare ose nga
shkurtimi i shpenzimeve.
Të ardhurat nga privatizimi që mund të krijohen gjatë vitit 2015mbi shumën e
vendosur në këtë ligj përdoren jo më pak se 50 për qind për uljen e borxhit
publik dhe pjesa tjetër përdoret me vendim të Këshillit të Ministrave për rritjen
e kufirit të shpenzimeve kapitale, e cila, automatikisht, rrit kufirin e deficitit të
buxhetit të shtetit, të përcaktuar në nenet 1 dhe 2, të këtij ligji.”.
Neni 9
Në nenin 10 bëhen këto ndryshime:
1. Nën-ndarjet: “Shpenzime të buxhetit qendror”, “Fondi rezervë dhe
kontingjenca”, “Detyrimet e prapambetura” dhe “Huadhënie për energjinë”
ndryshohen, si më poshtë vijon:
“Shpenzime të buxhetit qendror
347 233 milionë lekë;
Fondi rezervë dhe kontingjenca
4 952 milionë lekë;
Detyrimet e prapambetura
20 000 milionë lekë;
Huadhenie për energjinë
1 000 milionë lekë.”.
2. Tabela 1, që përmendet në këtë nen, zëvendësohet me tabelën 1 që i
bashkëlidhet këtij akti normativ”.

Neni 10
Në nenin 11 numri i punonjësve bëhet 88 600 veta, ndërsa fondi i veçantë bëhet
340 milionë lekë.

Neni 11
Neni 13 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“Neni 13
Fondi rezervë i buxhetit prej 1 552 milionë lekësh përdoret nga Këshilli i
Ministrave për raste të paparashikuara të institucioneve buxhetore. Fondi i
kontingjencës prej 3 400 milionë lekësh përdoret me vendim të Këshillit të
Ministrave:
 Deri në masën 2 000 milionë lekë për të përballuar nevojën e kryerjes
së financimeve të reja dhe shtimin e financimeve mbi fondet e
miratuara të programeve ekzistuese.
 1 400 milionë lekë për ekzekutimin e pagesave për detyrime
ndërkombëtare.”.
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Neni 12
Neni 15 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“Neni 15
Transfertat e pakushtëzuara që buxheti qendror ia transferon pushtetit vendor
përfshijnë fondet për përballimin e veprimtarive dhe të funksioneve që
përcaktohen në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.
Transfertat e pakushtëzuara shpërndahen ndërmjet njësive të pushtetit vendor,
sipas formulës së paraqitur në aneksin 1, me ndryshimin bashkëlidhur. Shuma e
transfertës së pakushtëzuar për bashkitë paraqitet në tabelën 3, të ndryshuar, që i
bashkëlidhet këtij ligji.
Fondi i kompensimit nga totali i transfertës së pakushtëzuar përdoret nga
Ministria e Financave, në përputhje me kriteret e përcaktuara në aneksin 2, të
ndryshuar, që i bashkëlidhet këtij ligji. Fondi për zhvillimin e rajoneve
shpërndahet sipas aneksit 3, të ndryshuar, që i bashkëlidhet këtij ligji.
Fondet për konviktet e arsimit parauniversitar shpërndahen sipas aneksit 4, të
ndryshuar, që i bashkëlidhet këtij ligji. Fondet për administrimin e qendrave të
shërbimit social shpërndahen sipas aneksit 5, që i bashkëlidhet këtij ligji.
Transferta e pakushtëzuar për bashkitë do të ndahet në muaj dhe tremujorë. Për
rastet e nevojshme për zbatimin e reformës territoriale, Këshilli i Ministrave
nxjerr aktet e nevojshme.
Bashkitë, që kanë deri në 20 000 banorë, përdorin deri në 40 për qind të
transfertës së pakushtëzuar për koston e personelit administrativ.
Bashkitë, që kanë 20 001 - 50 000 banorë, përdorin deri në 30 për qind të
transfertës së pakushtëzuar për koston e personelit administrativ.
Bashkitë, që kanë mbi 50 001 banorë, përdorin deri në 10 për qind të transfertës
së pakushtëzuar për koston e personelit administrativ.
Këshillat e qarqeve përdorin deri në 15 për qind të transfertës së pakushtëzuar
për koston e personelit administrativ. Shpenzimet për paga dhe sigurime
shoqërore për ndërmarrjet e rrugëve të këshillave të qarqeve duhet të jenë deri
në 40 për qind të buxhetit vjetor të këtyre ndërmarrjeve.
Kur shoqëritë aksionare të ujësjellës-kanalizimeve dhe njësitë e qeverisjes
vendore për sistemin e pompimit rezultojnë debitore për furnizimin me energji
elektrike ndaj kompanisë së shpërndarjes, deri në fund të tremujorit të tretë,
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transferta e pakushtëzuar e njësive të qeverisjes vendore e tremujorit të katërt
bllokohet dhe përdoret për shlyerjen e këtyre detyrimeve.
Fondet që, sipas këtij neni, u vihen në dispozicion njësive të qeverisjes vendore,
fondet e tjera që, me akte të tjera ligjore dhe nënligjore, u kalojnë njësive të
qeverisjes vendore, si dhe me vendimet e këshillave komunalë, bashkiakë dhe të
këshillave të qarqeve, që kanë lidhje me përdorimin e fondeve buxhetore, bëhen
publike.”.

Neni 13
Neni 18 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“Neni 18
Kufiri për rritjen vjetore të totalit ekzistues të borxhit të shtetit dhe atij të
garantuar të shtetit, në dobi të palëve të treta përfituese, për vitin 2015, është
80 328 milionë lekë, i dhënë me hollësi, si më poshtë vijon:
1. Për huamarrjen vjetore neto për mbështetjen buxhetore nga burime të
brendshme dhe të huaja deri në 55 644 milionë lekë.
2. Për huamarrjen neto për financimin e projekteve të huaja deri në 9 084
milionë lekë.
3. Për rritjen vjetore të garancive të shtetit, në dobi të palëve të treta
përfituese, deri në 15 600 milionë lekë.
Stoku i borxhit shtetëror (pa përfshirë detyrimet e prapambetura) vlerësohet të
arrijë deri në 987 291 milionë lekë.
Stoku i borxhit të garantuar vlerësohet të arrijë 70 140 milionë lekë.”.
Neni 14
Ky akt normativ hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

KRYEMINISTRI

EDI RAMA
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