
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGJ 

Nr.9632, datë 30.10.2006 

 

“PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE” 

 

...dhe aktet nënligjore në zbatim të tij 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Përmbledhje 
 

 Ligji Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” (i ndryshuar); 

 VKM Nr. 783, datë 10.11.2011 “Për procedurate ndarjes të të ardhurve të taksës 

vjetore të mjeteve të përdorura me njësitë e qeverisjes vendore” (i ndryshuar); 

 VKM Nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe 

administrimit të të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për 

legalizim” (i ndryshuar); 

 VKM Nr. 132, datë 7.3.2018 “Për metodologjinë për përcaktimin e vlerës së taksueshme 

të pasurisë së paluajtshme “Ndërtesa”, e bazës së taksës për kategori specifike, natyrën 

dhe prioritetin e informacionit dhe të dhënave për përcaktimin e bazës së taksës, si dhe 

të kritereve dhe rregullave për vlerësimin alternative të detyrimit të taksës”; 

 VKM Nr. 171, datë 28.3.2018 “Për organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë së 

Përgjithshme të Taksës së Pasurisë”; 

 Udhëzim Nr. 5, datë 27.01.2003 “Mbi bashkëpunimin ndërmejt organeve tatimore 

qëndrore dhe organeve të pushtetit vendor lidhur me administrimin e taksës vendore 

mbi biznesi e vogël dhe tatimit të thjeshtuar mbi fitimin”; 

 Udhëzim Nr. 4, datë 27.2.2006 “Mbi bashkëpunimin ndërmejt organeve tatimore 

qëndrore dhe organeve të pushtetit vendor lidhur me administrimin e taksës vendore 

mbi biznesi e vogël dhe tatimit të thjeshtuar mbi fitimin”; 

 Udhëzim Nr. 655/1, datë 6.2.2007 “Për përcaktimin e uniformitetit të standarteve 

procedurale dhe të raportimit të sistemit të taksave vendore”; 

 Udhëzim Nr.32, datë 31.12.2013 “Për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të 

vogël”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIGJ 

Nr.9632, datë 30.10.2006 

 

PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE  

I azhurnuar me :  

- Ligjin Nr. 9745, datë 28.05.2007  

- Ligjin Nr.9764, datë 09.07.2007 

- Ligjin Nr.9931, datë 09.06.2008 

- Ligjin Nr.10073, datë 09.02.2009 

- Ligjin Nr.10117, datë 23.04.2009 

- Ligjin Nr.10146, datë 28.09.2009 

- Ligjin Nr.10354, datë 18.11.2010 

- Ligjin Nr.10457, datë 21.07.2011 

- Ligjin Nr.106/2013, datë 28.03.2013 

- Ligjin Nr.181/2013, datë 28.12.2013 

- Ligjin Nr.85/2014, datë 17.07.2014 

- Ligjin Nr.142/2015, datë 17.12.2015 

- Ligjin Nr.106/2017 datë 30.11.2017  

 

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1, 113 pika 1 shkronja “ç”, 155 dhe 157 pika 3 të Kushtetutës, 

me propozimin e Këshillit të Ministrave, 

 

KUVENDI  

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË  

 

V E N D O S I: 

 

KREU I 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

Neni 1 

Objekti i ligjit 

Objekt i këtij ligji janë taksat e bashkive  

 

Neni 2 

Qëllimi i ligjit 

Ky ligj përcakton rregullat për mënyrën e ushtrimit të të drejtave dhe të detyrave nga organet e 

qeverisjes vendore, për vendosjen e taksave vendore, mbledhjen dhe administrimin e tyre.  

 

Neni 3 

Përkufizime 

Në zbatim të këtij ligji:  

1. Termat e përdorur do të kenë të njëjtin kuptim me termat e përcaktuar në nenin 2 të ligjit “Për 

vetëqeverisjen vendore”.  

2. “Pasuri e paluajtshme” janë trualli, toka bujqësore dhe ndërtesat mbi dhe nën tokë, sipas 

përcaktimit të Kodit Civil dhe legjislacionit për regjistrimin e pasurive të paluajtshme.  

2.1. “Kadastra Fiskale” është regjistri qendror i bazës së të dhënave të pasurisë së paluajtshme që 

shërben për qëllime të administrimit të taksës mbi pasurinë e paluajtshme.  



3. “Zyrë e taksave” është njësia organizative që, me Vendimin e Këshillit të Bashkisë ose , 

ngarkohet për administrimin e taksave vendore.  

4. “Organet tatimore të pushtetit qendror” janë Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe degët e 

tatim-taksave në rrethe.  

5. “Nivel tregues i taksës” është niveli i taksës mbi biznesin e vogël, i parashikuar në aneksin 5, që i 

bashkëlidhet këtij ligji. 

6. “Arka regjistruese” janë kasat regjistruese elektronike, të detyrueshme për lëshimin e kuponave 

tatimorë nga biznesi, në përputhje me vendimin e Këshillit të Ministrave dhe me udhëzimin e 

Ministrit të Financave 

7. (shfuqizuar) 

 

Neni 4 

Zbatimi i sistemit tatimor në Republikën e Shqipërisë 

1. Bashkitë dhe organet tatimore i ushtrojnë të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre fiskale për taksat 

vendore, në përputhje me ligjin “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, 

e çdo akt tjetër detyrues për sistemin tatimor në Republikën e Shqipërisë, për aq sa këto të fundit 

nuk bien në kundërshtim me këtë ligj dhe me ligjin “Për vetëqeverisjen vendore”. 2. Zyra e taksave 

të bashkisë vendos e zbaton sanksione për shkelje të procedurave e të detyrimeve fiskale vendore, të 

përcaktuara në ligjin “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.  

3. Policia bashkiake mbështet inspektorët e taksave të bashkisë në veprimtarinë e tyre, kur gjykohet 

e nevojshme dhe në përputhje me rregullat e përcaktuara nga bashkisë ose i , sipas nenit 5 të këtij 

ligji.  

4. Organet tatimore të pushtetit qendror, për administrimin në tërësi të sistemit tatimor, ndërmarrin 

edhe veprime vlerësimi dhe kontrolli për çështje që lidhen ose ndikojnë në administrimin e tatimeve 

ose të taksave kombëtare. Zyrat e taksave të bashkive njoftojnë dhe mbështesin organet tatimore të 

pushtetit qendror, kur u kërkohet prej këtyre të fundit.  

5. Organet tatimore të pushtetit qendror, me kërkesë të bashkisë mbështesin veprimtarinë e tyre për 

administrimin e taksave vendore. Palët mund të bashkëpunojnë mbi bazën e mirëkuptimit ose 

bazuar në një marrëveshje tip të miratuar me udhëzim të Ministrit të Financave.  

6. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve ndërmjet bashkive dhe organeve tatimore të pushtetit qendror, për 

çështje që kanë të bëjnë me kompetencën e juridiksionit mbi taksën vendore, bëhet me mirëkuptim. 

Në të kundërt, palët i drejtohen gjykatës.  

7. Pranë çdo bashkie krijohet regjistri i taksave vendore dhe tatimpaguesve vendorë. Forma dhe 

kodifikimi i këtij regjistri përcaktohen me udhëzim të Ministrit të Financave, në përputhje me këtë 

ligj dhe me ligjin “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, te ndryshuar.  

8. Ministri i Financave dhe Ministri i Brendshëm nxjerrin udhëzime, në zbatim të këtij neni, për 

sigurimin e uniformitetit minimal e të domosdoshëm të standarteve procedurale e të raportimit të 

sistemit të taksave vendore. 

9. Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë është person juridik publik, buxhetor, në varësi të 

ministrit përgjegjës për financat. Struktura dhe organika miratohen me urdhër të Kryeministrit. 

Këshilli i Ministrave miraton rregullat për organizimin dhe funksionimin e saj. 

 

Neni 5 

Rregulla të përbashkëta për taksat vendore 

Me përjashtim të te rasteve kur në këtë ligj përcaktohet shprehimisht ndryshe, bashkisë :  

a) bën edhe kategorizime më të hollësishme, në përputhje me kushtet dhe interesat vendorë, brenda 

kategorive minimale të bazës së taksës, të përcaktuar në këtë ligj;  

b) vendos për nivelin e taksës, brenda kufijve të përcaktuar në këtë ligj, për çdo kategori e 

nënkategori të bazës së taksës.  



c) përcakton numrin e kësteve të pagimit të taksës dhe afatet e kryerjes së tyre, si dhe kushtet 

lehtësuese në rastet e pagesës së plotë dhe përpara afateve të detyrimeve fiskale;  

ç) përcakton: 

 i) detyrat dhe përgjegjësitë e zyrës së taksave;  

ii) mënyrën e mbledhjes së taksës, përfshirë zgjedhjen e agjentit fiskal dhe detyrimet e ndërsjellta; 

iii) rastet e ndërhyrjes së policisë bashkiake e të , në mbështetje të administrimit të taksave vendore;  

iv) rregullat e raportimit, të dokumentimit e kontrollit të taksave vendore;  

v) kriteret dhe procedurat e mardhenieve me taksapaguesit, perfshire te drejten e tyre te ankimimit;  

vi) mënyrat e zbatimit të sanksioneve për kundërvajtje administrative.  

 

Neni 6 

Përjashtimi nga taksat 

Përjashtohen nga taksat vendore të gjitha subjektet e parashikuara shprehimisht në këtë ligj apo në 

ligje të tjera të veçanta. Për përjashtimet nga taksat vendore, të cilat aplikohen pas hyrjes në fuqi të 

këtij ligji, pushteti vendor do të kompensohet për efektet financiare nga Buxheti i Shtetit.  

 

Neni 7 

Ankimi 

Ankimi i taksapaguesit në nivel vendor, kundër vendimit apo veprimit të zyrës së taksave, bëhet te 

struktura vendore e apelimit tatimor, sipas kritereve dhe rregullave të vendosura nga këshilli 

bashkiak, në përputhje me nenin 4 të këtij ligji. Taksapaguesi ka të drejtë të ankohet në gjykatë 

kundër vendimit të strukturës së apelimit tatimor në bashki.  

 

Neni 8 

Të drejtat e tatimpaguesit 

Tatimpaguesi kërkon të drejtat në përputhje me procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë dhe 

me këtë ligj.  

 

KREU II 

TAKSAT VENDORE 

 

Neni 9 

Llojet e taksave vendore 

Në taksat vendore përfshihen: 

1. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël.  

2. Taksa mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen taksa mbi ndërtesat, taksa mbi tokën 

bujqësore dhe taksa mbi truallin  

3. Taksa e fjetjes në hotel;  

4. Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja;  

5. Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme;  

6. (shfuqizuar)  

7. (shfuqizuar) 

8. Taksa e tabelës;  

9. Taksa të përkohshme.  

KREU III 

TATIMI I THJESHTUAR MBI FITIMIN PËR BIZNESIN E VOGËL 

Neni 10 

Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël 



Çdo subjekt, i cili kryen një biznes, me anë të të cilit realizohet gjatë vitit fiskal qarkullim më i 

vogël ose i barabartë me 8 000 000 (tetë milionë) lekë, i nënshtrohet detyrimit të pagesës së tatimit 

të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël. Të ardhurat gjithsej nga veprimtaria e biznesit të 

vogël nënkuptojnë çdo lloj të ardhure, të realizuar gjatë periudhës tatimore dhe përfshijnë, pa u 

kufizuar vetëm në to: të ardhurat e realizuara nga furnizimi i mallrave dhe shërbimeve, të ardhurat 

nga pjesëmarrjet, të ardhurat nga interesat, të ardhurat nga shfrytëzimi i pasurisë së luajtshme e të 

paluajtshme.  

 

Neni 11 

Shkalla tatimore 

1. Shkalla tatimore e aplikueshme mbi fitimin e tatueshëm, për tatimpaguesit që i nënshtrohen 

tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, me qarkullim vjetor nga 5 (pesë) deri në 8 (tetë) 

milionë lekë, është 5 për qind.  

2. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin, për tatimpaguesit me qarkullim vjetor nga 0 (zero) deri në 5 

(pesë) milionë lekë, është 0 (zero) lekë në vit.  

 

Neni 12 

Shpenzimet e njohura 

Për përcaktimin e fitimit të tatueshëm në Republikën e Shqipërisë njihen si shpenzime ato që 

kryhen për qëllime fitimi, sigurimi dhe ruajtje të fitimit, në masën që këto shpenzime provohen dhe 

dokumentohen nga tatimpaguesi, si dhe kur janë objekt i kufizimeve të specifikuara nga ky ligj.  

 

Neni 13 

Shpenzimet e panjohura 

Për efekt të përcaktimit të fitimit të tatueshëm, nuk njihen shpenzimet e mëposhtme:  

a) kostoja e blerjes dhe e përmirësimit të tokës e të truallit;  

b) kostoja e blerjes, përmirësimit, rinovimit dhe rikonstruksionit të aktiveve të veprimtarisë, të cilat 

amortizohen, në përputhje me nenin 22 të ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të 

ardhurat”, të ndryshuar;  

c) vlera e shpërblimeve në natyrë;  

ç) interesat e paguar, të cilët tejkalojnë normën mesatare të interesit 12-mujor të kredisë, për tregun 

bankar, sipas publikimit zyrtar të Bankës së Shqipërisë;  

d) gjobat, kamatëvonesat dhe kushtet e tjera penale;  

dh) krijimi ose rritja e rezervave dhe e fondeve të tjera speciale, përveç rasteve të parashikuara në 

ligj apo në akte nënligjore;  

e) tatimi mbi të ardhurat personale dhe ato nga biznesi;  

ë) shpenzimet për përfaqësim dhe për pritje-përcjellje, të cilat e tejkalojnë shumën 0,3 për qind të 

qarkullimit vjetor;  

f) shpenzimet e konsumit personal, të përcaktuara me udhëzim të Ministrit të Financave;  

g) shpenzimet, të cilat tejkalojnë kufijtë e përcaktuar me ligj apo me akte nënligjore. Për kufijtë e 

përcaktuar për qëllime tatimore në ligjin nr. 7892, datë 21.11.1994, “Për sponsorizimet”, nuk njihen 

si shpenzime të njohura shumat e sponsorizuara që tejkalojnë masën 3 për qind të fitimit para tatimit 

dhe shuma e sponsorizuar për botuesit e shtypit, e cila tejkalon masën 5 për qind të fitimit para 

tatimit;  

gj) shpenzimet për dhurata;  

h) çdo shpenzim, masa e të cilit nuk vërtetohet me dokumente nga tatimpaguesi; 

i) shpenzimet për shërbime teknike, konsulence dhe të menaxhimit, të faturuara nga persona të tretë, 

për të cilat nuk është paguar tatimi në burim, brenda periudhës tatimore nga tatimpaguesi”. j) 



humbjet, dëmtimet, firot dhe skarcot gjatë prodhimit, transitimit dhe magazinimit tej normave të 

përcaktuara në akte të veçanta ligjore dhe nënligjore;  

k) shpenzimet për pagat, shpërblime dhe çdo formë tjetër të të ardhurave personale, të cilat lidhen 

me të ardhurat nga marrëdhëniet me punësimin, që u janë paguar të punësuarve, përfshirë dhe 

administratorët, pa kaluar nëpërmjet sistemit bankar.  

Rastet e përjashtimit nga ky rregull janë të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave; 

l) shumat e paguara në cash, mbi kufijtë e përcaktuar në ligjin “Për procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”.  

Rastet e përjashtimit nga ky rregull janë të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave;  

ll) nëse gjatë periudhës tatimore huaja dhe parapagimi tejkalojnë mesatarisht katër herë shumën e 

kapitaleve të veta, interesi i paguar për shumën e tejkaluar nuk njihet si shpenzim i zbritshëm;  

m) borxhi i keq, nëse nuk plotësohen tri kushtet e përcaktuara në nenin 24 të ligjit nr. 8438, datë 

28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar. Një borxh i keq, që është mbledhur, duhet 

të përfshihet si e ardhur në çastin e mbledhjes;  

n) shpenzimet për udhëtime, ushqim, akomodim dhe lëvizje duhet të kufizohen te shumat e 

specifikuara me udhëzim të Ministrit të Financave;  

nj) shpenzimet për asetet kapitale, përveç shpenzimeve për tokën, veprat e artit dhe pasuri të tjera 

që nuk amortizohen, në pronësi të tatimpaguesit dhe të përdorura për veprimtaritë e biznesit të 

tatimpaguesit, do të mbulohen gjatë kohës përmes shpenzimeve të amortizimit, sipas përcaktimeve 

të mëposhtme:  

i) kostot e blerjes ose të ndërtimit, kostot e përmirësimit, rinovimit dhe rikonstruksionit të 

ndërtesave, të konstruksioneve dhe makinerive e të pajisjeve, me afat të gjatë shërbimi, amortizohen 

veçmas, në mënyrë lineare, me 5 për qind;  

ii) amortizimi për kostot e blerjes së aktiveve të patrupëzuara llogaritet veç për secilin aktiv, sipas 

metodës lineare, në masën 15 për qind  

iii) kompjuterët, sistemet e informacionit, produktet softëare dhe pajisjet e ruajtjes së të dhënave 

amortizohen në bazë të vlerës së grupit, me 25 për qind; 

iv) të gjitha aktivet e tjera të veprimtarisë me 20 për qind.  

2. Baza e amortizimit është vlera kontabël e kategorisë së regjistruar në bilancin e hapjes së 

periudhës tatimore, duke i shtuar koston e blerjes apo të krijimit të aktivit dhe koston e 

përmirësimit, rinovimit dhe rikonstruksionit të aktiveve të kategorisë, gjatë periudhës tatimore dhe, 

duke i zbritur çmimin e shitjes së aktiveve dhe kompensimet e marra për humbjen e aktiveve, për 

shkak të forcave të tjera madhore ose të shndërrimeve të tjera të pavullnetshme, gjatë periudhës 

tatimore. Në rastin kur baza e amortizimit është një shumë negative, kjo shumë i shtohet së ardhurës 

së tatueshme dhe baza e amortizimit merret zero. Në rastin kur baza e amortizimit nuk kalon 5 000 

lekë, e gjithë baza e amortizimit është një shpenzim i zbritshëm i veprimtarisë. Në rastin kur bëhet 

rivlerësim i aktiveve të veprimtarisë, nuk lejohet të llogaritet amortizimi për shumën e rivlerësuar.  

 

Neni 14 

Mbajtja e regjistrimeve 

Librat dhe regjistrimet, që kërkohet të mbahen nga tatimpaguesit, janë: libri i shitjes (i qarkullimit), 

libri i blerjeve, libri i shpenzimeve dhe i të ardhurave dhe libri i aktiveve të biznesit, të cilat 

përcaktohen me udhëzim të Ministrit të Financave, në zbatim të këtij ligji.  

 

Neni 15 

Parapagimi 

1. Këstet e parapagimit të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin, për vitin vijues, për tatimpaguesit me 

qarkullim vjetor nga 5 (pesë) deri në 8 (tetë) milionë lekë, llogariten në bazë të të dhënave të 

deklaratës tatimore të një viti më parë. Forma dhe përmbajtja e deklaratës tatimore vjetore 



përcaktohen me udhëzim të Ministrit të Financave. Gjatë periudhës vijuese tatimore, tatimpaguesi 

parapaguan, në llogarinë e organeve tatimore ose në Postën Shqiptare, këstet tremujore të tatimit të 

thjeshtuar mbi fitimin, të biznesit të vogël, brenda datës 20 prill, për muajt: janar, shkurt e mars; 

brenda datës 20 korrik, për muajt: prill, maj e qershor; brenda datës 20 tetor, për muajt: korrik, 

gusht e shtator; dhe brenda datës 20 dhjetor, për muajt: tetor, nëntor dhe dhjetor.  

2. Në rast se aktiviteti i biznesit hapet, mbyllet apo pezullohet gjatë vitit fiskal, tatimi i thjeshtuar 

mbi fitimin e biznesit të vogël është proporcional me kohën e zhvillimit të aktivitetit dhe llogaritet 

në bazë të vetëdeklarimit të tatimpaguesit. Për tatimpaguesit e regjistruar për herë të parë gjatë vitit, 

tatimi i thjeshtuar mbi fitimin llogaritet në bazë të qarkullimit dhe të fitimit të tatueshëm, të 

parashikuar nga vetë tatimpaguesi, për periudhën nga data e regjistrimit deri në fund të vitit të parë 

kalendarik.  

3. Në rastin kur tatimpaguesi, në çdo kohë, gjatë periudhës tatimore, vërteton se tatimi i thjeshtuar 

mbi fitimin për këtë periudhë tatimore do të jetë, në mënyrë domethënëse, më i ulët se tatimi i 

thjeshtuar mbi fitimin, të periudhës paraardhëse, organet tatimore pranojnë zvogëlimin e 

parapagimeve, sipas rregullave të parashikuara me udhëzim të Ministrit të Financave.  

3/1. Nëse organet tatimore vlerësojnë dhe kanë të dhëna se tatimi i thjeshtuar mbi fitimin, për 

periudhën vijuese tatimore, do të tejkalojë me më tepër se 10 për qind tatimin e thjeshtuar mbi 

fitimin e periudhës së mëparshme tatimore, ato mund të rregullojnë në rritje parapagimet, në 

përputhje me tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e vlerësuar prej tyre.  

4. Pagesat e kësteve të tatimit kryhen te bankat e nivelit të dytë dhe Postës Shqiptare për llogari të 

administratës tatimore, brenda datave 20 prill, 20 korrik, 20 tetor dhe 20 dhjetor të çdo viti. Me 

kryerjen e pagesës dhe marrjen e konfirmimit bankar të kryerjes së pagesës, tatimpaguesi shkon te 

zyrat e shërbimit tatimpagues tatimor dhe, kundrejt paraqitjes së dokumentit bankar të pagesës, 

merr “Pullën e tatimit” të këstit, për të cilin ka bërë pagesën. Dizenjot dhe elementet e pullës 

caktohen me udhëzim të Ministrit të Financave. Tatimpaguesi e vendos pullën e tatimit lart 

certifikatës së regjistrimit në QKR për të lehtësuar ushtrimin e kontrollit vizual nga organet 

kompetente. Këto dokumente prodhohen nga Shtypshkronja e Letrave me Vlerë dhe shpenzimet 

përballohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. “Pulla e tatimit” duhet të përmbajë elemente 

të sigurisë së lartë për të shmangur falsifikimin e tyre. Për kryerjen e pagesës dhe marrjen e 

konfirmimit bankar të kryerjes së pagesës, tatimpaguesit shkojnë te zyra e shërbimit tatimpagues 

tatimor dhe, kundrejt paraqitjes së dokumentit bankar të pagesës, marrin “Pullën e tatimit”, për të 

cilën kanë bërë pagesën.  

5. Drejtoritë rajonale tatimore bëjnë regjistrimin e arkëtimit tremujor të tatimit, që shërben si 

dokument bazë për rakordimin e pagesës së tatimit me zyrat e tatimeve të bashkive dhe . Regjistrimi 

bëhet në një regjistër të veçantë ose në mënyrë elektronike, forma dhe përmbajtja e të cilit 

përcaktohen me udhëzim të Ministrit të Financave.  

 

Neni 16 

Deklarimi 

Çdo tatimpagues, subjekt i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, me qarkullim nga 5 

(pesë) deri në 8 (tetë) milionë lekë, është i detyruar që deri më 10 shkurt të vitit që pason periudhën 

tatimore të dorëzojë një deklaratë vjetore tatimore, ku të jepen hollësisht të ardhurat gjithsej, 

shpenzimet e zbritshme, fitimi i tatueshëm, tatimi për t’u paguar, si dhe çdo hollësi tjetër e 

përcaktuar me udhëzim të Ministrit të Financave për plotësimin dhe dorëzimin e deklaratës tatimore 

vjetore. Detyrimin për paraqitjen e deklaratës vjetore në afatin e mësipërm e kanë edhe të gjithë 

tatimpaguesit e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin me qarkullim vjetor nga 0 (zero) deri në 5 (pesë) 

milionë lekë. Këta tatimpagues e plotësojnë këtë deklaratë sipas mënyrës së përcaktuar në 

udhëzimin e Ministrit të Financave.  

 



Neni 17 

Administrimi i tatimit 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, nëpërmjet drejtorive rajonale tatimore, është e ngarkuar me 

vlerësimin, mbledhjen, kontrollin, arkëtimin dhe transferimin në llogaritë e buxhetit të qeverisjes 

vendore të të ardhurave nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël. Administrata rajonale 

tatimore krijon një regjistër të veçantë mbi biznesin e vogël, në bazë të të dhënave që merr nga 

bashkitë dhe t. Ky regjistër do të përditësohet me hapjen e biznesve të reja.  

 

Neni 18 

Transferimi i të ardhurave në llogaritë e njësive të qeverisjes vendore dhe në buxhetin e 

shtetit dhe komisioni i agjentit tatimor Administrata Tatimore 

Qendrore transferon të ardhurat nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël në llogari të 

bashkive ose të , ku ka vendndodhjen biznesi i taksueshëm, brenda datës 10 të muajit pasardhës, kur 

janë arkëtuar tatimet. Administrata Tatimore Qendrore, për shërbimin që kryen, merr një komision. 

Ky komision llogaritet në përqindje të shumës së tatimit që kanë arkëtuar dhe kanë transferuar në 

buxhetin e njësive të qeverisjes vendore, i cili është në masën 1 për qind dhe derdhet në llogari të 

Administratës Tatimore Qendrore. Komisioni kalon në llogari të Buxhetit të Shtetit, në bazë të 

legjislacionit në fuqi mbi përdorimin e të ardhurave dytësore, të krijuara në institucionet buxhetore 

dhe për mbulimin e kostove të “Pullave të tatimit”.  

 

Neni 19 

Bashkëpunimi 

1. Drejtoria rajonale tatimore njofton bashkinë jo më pak se një herë në gjashtë muaj për punën e 

bërë për nivelin e vjeljes së këtij tatimi.  

2. Bashkia dhe , kur e gjykojnë të nevojshme, i kërkojnë organit tatimor kryerjen e veprimeve për 

plotësimin e detyrave për administrimin e tatimit dhe derdhjen në favor të saj, sipas afatit ligjor të të 

ardhurave nga tatimi i thjeshtuar i fitimit mbi biznesin e vogël.  

 

KREU IV 

TAKSA MBI PASURINË E PALUAJTSHME 

 

Neni 20 

Përcaktimi dhe llojet 

1. Taksës mbi pasurinë e paluajtshme i nënshtrohen të gjithë personat fizikë ose juridikë, vendas ose 

të huaj, pronarë apo përdorues të pasurive të mësipërme, në territorin e Republikës së Shqipërisë, 

pavarësisht nga niveli i shfrytëzimit të këtyre pasurive. Bëjnë përjashtim rastet kur në ligj 

parashikohet ndryshe. Detyrimin për taksën mbi pasurinë e paluajtshme e ka, sipas rastit, pronari 

ose bashkëpronari, sipas pjesës që zotëron, apo përdoruesi i pasurisë së paluajtshme, për pasuritë që 

nuk janë të pajisura me dokumente pronësie.  

2. Në taksat mbi pasurinë e paluajtshme përfshihen:  

a) taksa mbi ndërtesat;  

b) taksa mbi tokën bujqësore.  

c) taksa mbi truallin.  

3. Brenda tre muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, zyrat rajonale të regjistrimit të pasurisë së 

paluajtshme u ofrojnë bashkive dhe të dhënat e regjistrimit elektronik të pasurisë.  

 

Neni 21 

Rregulla të përbashkëta të taksës mbi pasurinë e paluajtshme 



1. Taksat llogariten si detyrim vjetor i taksapaguesit. Nëse pasuria e taksueshme krijohet, tjetërsohet 

ose zhduket brenda kësaj periudhe, detyrimi i taksapaguesit llogaritet proporcionalisht vetëm për 

periudhën e të drejtës së pronësisë. 

2. Këshilli i Ministrave miraton metodologjinë për përcaktimin e vlerës së tatueshme të pasurisë së 

paluajtshme - ndërtesa. 

2.1 Kategoritë minimale të bazës së taksës sipas klasifikimit dhe nivelet respektive të taksës mbi 

tokën bujqësore dhe mbi truallin (jo hapësirë publike), jepen përkatësisht, në anekset 2 dhe 2.1, që i 

bashkëngjiten këtij ligji dhe janë pjesë përbërëse e tij.  

3. Këshilli bashkiak ose l vendos për nivelin e taksës, që do të zbatohet për çdo kategori minimale të 

bazës së taksës, të parashikuar në aneksin 2, në kufijtë plusminus 30 për qind të nivelit tregues të 

taksës për kategorinë përkatëse. Ndërsa për tatimpaguesit e biznesit të vogël kufijtë janë plus 

10/minus 30 për qind.  

4. Kur për një kategori minimale të bazës së taksës, këshilli bashkiak ose l miraton nënkategori, ai, 

detyrimisht, përcakton edhe nivelin e taksës për secilën nënkategori. Niveli i taksës për çdo 

nënkategori është brenda kufijve të përcaktuar në pikën 3 të këtij neni.  

5. Këshilli bashkiak ose l vendos për lehtësimin ose përjashtimin nga detyrimi për pagimin e 

taksave për:  

a) personat, të cilët kanë të ardhura nën minimumin jetik, sipas kritereve të përcaktuara në nivel 

kombëtar;  

b) taksapaguesin, pasuria e të cilit është dëmtuar nga veprimi i forcave madhore. Në këtë rast, 

lehtësimi ose përjashtimi është i përkohshëm dhe kohëzgjatja përcaktohet nga këshilli bashkiak ose 

këshilli l, në raport me dëmin e shkaktuar deri në vlerën 75 për qind.  

 

Neni 22 

Taksa mbi ndërtesat 

1. Taksës mbi ndërtesat i nënshtrohen individët, personat fizikë ose juridikë, vendës apo të huaj, 

pronarë ose përdorues të pasurive të paluajtshme në territorin e Republikës së Shqipërisë, 

pavarësisht nga niveli i shfrytëzimit të këtyre ndërtesave, përveç rasteve kur në këtë ligj 

përcaktohen ndryshe.  

2. Taksës mbi ndërtesat i nënshtrohen personat që kanë aplikuar për legalizim të ndërtesës, sipas 

ligjit “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”.  

3. Taksës mbi ndërtesat i nënshtrohen zhvilluesit, të cilët nuk arrijnë të mbyllin ndërtimin sipas lejes 

përkatëse, të lëshuar nga autoriteti i planifikimit. Afati i përllogaritjes së taksës fillon nga momenti i 

mbarimit të afatit kohor të përcaktuar në aktin e miratimit të kërkesës për leje ndërtimi.  

4. Detyrimi për taksën mbi ndërtesat llogaritet si shumëzim i bazës së taksës me shkallën e taksës 

mbi ndërtesën.  

5. Taksa vendore mbi pasurinë e paluajtshme-ndërtesë llogaritet si detyrim vjetor i taksapaguesit. 

Pagesa e taksës bëhet çdo muaj apo për periudha më të gjata, në varësi të kategorisë së 

taksapaguesit, sipas përcaktimeve në vendimin e Këshillit të Ministrave.  

6. Përjashtohen nga taksa mbi ndërtesat:  

a) pronat e shtetit dhe të njësive të qeverisjes vendore, që përdoren për qëllime jofitimprurëse;  

b) pasuritë në pronësi të shtetit, të kaluara me vendim të Këshillit të Ministrave, nën administrimin e 

shoqërive publike shtetërore; 

c) ndërtesat e banimit, që shfrytëzohen nga qiramarrësi me qira të paliberalizuara;  

ç) banesat sociale në pronësi të bashkive;  

d) pasuritë e paluajtshme-ndërtesa, pronë e subjekteve juridike ose fizike, që në bazë të 

marrëveshjeve me bashkitë përdoren nga këto të fundit si banesa sociale;  

dh) ndërtesat që përdoren nga komunitetet fetare, në funksion të veprimtarisë së tyre;  



e) strukturat akomoduese “Hotel/Resort me katër dhe pesë yje, status special”, sipas përcaktimit në 

legjislacionin e fushës së turizmit dhe që janë mbajtës të një marke tregtare të regjistruar dhe njohur 

ndërkombëtarisht “brand name” 

ë) ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që përfitojnë pension pleqërie ose pension social, që janë 

me banim në fshat ose qytet, kur familja përbëhet vetëm nga pensionistët;  

f) ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që trajtohen me ndihmë ekonomike;  

g) ndërtesat kulturore, nën mbrojtje të përkohshme ose të përhershme, për kohën në të cilën 

deklarohet mbrojtja, sipas legjislacionit në fuqi për monumentet e kulturës dhe/ose trashëgiminë 

kulturore.  

 

Neni 22/1 

Baza e taksës 

Baza e taksës mbi ndërtesat është vlera e ndërtesës, që llogaritet në përputhje me metodologjinë dhe 

procedurat e përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave. Këshilli i Ministrave, në bazë të 

vjetërsisë së ndërtesës, mund të specifikojë nënkategori përkatëse.  

 

Neni 22/2 

Shkalla e taksës 

Shkalla e taksës mbi ndërtesat, e cila aplikohet si përqindje e bazës së taksës, është si më poshtë: a) 

0,05% për ndërtesën që përdoret, shfrytëzohet për banim;  

b) 0,2% për ndërtesën që përdoret, shfrytëzohet për veprimtari ekonomike;  

c) 30% e shkallës së taksës përkatëse për të gjithë sipërfaqen ndërtimore, për të cilën zhvilluesi 

është pajisur me leje ndërtimi dhe nuk ka arritur ta përfundojë atë sipas afatit të përcaktuar në aktin 

e miratimit të kërkesës për leje ndërtimi.  

 

Neni 22/3 

Informacioni lidhur me taksën mbi ndërtesën 

Këshilli i Ministrave përcakton rregulla në lidhje me 

a) natyrën dhe prioritetin e informacionit që do të përdoret në lidhje me përcaktimin e bazës së 

taksës mbi ndërtesat, në raste mospërputhjesh të informacionit të marrë nga burime të ndryshme; b) 

prioritetin e të dhënave që do të përdoren në lidhje me vlerën e tatueshme 

Neni 22/4 

Përgjegjësitë e Drejtorisë së Përgjithshme të Taksës së Pasurisë 

a) Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë: a) menaxhon regjistrin qendror të bazës së të 

dhënave të pasurive të paluajtshme (Kadastra Fiskale);  

b) udhëheq, nga pikëpamja metodologjike, në lidhje me administrimin e taksës mbi pasuritë e 

paluajtshme;  

c) përcakton nivelin e vlerësuar të taksës së pasurisë së paluajtshme për ndërtesat, si dhe detyrimin e 

taksës së pronës, me metoda alternative të vlerësimit. Këshilli i Ministrave vendos kritere dhe 

rregulla në lidhje me procedurat dhe elementet që përdoren për vlerësimin alternativ të detyrimit të 

taksës. 

 

Neni 22/5 

Përgjegjësitë e njësisë së vetëqeverisjes vendore 

1. Njësia e vetëqeverisjes vendore është autoriteti përgjegjës për administrimin e taksës mbi 

ndërtesat nën juridiksionin e saj, përmes ushtrimit të funksioneve të mëposhtme:  

a) mbledhjen dhe menaxhimin e informacioneve mbi ndërtesën për qëllime fiskale;  

b) përditësimin e të dhënave të regjistrit qendror të bazës së të dhënave të pasurive të paluajtshme 

(Kadastra Fiskale);  



c) mbledhjen me forcë të detyrimeve të taksës mbi ndërtesën;  

ç) korrigjimin e të dhënave në lidhje me llogaritjen e taksës, në rastet e saktësimit të informacionit 

për sipërfaqen, vendndodhjen zonale, çmimet e tregut etj.;  

d) shqyrtimin e ankimit administrativ të taksapaguesve.  

2. Taksa mbi ndërtesën, sipas dispozitave të këtij ligji, mund të mblidhet nëpërmjet agjentëve të 

taksave, të cilët kanë shtrirje territoriale, sistem elektronik të bazës së të dhënave e të gjenerimit të 

detyrimeve dhe që autorizohen me vendim të Këshillit të Ministrave në përputhje me legjislacionin 

në fuqi për procedurat tatimore. Këshilli i Ministrave përcakton edhe masën e përfitimit të agjentit 

të autorizuar, mbi të ardhurat e arkëtuara nga taksa e ndërtesave.  

3. Të ardhurat e mbledhura nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme derdhen për llogari të buxhetit 

përkatës të njësisë së vetëqeverisjes vendore, në territorin e së cilës ndodhet pasuria, dhe përdoren 

në përputhje me ligjin “Për financat e vetëqeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë 

 

Neni 23 

Taksa mbi tokën bujqësore 

1. Baza e taksës mbi tokën bujqësore është sipërfaqja e tokës bujqësore, në hektar, në pronësi në 

përdorim të taksapaguesit. Sipërfaqja e tokës në pronësi përcaktohet sipas dokumenteve që e 

vërtetojnë atë. Në rast të mungesës së dokumentacionit të pronësisë, përdoruesi i tokës bujqësore 

bën një vetëdeklarim të sipërfaqes së tokës bujqësore, pranë bashkisë ku ndodhet toka. Kategoritë 

minimale të tokave bujqësore jepen në aneksin 2, që i bashkëlidhet këtij ligji. Për çdo kategori 

minimale të tokës bujqësore, këshilli bashkiak ose l mund të miratojë nënkategorizime. 2. Niveli i 

taksës caktohet në lekë për hektar. Detyrimi i taksës llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me 

bazën e tatueshme. Nivelet treguese të taksës, për çdo kategori minimale të bazës së taksës, jepen në 

aneksin 2 të këtij ligji.  

3. Përjashtohen nga taksa tokat bujqësore, që mbillen me kultura drufrutore dhe vreshtari për pesë 

vitet e para nga çasti i mbjelljes.  

4. Taksa e mbledhur në mbështetje të këtij ligji paguhet në buxhetin e bashkisë ose , në territorin e 

së cilës ndodhet prona e taksueshme.  

 

Neni 23/1 

Taksa mbi truallin 

1. Baza e taksës mbi truallin është sipërfaqja e truallit, në metër katror, në pronësi apo përdorim të 

taksapaguesit. Sipërfaqja e truallit në pronësi përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë atë. Në 

rast të mungesës së dokumentacionit të pronësisë, përdoruesi i truallit bën një vetëdeklarim të 

sipërfaqes së truallit në përdorim, pranë bashkisë ku ndodhet trualli. Kategoritë minimale të truallit 

jepen në aneksin 2.1, që i bashkëlidhet këtij ligji. Për çdo kategori minimale të truallit, këshilli 

bashkiak mund të miratojë nënkategorizime.  

2. Niveli i taksës caktohet në lekë për metër katror. Detyrimi i taksës llogaritet si shumëzim i nivelit 

të taksës me bazën e tatueshme. Nivelet treguese të taksës, për çdo kategori minimale të bazës së 

taksës, jepen në aneksin 2.1, të këtij ligji.  

3. Taksa e mbledhur, në mbështetje të këtij ligji, paguhet në buxhetin e bashkisë, në territorin e së 

cilës ndodhet prona e taksueshme  

 

Neni 24 

Vërtetimi i pronësisë për efekt të detyrimit për pagimin e taksave 

Për efekt të detyrimit për pagimin e taksave të taksapaguesit, zyrat e taksave të bashkisë dhe të 

njohin dokumentet e vërtetimit të pronësisë, sipas regjistrit të zyrave të regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme. Për këtë, brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, zyrat e regjistrimit të pasurive 

të paluajtshme u japin të dhëna, pa shpërblim, bashkive dhe për pasuritë e paluajtshme të 



regjistruara pranë tyre. Zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme njoftojnë rregullisht, çdo 3 

muaj, bashkitë dhe t për regjistrimet e reja të kryera dhe ndryshimet e gjendjes së pronave. Nëse 

prona nuk është e regjistruar në regjistrin e pasurisë së paluajtshme, për efekt të detyrimit 

përpagimin e taksës nga taksapaguesit, zyrat e taksave të bashkisë dhe të , për vërtetim pronësie 

njohin vërtetimin e pronësisë, vendimet e komisionit të kthimit dhe kompensimit të pronës, 

vendimet e privatizimit ose dokumentet e tjera, të lëshuara nga organet përkatëse shtetërore, në 

përputhje me legjislacionin përkatës. Në rastin e mungesës së dokumentacionit të vërtetimit të 

pronësisë, bashkisë ose vendos madhësinë e sipërfaqes së tatueshme, bazuar në vendimin e 

komisionit të verifikimit të pasurisë së paluajtshme. Organet e pushtetit vendor ngrenë komisionin e 

verifikimit të pasurive të paluajtshme, në rast mungese të dokumentacionit ligjor. Detyrat dhe 

funksionet e këtij komisioni përcaktohen me vendim të këshillit të bashkisë ose . Zyrat e regjistrimit 

të pasurisë së paluajtshme nuk bëjnë regjistrimin apo çregjistrimin e pasurisë së paluajtshme, 

ndërtesë apo tokë bujqësore, nëse dokumentacioni i vërtetimit të pronësisë nuk shoqërohet edhe me 

vërtetimin e bashkisë apo , i cili konfirmon pagesën e taksave respektive që nga data e hyrjes në 

fuqi të këtij ligji.  

 

Neni 25 

Pronat që shtrihen në territorin e më shumë se një njësie të qeverisjes vendore 

Në rast se një pronë shtrihet në territorin e më shumë se një bashkie, pavarësisht nga vendbanimit i 

pronarit, secila njësi vendore e trajton pjesën e pronës, që ndodhet brenda territorit të vet, si pronë 

më vete dhe zbaton mbi të dispozitat e këtij ligji.  

 

KREU V 

TAKSA TË TJERA VENDORE 

 

 

Neni 26 

Taksa e fjetjes në hotel 

1. Për qëllim të këtij ligji, me “hotel” kuptohet çdo veprimtari, që jep strehim kundrejt pagesës dhe 

përfshin emërtimet hotel, motel, stabiliment turistik, pension, shtëpi pritjeje, turizëm familjar dhe 

çdo objekt tjetër që përdoret për këtë qëllim.  

2. Baza e taksës së fjetjes në hotel është numri i netëve të qëndruara në hotel.  

3. Niveli tregues i taksës është sipas aneksit 8 bashkëlidhur këtij ligji.  

4. (shfuqizuar) 

5. Detyrimi për taksën llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës së vendosur nga bashkia, për natë 

qëndrimi, me numrin e netëve të qëndrimit në hotel.  

6. Detyrimi për taksën i takon klientit që strehohet në hotel, detyrim i cili mbahet nga hoteli për 

llogari të bashkisë ose të , në territorin e së cilës ndodhet hoteli. Në faturën e hotelit shënohet çmimi 

i fjetjes dhe mbi të vlera e taksës. 

 7. Derdhja e të ardhurave për këtë taksë nga hoteli në favor të bashkisë apo , në juridiksionin e së 

cilës ndodhet vendndodhja e tij, bëhet brenda datës 5 të muajit pasardhës. 

 

Neni 27 

Taksa e ndikimit në infrastrukturë  

1. Baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri që kërkohet të kryhet ose vlera në lekë e 

çmimit të shitjes për metër katror të investimit të ri. Klasifikimi si investim i ri përcaktohet në 

përputhje me legjislacionin në fuqi për dhënien e lejes së ndërtimit.  

2. Në rastin e ndërtimeve për qëllime banimi apo njësi shërbimi nga shoqëritë e ndërtimit, të cilat 

nuk destinohen për përdorim në sektorin e turizmit, industrisë apo përdorim publik, taksa e ndikimit 



në infrastrukturë është në masën 4 për qind deri 8 për qind të çmimit të shitjes për metër katror. 

Baza e taksës është vlera në lekë për metër katror e çmimit të shitjes së njësive të shërbimit apo 

ndërtesave për qëllime banimi. Çmimi i shitjes për metër katror bazohet në vlerën referuese të 

vlerës së tregut, sipas përcaktimeve në udhëzimin e Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kostos 

mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave”, që miratohet çdo vit.  

3. Në rastin e ndërtimeve të ndryshme nga ato të përcaktuara në pikën 2, të këtij neni, niveli i taksës 

shprehet si përqindje e vlerës së investimit dhe është 1 deri në 3 për qind e kësaj vlere, ndërsa për 

Bashkinë e Tiranës është 2 deri 4 për qind e saj. Për projektet e infrastrukturës, për ndërtimin e 

rrugëve kombëtare, të porteve, aeroporteve, tuneleve, digave, ndërtimit të infrastrukturës në energji, 

përfshirë makineritë dhe pajisjet për këto projekte, taksa e ndikimit në infrastrukturë të ndërtimeve 

të reja është 0,1 për qind e vlerës së investimit, por jo më pak se kostoja e rehabilitimit të 

infrastrukturës së dëmtuar, kur kjo kosto nuk është përfshirë në preventivin e investimit. Për 

ndërtesat, të cilat janë në proces legalizimi, taksa e ndikimit në infrastrukturë e ndërtimeve të reja 

është 0,5 për qind e vlerës së investimit.  

4. Këshilli bashkiak miraton kategori dhe nënkategori për klasifikimin e investimeve, të cilat mund 

të përdoren për vendosjen e nivelit të taksës.  

5. Detyrimi për pagesën e taksës i takon investitorit. E ardhura nga taksa, për çdo rast, mblidhet nga 

organi që lëshon lejen e ndërtimit dhe arkëtohet, për çdo rast, për llogari të bashkisë, që mbulon 

territorin ku do të bëhet investimi.  

6. Nëse objekti, për të cilin do të bëhet investimi, shtrihet në territorin e më shumë se një bashkie 

ose kur objekti ndikon në infrastrukturën e një bashkie tjetër, të ardhurat nga taksa ndahen 

proporcionalisht ndërmjet tyre, në përputhje me raportet përkatëse të shtrirjes së objektit dhe të 

ndikimit të investimit në infrastrukturën e secilës bashki.  

7. Përjashtohen nga pagesa e kësaj takse investimet e kryera për ndërtimin e strukturave 

akomoduese “Hotel/Resort me pesë yje, status special”, sipas përcaktimit në legjislacionin e fushës 

së turizmit dhe që janë mbajtës të një marke tregtare të regjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht 

“brand name”.  

 

Neni 28 

Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme 

1. Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme vendoset për ndërtesat dhe 

të gjitha pasuritë e paluajtshme në çastin e kalimit të së drejtës së pronësisë mbi to. Taksa paguhet 

nga personi, që kalon të drejtën e pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme, para kryerjes së 

regjistrimit, në përputhje me aktet ligjore në fuqi.  

2. Baza e taksës mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për ndërtesat është sipërfaqja e ndërtimit, 

pronësia e së cilës transferohet. Kategoritë e ndërtesave, për efekt të bazës së taksueshme, jepen në 

aneksin nr.3 që i bashkëlidhet këtij ligji. Niveli i taksës caktohet në lekë për metër katror të bazës së 

taksës. Detyrimi tatimor llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tij.  

3. Baza e taksës për kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e tjera të paluajtshme është vlera e 

shitjes së tyre. Niveli i taksës caktohet në përqindje dhe niveli tregues i taksës është 2 për qind. 

Detyrimi tatimor llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tij. 

4. Vjelja e kësaj takse bëhet nga zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të cilat, në rolin e 

agjentit të taksave, përfitojnë 3 për qind të shumës së arkëtuar dhe diferencën e derdhin për llogari 

të buxhetit përkatës të bashkisë ose të , në territorin e së cilës ndodhet pasuria, jo më vonë se data 

30 e muajit pasardhës.  

 

Neni 29 

Përjashtime nga pagimi i taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e 

paluajtshme  



1. Përjashtohen nga pagimi i taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme:  

a) Enti Kombëtar i Banesave, Ministria e Financave dhe organet e qeverisjes qendrore e vendore; b) 

personat, të cilët janë subjekt i tatimit mbi të ardhurat vetjake, në mbështetje të ligjit nr.8438, datë 

28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”;  

c) subjektet që dhurojnë pasuri të paluajtshme kur përfitues të drejtpërdrejtë janë:  

i. institucionet dhe entet shtetërore e publike, qendrore e vendore;  

ii) bashkësitë fetare ose organizatat jofitimprurëse, kur dhurimi lidhet me atë pjesë të veprimtarisë 

së tyre pa qëllim fitimi. Në këto raste dhuruesi, pasi ka marrë vërtetimin nga këshilli bashkiak ose l 

për përjashtimin nga taksa, bën regjistrimin e pasurisë së paluajtshme të dhuruar. Në çastin e 

regjistrimit, dhuruesi paguan pjesën që i takon agjentit të taksave.  

2. Në rastet kur pranohet nga vetë palët ose kur vërtetohet ligjërisht simulim i dhurimit për llogari të 

një shitjeje, për shmangie nga taksa, zbatohen taksa sa dyfishi i vlerës, pavarësisht nga përgjegjësitë 

e tjera sipas ligjeve në fuqi.  

 

Neni 30 

(Shfuqizuar) 

 

Neni 31 

(Shfuqizuar) 

 

Neni 32 

Taksa të tjera  

Këshilli bashkiak cakton bazën dhe nivelin e taksës së tabelës.  

 

Neni 32/1 

Taksa e tabelës 

 Kategoritë e bazës së taksës së tabelës dhe niveli i tyre jepen në ankesin nr.7, që i bashkëlidhet këtij 

ligji.  

 

Neni 33 

Taksat e përkohshme vendore 

Antenat e telefonisë celulare, si dhe çdo lloj antene tjetër transmetimi, të vëna në përputhje me 

kuadrin ligjor në fuqi, nuk janë subjekt i taksave me karakter të përkohshëm.  

 

KREU VI 

KUNDËRVAJTJET ADMINISTRATIVE DHE SANKSIONET 

 

Neni 34 

Kundërvajtjet administrative dhe sanksionet 

Shkeljet e dispozitave për taksat e tjera vendore, që përbëjnë kundërvajtje administrative dhe 

dënimet përkatëse përcaktohen në ligjin nr.9920, datë 19.05.2008 ”Për procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”.  

 

KREU VII 

TARIFAT VENDORE DHE ADMINISTRIMI I TYRE 

 

Neni 35 

Tarifat vendore dhe administrimi i tyre 

1. Çdo pagesë tjetër në buxhetin e bashkisë, të ose të qarkut klasifikohet si tarifë kur:  



a) përkon me përcaktimet e pikës 3 të nenit 16 të ligjit “Për vetëqeverisjen vendore”  

b) nuk është taksë bashkiake ose le, si dhe gjobë e lidhur me to, në përputhje me këtë ligji.  

c) paguhet për zënien e hapësirave publike për qëllime biznesi. Tarifa llogaritet si detyrim mujor i 

tatimpaguesit. Këshilli Bashkiak vendos për nivelin, rregullat bazë për administrimin dhe 

mbledhjen e kësaj tarife, si dhe mund të caktojë nivele të ndryshme të kësaj tarife, sipas nivelit të 

zhvillimit të veprimtarisë së biznesit në zona të ndryshme të qendrës së banuar. Tarifa për zënien e 

hapësirës publike nuk zbatohet për hapësirat që nuk janë në pronësi dhe nën administrimin e 

pushtetit vendor.  

2. Tarifat vendosen dhe administrohen në përputhje me ligjin “Për vetëqeverisjen vendore”.  

3.Në rastin e agjentit, këshilli vendos rregullat bazë kufizuese në raport me agjentin, ndërsa kryetari 

i bashkisë ose i bën përzgjedhjen e agjentit, si dhe lidh kontratë me të 

4. Nuk konsiderohen tarifa, në kuptim të këtij ligji dhe të ligjit “Për vetëqeverisjen vendore”, tarifat 

e antenave të telefonisë celulare, si dhe të çdo lloj antene tjetër transmetimi, të vëna në përputhje me 

kuadrin ligjor në fuqi.  

 

KREU VIII 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE TË FUNDIT 

 

Neni 36 

Fillimi i ushtrimit të kompetencave 

1. Ushtrimi i kompetencave të këtij ligji nga bashkitë, t dhe qarqet fillon në datën 1 janar 2007.  

2. Organet tatimore të pushtetit qendror, nga njëra anë dhe bashkitë e t, nga ana tjetër, 

bashkëpunojnë për të bërë kalimin e kompetencave për administrimin e taksës vendore mbi biznesin 

e vogël dhe të të gjithë dokumentacionit përkatës, si dhe per mënyrën e procedimit, brenda vitit 

kalendarik 2006. Çdo bashki kompensohet financiarisht, në përpjestim me koston e ulur të 

shpenzimeve administrative të administratës tatimore qendrore, për shkak të kalimit të 

kompetencave të administrimit në pushtetin vendor. Ky kompensim përdoret nga bashkitë e t për të 

përballuar koston administrative shtesë për administrimin e kësaj takse.  

3. Për vitin 2014, tatimpaguesi parapaguan tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, të 

ndarë në katër këste vjetore, në bazë të fitimit të tatueshëm për vitin 2013, sipas deklarimit të të 

ardhurave personale të biznesit të vogël, të bërë në zbatim të ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për 

tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar.  

4. Brenda datës 30 janar 2014, njësitë e qeverisjes vendore u përcjellin drejtorive rajonale tatimore 

të gjitha të dhënat për subjektet me qarkullim vjetor nga 0 në 8 milionë lekë.  

 

Neni 37 

Nxjerrja e akteve nënligjore 

Ministri i Financave nxjerr aktet e nevojshme për zbatimin e këtij ligji, në përputhje me 

përgjegjësitë e dhëna, sipas neneve 8 e 9 të ligjit “Për proçedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë” Ngarkohet Ministri i Financave që, në datën 1 janar 2014, të nxjerrë udhëzimin për 

zbatimin e ligjit. Ngarkohet Këshilli i Ministrave për nxjerrjen e akteve nënligjore, në zbatim të 

këtij ligji, jo më vonë se një muaj nga hyrja në fuqi e tij.  

 

Neni 38 

Shfuqizime 

Ligji nr.7805, datë 16.3.1994 “Për tatimin mbi pasurinë”; paragrafi i dytë i nenit 51 të ligjit nr.8405, 

datë 17.9.1998 “Për urbanistikën”, i ndryshuar; ligji nr. 8982, datë 12.12.2002 “Për sistemin e 

taksave vendore”, i ndryshuar; nenet 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 35/6, 32/7 dhe 32/8 të ligjit nr. 

8438, datë 28.12.1998 “për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar; ligji nr. 8978, datë 12.12.2002 



“Për taksën vendore për biznesin e vogël”, i ndryshuar, si dhe të gjitha dispozitat e tjera nënligjore, 

për aq sa bien në kundërshtim me këtë ligj, shfuqizohen.  

 

Neni 39 

Hyrja në fuqi 

Botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 123 datë 27 nëntor 2006. Ky ligj hyn në fuqi më 1 janar 2007. 

 

ANEKS 1 

Nivelet treguese te takses se nderteses shfuqizohet me Ligj Nr. 106/2017, date 30.11.2017. Botuar 

në Fletoren Zyrtare Nr.222, date 19.12.2017 

 

ANEKS 2 

KATEGORITË MINIMALE DHE NIVELET TREGUESE TË TAKSËS MBI TOKËN 

BUJQËSORE 

 Klasifikimi sipas rretheve 

1 2 3 4 

Tiranë 

Durrës 

Kavajë 

Krujë 

Lezhë 

Lushnjë 

Fier 

Vlorë 

Sarandë 

Shkodër 

Elbasan 

Berat 

Korçë 

Delvinë 

Kurbin 

Peqin 

Kuçovë 

Gjirokastër 

Përmet 

Pogradec 

Librazhd 

Dibër 

Mat 

Skrapar 

Mallakastër 

Devoll 

Tepelenë 

Bulqizë 

Has 

Kukës 

Tropojë 

Pukë 

Mirditë 

Malësi e Madhe 

Gramsh 

Ersekë 

 

Vlera e taksës në lekë/hektar/vit 

Klasifikimi sipas 

kategorisë së tokës 
    

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII-X 

5 600 

4 900 

4 200 

3 600 

3 000 

2 400 

1 800 

4 200 

3 500 

2 800 

2 300 

1 900 

1 600 

1 400 

2 800 

2 100 

1 400 

1 350 

1 250 

1 200 

1 100 

1 400 

1 200 

1 100 

1 000 

900 

800 

700 

Shënim: Klasifikimi sipas kategorive të tokës bujqësore bëhet nga strukturat e Ministrisë së 

Bujqësisë dhe Ushqimit. 

 

ANEKS 3 

NIVELET E TAKSËS SË KALIMIT TË PRONËSISË MBI NDËRTESAT 

 Bashkitë 

 Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Kategoritë e ndërtesave 

Tiranë 

Durrës 

Vlorë 

Fier 

Sarandë 

Pogradec 

Korçë 

Të gjitha 

bashkitë e tjera 



Elbasan 

Berat 

Lushnjë 

Gjirokastër 

Shkodër 

Kavajë 

Lezhë 

Lekë/m
2
 

I. Ndërtesa banimi 1 000 300 100 

II. Ndërtesat e tjera për tregti dhe 

shërbime 
2 000 700 300 

III. Ndërtesa të tjera 1 500 500 200 

Shënim I: Nivelet treguese të taksës, dhënë në tabelë, janë të vlefshme për bashkitë. 

Shënim II: Të gjitha komunat zbatojnë nivelin e taksës për zonën 3 të bashkive. 

 

ANEKS 4 

TAKSAT VJETORE PËR REGJISTRIMIN E PËRVITSHËM TË MJETEVE 

Nr. 
Tipi i mjetit Taksë Regjistrimi (në 

lekë) 

1. Çikomotorë 0 

2. Motomjete 600 

3. 

Automjete: 

Autoveturë:<=4+1 vende, benzinë 

Autoveturë:<=4+1 vende, naftë 

Autoveturë> 4+1 deri <= më 8+1 vende, benzinë 

Autoveturë> 4+1 deri <= me 8+1 vende, naftë 

 

2 400 

2 400 

4 800 

4 800 

4. 
Automjet transport i përzier deri 3t 

Automjet transport i përzier 3t deri <= 3,5t 

3 600 

3 600 

5. 

Kamion: 

Nga 3,5t – 7,5t 

Nga 7,5t – 18t 

Më i madh se 18t 

 

4 800 

6 000 

8 000 

6. 

Autobusë: 

Nga 8+1 deri <= 32+1 vende 

>32+1 deri<= 42+1 vende 

Mbi 42+1 vende, artikulare 

 

6 000 

7 200 

8 400 

7. 

Automjet për përdorim të veçantë: 

<= me 3,5t 

Nga 3,5t deri <= 7,5t 

Nga >7,5t deri <= 18t 

Më i madh se 18 t 

 

3 600 

4 800 

6 000 

8 000 

8. 

Automjet transporti të veçantë: 

<= më 3,5t 

Nga 3,5t deri <= 7,5t 

Nga >7,5t deri <= 18t 

Më i madh se 18 t 

 

3 600 

4 800 

6 000 

8 000 

9. Tërheqës rrugor 6 000 

10. Autokamp 4 800 



11. 

Rimorkio: 

<=750kg (karrel) shtojcë 

Nga >750kg deri në <= 1500kg 

Nga >1500kg deri në <= 7000kg 

Më i madh se 7000kg 

 

3 000 

3 000 

3 000 

4 000 

12. Gjysmë rimorkio: <= 7000kg dhe >7000kg 4 000 

13. 

Makina bujqësore: 

<= me 3 5t 

Nga 3,5t deri <= 7,5t 

Nga >7,5t deri <= 18t 

Më i madh se 18 t 

 

3 000 

3 000 

3 600 

3 600 

14. 

Makina tekonologjike: 

<= me 3,5t 

Nga 3,5t deri <= 7,5t 

Nga >7,5t deri <= 18t 

Më i madh se 18 t 

 

3 600 

4 800 

6 000 

8 000 

15. 

Mjete rrugore të veçanta: 

<= me 3,5t 

Nga 3,5t deri <= 7,5t 

Nga >7,5t deri <= 18t 

Më i madh se 18 t 

 

3 600 

4 800 

6 000 

8 000 

 

ANEKS 5 

TABELA E TAKSIMIT TE SUBJEKTEVE TE BIZNESIT TE VOGEL 

 

NË MIJË LEKË      KATEGORIA I 

  1 2 3 4 5 6 7 

  NIVELI TREGUES I TAKSES 

Nr. Xhiro/ Aktivitet 

Deri 

2000 

2000 

- 

3.000 

+3000 

- 

4000 

+4000 

- 

5000 

+5000 

- 

6000 

+6000 

- 

7000 

+7000 

- 

8000 

a) Shitje me pakicë 45 68 83 98 113 128 143 

b) Shitje me shumicë 45 68 83 98 113 128 143 

c) Prodhim 33 55 70 85 100 115 130 

d) Shërbime 25 48 63 78 93 108 123 

e) Profesione të lira 38 60 75 90 105 120 135 

f) Ambulant 8  

KATEGORIA II 

  1 2 3 4 5 6 7 

  NIVELI TREGUES I TAKSËS 

Nr. Xhiro/ Aktivitet 

Deri 

në 

2000 

2000 

- 

3000 

+3000 

- 

4000 

+4000 

- 

5000 

+5000 

- 

6000 

+6000 

- 

7000 

+7000 

- 

8000 

a) Shitje me pakicë 25 48 63 78 93 108 123 

b) Shitje me shumicë 25 48 63 78 93 108 123 

c) Prodhim 23 45 60 75 90 105 120 

d) Shërbime 20 43 58 73 88 103 118 

e) Profesione të lira 30 53 68 83 98 11 128 



f) Ambulant 5  

KATEGORIA III 

  1 2 3 4 5 6 7 

  NIVELI TREGUES I TAKSËS 

Nr. Xhiro/ Aktivitet 

Deri 

në 

2000 

2000 

- 

3.000 

+3000 

- 

4000 

+4000 

- 

5000 

+5000 

- 

6000 

+6000 

- 

7000 

+7000 

- 

8000 

a) Shitje me pakicë 23 45 60 75 90 105 120 

b) Shitje me shumicë 23 45 60 75 90 105 120 

c) Prodhim 20 43 48 73 88 103 118 

d) Shërbime 20 43 58 73 88 103 118 

e) Profesione të lira 22 45 60 75 90 105 120 

f) Ambulant 5  

KATEGORITË I, II, III 

  NIVELI TREGUES I TAKSËS 

Nr. Xhiro/ Aktivitet        

g) Transport        

1) Transport 

pasagjerësh 

       

 Automjet deri 5 

vende 

17,5 - - - - - - 

 Automjet 6-9 vende 35 - - - - - - 

 Automjet 10-25 

vende 

40 - - - - - - 

 Automjet 26-42 

vende 

45       

 Automjet mbi 42 

vende 

48       

2) Transport Mallrash  - - - - - - 

 Automjet deri 2 tonë 28 - - - - - - 

 Automjet 2-5 tonë 40 - - - - - - 

 Automjet 5-10 tonë 48 - - - - - - 

 Automjet 10-16 tonë 50 - - - - - - 

 Automjet mbi 16 

tonë 

75 - - - - - - 

3) Transport Ujor        

 Transport detar 

brenda vendit 

55 - - - - - - 

 Transport në liqene 

brenda vendit 

48 - - - - - - 

 Varka për shëtitje 15 - - - - - - 

          

 

Klasifikimi: 

Në kategorinë I: Bashkia e Tiranës, Bashkia e Durrësit. 

Në kategorinë II: Bashkitë: Shkodër, Korçë, Vlorë, Sarandë, Gjirokastër, Elbasan, Fier, Lushnjë, 

Pogradec, Berat, Lezhë dhe Kavajë. 

Në kategorinë III: Të gjitha bashkitë e tjera. 



Në komuna niveli tregues i taksës është 50 për qind e nivelit tregues të tij për çdo kategori të rrethit 

në të cilin ndodhet komuna. 

 

Shënim: Ambulantë konsiderohen vetëm bizneset pa vend fiks që kanë qarkullim jo më të madh se 

2 milionë lekë në vit. Nëse vlerësohet se qarkullimi është më i madh ato klasifikohen në një nga 

kategoritë e tjera të biznesit dhe taksohen sipas asaj kategorie. 

 

ANEKSI 6 

NIVELI TREGUES I TAKSËS SË ZËNIES SË HAPËSIRËS PUBLIKE 

 

Bashkitë 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Tiranë 

Durrës 

Vlorë 

Fier 

Sarandë 

Pogradec 

Korçë 

Elbasan 

Berat 

Lushnjë 

Gjirokastër 

Shkodër 

Kavajë 

Lezhë 

Të gjitha bashkitë e 

tjera 

Lekë/m2 në muaj 

120 90 60 

Shënim: Për komunat, niveli tregues i taksës për çdo zonë të treguar në tabelë është sa një e dyta e 

nivelit tregues përkatës në bashkitë qendër rrethi, në të cilat ndodhet komuna. 

  

 

 



 
 



VENDIM 

Nr.783, datë 10.11.2011 

 

PËR PROCEDURAT E NDARJES SË TË ARDHURAVE TË TAKSËS VJETORE TË 

MJETEVE TË PËRDORURA ME NJËSITË E QEVERISJES VENDORE 

 

I azhurnuar me: 

- VKM Nr.923, datë 29.12.2014 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2 të nenit 4 të ligjit nr.9975, datë 28.7.2008 

"Për taksat kombëtare", të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Financave dhe Ministrit të 

Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave 

VENDOSI: 

1. Drejtoria e Përgjithshme Shërbimeve të Transportit Rrugor së bashku me drejtoritë rajonale të shërbimit 

të transportit rrugor në varësi të saj, të caktuara me ligj si agjent tatimor të mbledhjes së taksës vjetore të 

mjeteve të përdorura, deklarojnë dhe paguajnë taksën brenda datës 15 të muajit pasardhës, për llogari të 

organeve tatimore të administratës qendrore dhe njësive të qeverisjes vendore, sipas përcaktimeve të bëra 

në udhëzimin e ministrit të Financave. Për periudhën tatimore dhjetor 2014, deklarimi dhe pagesa e kësaj 

takse për llogari të organeve tatimore të administratës qendrore dhe njësive të qeverisjes vendore bëhet 

brenda datës 15 janar 2015. 

2. Drejtoria rajonale e shërbimeve të transportit rrugor i ndan të ardhurat nga taksa e mjeteve të 

përdorura sipas njësive të qeverisjes vendore, mbështetur në vendbanimin (komunë, bashki) të 

taksapaguesit që zotëron mjetin e transportit. 

3. Nga shuma e përgjithshme e të ardhurave mujore të arkëtuara nga taksa vjetore e mjeteve të 

përdorura, drejtoritë rajonale të DRSHTRR-së, pasi mbajnë komisionin prej 5 (pesë)% të totalit 

mujor të të ardhurave, derdhin me anë të faturës për arkëtim, 18 (tetëmbëdhjetë)% të këtyre të 

ardhurave në llogarinë bankare të degës së thesarit të rrethit, ku është njësia e qeverisjes vendore, 

dhe 82 (tetëdhjetë e dy)% të të ardhurave, DPSHTRR-ja e derdh për llogari të drejtorisë rajonale, ku 

është regjistruar (drejtoria rajonale e tatimpaguesve të mëdhenj). 

4. Rakordimi i pagesës së taksës ndërmjet strukturave të DRSHTRR-së me organet tatimore të 

administratës qendrore dhe vendore kryhet në bazë të regjistrit ditor të taksës vjetore të mjeteve të 

përdorura, formati i të cilit është i përcaktuar me udhëzim të Ministrit të Financave. 

5. Ngarkohen Ministria e Punëve Publike dhe Transportit dhe Ministria e Financave, si dhe njësitë e 

qeverisjes vendore për zbatimin e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

KRYEMINISTRI  

Sali Berisha 

 

 

 

 

 

 

 



VENDIM 

Nr. 860, datë 10.12.2014 
 

PËR PËRCAKTIMIN E MËNYRËS SË MBLEDHJES DHE ADMINISTRIMIT TË TË 

ARDHURAVE PËR NDËRTIMET PA LEJE DHE VLERAVE TË ZBATUESHME PËR 

LEGALIZIM 
 

I azhurnuar me: 

- VKM Nr.182, datë 09.03.2016 

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 32, pika 3, dhe 43, pika 2, të ligjit nr. 9482, date 

3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, me 

propozimin e ministrit të Zhvillimit Urban dhe Turizmit, Këshilli i Ministrave 

 

VENDOSI: 

 

1.Të ardhurat për përballimin e shpenzimeve të evidentimit në terren dhe të hartimit të dokumentacionit, 

për ndërtimet pa leje, të përbëhen nga: 

a)30 për qind e fondit të arkëtuar nga pagesa e parcelës ndërtimore; 

b)të ardhurat e arkëtuara nga pagesa e tarifës së shërbimit, për ndërtimet pa leje me funksion social-

ekonomik dhe të përzier, si dhe nga pagesa e penaliteteve, në masën e vlerësuar nga ALUIZNI, në 

përputhje me legjislacionin në fuqi. 

2.Tarifa e shërbimit për legalizim, për ndërtimet pa leje me funksion social-ekonomik, si dhe për 

objektet e dyta, në kuptim të nenit 25, të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin 

dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, është 8 000 (tetë mijë) lekë, për çdo kat të 

ndërtimit. 

3.Për ndërtimet pa leje, me funksion të përzier, subjekti të paguajë tarifë shërbimi, në vlerën e 

përcaktuar në pikën 2, të këtij vendimi, vetëm për katin e shfrytëzuar për veprimtari social-ekonomike. 

4.Pagesa e tarifës së shërbimit të kryhet brenda 30 ditëve nga data e njoftimit me shkrim të 

ALUIZNI-t.”. 

4/1. Për ndërtimet pa leje, njoftimi për pagesën e tarifës së shërbimit (në rastet kur kjo tarifë 

aplikohet), i dërgohet subjektit në rrugë postare ose i jepet në dorëzim menjëherë pas kualifikimit të 

ndërtimit për legalizim (data e vendimit të kualifikimit). Në rast mospagimi të tarifës, ALUIZNI, 

pas miratimit të lejes së legalizimit, e dërgon atë për regjistrim me hipotekë ligjore mbi ndërtimin, 

sipas nenit 54, të ligjit nr. 33/2012, "Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme" 

5.Taksa vendore e ndikimit në infrastrukturë, për ndërtimet e legalizuara, pavarësisht nga funksioni i 

tyre, të llogaritet, arkëtohet dhe administrohet nga njësitë e qeverisjes vendore, në përputhje me 

përcaktimet e ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar. 

Për zbatimin e kësaj pike, drejtoritë e ALUIZNI-t, të vënë në dispozicion të njësive të qeverisjes 

vendore, në momentin e dërgimit për regjistrim në ZVRPP, të dhënat e ndërtimeve që pajisen me leje 

legalizimi. 

6.Për llogaritjen e penalitetit të legalizimit të shtesave të subjektit ndërtues, sipas nenit 43, të ligjit 

nr. 9482, datë 3.4.2006, "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", të 

ndryshuar, si çmim minimal fiskal të përdoret vlera e kostos mesatare të ndërtimit të banesave për 

m2, bazuar në udhëzimin e Këshillit të Ministrave, të miratuar në zbatim të shkronjës "dh", të nenit 

34/1, të ligjit nr. 9232, datë 13.5.2004. "Për programet sociale për strehimin e banorëve të zonave 

urbane", të ndryshuar.”. 

7.Për ndërtimet në zona ku nuk ka vlera të miratuara të kostos mesatare, përllogaritja të kryhet në 

bazë të mesatares aritmetike të kostove të zonave kufitare.  



8.Vendimet e Këshillit të Ministrave nr. 1180, datë 5.8.2008, “Për përcaktimin e vlerës së tarifës së 

shërbimit për legalizim dhe mbledhjen e administrimin e të ardhurave të procesit të legalizimit”, të 

ndryshuar, dhe nr. 870, datë 27.12.2006, “Për koeficientin e shfrytëzimit të ndërtesës në legalizim, 

me destinacion social-ekonomik”, shfuqizohen. 

9.Ngarkohen Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit, Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit 

të Zonave/Ndërtimeve Informale dhe njësitë e qeverisjes vendore për zbatimin e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. 

 

KRYEMINISTRI 

Edi Rama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENDIM 

Nr. 132, datë 7.3.2018 

PËR METODOLOGJINË PËR PËRCAKTIMIN E VLERËS SË TAKSUESHME TË 

PASURISË SË PALUAJTSHME “NDËRTESA”, E BAZËS SË TAKSËS PËR KATEGORI 

SPECIFIKE, NATYRËN DHE PRIORITETIN E INFORMACIONIT DHE TË DHËNAVE 
PËR PËRCAKTIMIN E BAZËS SË TAKSËS, SI DHE TË KRITEREVE DHE RREGULLAVE 

PËR VLERËSIMIN ALTERNATIV TË DETYRIMIT TË TAKSËS 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 21, 22/1, 22/3 e 22/4, të ligjit nr. 9632, datë 
30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe 
Ekonomisë, Këshilli i Ministrave 

VENDOSI: 

Neni 1 

Përkufizime 

Për qëllim të zbatimit të metodologjisë për përcaktimin e bazës së taksueshme të pasurisë së 

paluajtshme“ndërtesë”, termat e mëposhtëm kanë kuptimin si më poshtë vijon: 

1. “Çmim vlerësues”, njësia matëse e vlerës për metër katror të sipërfaqes së ndërtimit të pasurisë së 
paluajtshme. Ky çmim mund të jetë çmimi i tregut ose çmimi i vlerësuar i përcaktuar me këtë 
metodologji. 
2. “Ndarje/nënndarje zonale”, një rajon territorial brenda njësisë së vetëqeverisjes vendore me emër dhe 
numër kadastral unik. Këto ndarje/nënndarje paraqiten në parcela tokësore me kufij të përcaktuar, që i 
ndajnë ato nga njëra-tjetra. 
3. “Ndërtesë”, objekti/objektet e ndërtuara mbi/nën sipërfaqen e tokës ose të lidhura me tokën dhe që 
përfaqëson një strukturë ndërtimore me një ose më shumë njësi pronësore, e cila është objekt i taksës mbi 
ndërtesën sipas përcaktimit të dhënë në ligj. 
4. “Ndërtesë e papërfunduar”, objekti ndërtimor në tërësi ose/edhe ajo pjesë e ndërtesës ekzistuese, 
për të cilin zhvilluesi është pajisur me leje ndërtimi, por që nuk ka arritur ta përfundojë atë sipas afatit 
të përcaktuar në aktin e miratimit të kërkesës për leje ndërtimi. 
5. “Njësi pronësore”, ndërtesa ose pjesë e saj, e cila është në pronësi/përdorim të individit, të një personi 
fizik apo të një personi juridik, dhe që është e ndarë ligjërisht nga pronat e tjera të pasurisë së paluajtshme 
“ndërtesë”. Njësia pronësore mund të përdoret për qëllim banimi ose/edhe për qëllim veprimtarie 
ekonomike etj. 
6. “Ndarje e njësisë pronësore për banim”, pjesa e njësisë pronësore që përdoret për qëllim banimi. 
7. “Ndarje e njësisë pronësore për veprimtari ekonomike”, pjesa e njësisë pronësore që përdoret për 
qëllim veprimtarie ekonomike. 
8. “Përdorues”, individi, personi fizik ose personi juridik, që ka në përdorim ndërtesën/ njësinë 
pronësore për qëllime banimi, veprimtarie ekonomike apo për veprimtari joekonomike, pavarësisht nga 
fakti nëse kjo ndërtesë/njësi pronësore ka titull pronësie ose jo. 
9. “Regjistër qendror i bazës së të dhënave të pasurisë së paluajtshme” (Kadastra fiskale), sistemi qendror i 
bazës së të dhënave, i cili shërben për hedhjen, përpunimin, korrektimin e të dhënave, të cilat lidhen me 
pasurinë e paluajtshme dhe që shërbejnë për efekt të llogaritjes së shumës së taksës së pasurisë së 
paluajtshme për t’u paguar nga çdo taksapagues. Ky regjistër ofron informacion për përdoruesit. 
10. “Taksapagues”, çdo individ, person fizik ose juridik, vendës ose i huaj, pronar apo përdorues i pasurive 
të paluajtshme në territorin e Republikës së Shqipërisë, pavarësisht nga niveli i shfrytëzimit të këtyre 
ndërtesave. Detyrimin për pagimin e taksës mbi pasurinë e paluajtshme “ndërtesë” e kanë, sipas rastit, 
pronari ose bashkëpronari, sipas pjesës që zotëron, apo përdoruesi i pasurisë së paluajtshme, për pasuritë 
që nuk janë të pajisura me dokumente të pronësisë, personat që kanë aplikuar për legalizim të ndërtesës, 
zhvilluesit, të cilët nuk arrijnë të mbyllin ndërtimin sipas lejes përkatëse të lëshuar nga njësia e vetëqeverisjes 
vendore. 



11. “Vlerë e pasurisë”, vlera aktuale e pasurisë së paluajtshme ndërtesë/njësi pronësore e njohur me 
dokumente ligjore ose vlera e përcaktuar me një nga metodat e përshkruara në këtë metodologji. Vlera e 
pasurisë është baza e taksueshme mbi të cilën aplikohet shkalla e taksës së pasurisë së paluajtshme 
ndërtesë/njësi pronësore. Vlera e pasurisë llogaritet si shumëzim i çmimit për metër katror me sipërfaqen e 
ndërtesës/njësisë pronësore. 
12. “Veprimtari ekonomike”, çdo veprimtari e kryer nga prodhuesit, tregtarët, personat që furnizojnë 
mallra dhe shërbime, përfshirë veprimtaritë nxjerrëse, industriale, tregtare, të shërbimit, bujqësore dhe 
veprimtaritë profesionale. Veprimtari ekonomike konsiderohet, gjithashtu, shfrytëzimi i pasurisë së 
trupëzuar ose të patrupëzuar, me qëllim realizimin e të ardhurave me karakter të vazhdueshëm. 
 

Neni 2 

Metodologjia për përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme “ndërtesa” 

1. Përcaktimi i çmimit vlerësues dhe i sipërfaqes së ndërtesës/njësisë pronësore 

Përcaktimi i vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme ndërtesë/njësi pronësore bazohet mbi 
prioritetet e vlerësimit, duke ndjekur një radhë të caktuar. Baza e vlerësimit mbështetet te vetëdeklarimi, 
si një detyrim për çdo taksapagues, për të vijuar më tej edhe me metodat alternative, nëse vetëdeklarimi 
nuk bëhet, nuk është i saktë apo nuk disponohen të dhëna të plota për një vlerësim të drejtë të pasurisë së 
paluajtshme ndërtesë/njësi pronësore, që duhet të taksohet. 
Njësitë e vetëqeverisjes vendore, për efekt të përcaktimit të bazës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme 
ndërtesë, ndjekin këtë radhë vlerësimi: 
1.1 Vetëdeklarimi 
Çdo taksapagues duhet të vetëdeklarojë të dhënat për pasurinë e tij të paluajtshme ndërtesë/ njësi 
pronësore, që ka në pronësi apo në përdorim. 
Vetëdeklarimi bëhet pranë njësisë së 
vetëqeverisjes vendore apo çdo institucioni të autorizuar nga qeveria apo njësitë e vetëqeverisjes vendore, 
për të marrë dhe për të përpunuar informacionin e vetëdeklarimit të taksapaguesit, për qëllim të zbatimit të 
legjislacionit përkatës të taksës mbi pasurinë e paluajtshme. 
Në rast se vlera e vetëdeklaruar nga taksapaguesi rezulton e ndryshme nga vlera e llogaritur me çmim e 
vlerësuar, të përcaktuar me këtë metodologji, si vlerë e bazës së taksës do të merret vlera më e lartë. 
Në fazën fillestare të zbatimit të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të 
ndryshuar, mund të merren në konsideratë dhe të përdoren të dhënat e siguruara nga institucione të 
autorizuara nga qeveria apo njësitë e vetëqeverisjes vendore, të cilat shërbejnë për 
vlerësimin e pasurisë së paluajtshme dhe përcaktimin e bazës së taksës. 
1.2 Përcaktimi i çmimit të vlerësuar dhe i sipërfaqes së ndërtesës, bazuar në regjistrin e pasurive të 
paluajtshme të mbajtur nga zyrat vendore (ZVRPP) 
Për përcaktimin e bazës së taksës për ndërtesën/njësinë pronësore, si referencë, në këtë rast, do të 
shërbejë vlera e përcaktuar nga rivlerësimi i pasurisë të regjistruar pranë ZVRPP-ve. 
Nëse në informacionin e marrë nga ZVRPP-ja konstatohet se për ndërtesën/njësinë pronësore është kryer 
një transaksion shitblerjeje gjatë 3 viteve të fundit, atëherë si bazë e taksueshme do të merret vlera më e lartë 
midis transaksionit dhe vlerës të regjistruar në ZVRPP. 
1.3 Përcaktimi i çmimit të vlerësuar sipas çmimeve mesatare të shitblerjes së ndërtesave/ njësive 
pronësore 
Kur vlerësimi sipas pikave 1.1 dhe 1.2 më lart është i pamundur, çmimi i vlerësuar për vlerësimin e 
pasurisë së paluajtshme ndërtesë/njësi pronësore do të korrespondojë me çmimin mesatar referues të 
ndërtesave që përdoren për qëllime banimi sipas qyteteve, të përcaktuara në aneksin 1 që i bashkëngjitet 
dhe është pjesë përbërëse e këtij vendimi. 
Për nënkategorizime të ndërtesave, që nuk shërbejnë për banim, sipas qëllimit të përdorimit, zbatohen 
çmimet mesatare për metër katror sipërfaqe ndërtimi, të përcaktuara në aneksin 2 që i bashkëngjitet 
këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 



Nëse çmimi për metër katror për banesë/njësi pronësore, i vënë në dispozicion nga ZVRPP-ja, dhe 
çmimet minimale fiskale janë të ndryshme, atëherë merret si çmim vlerësues ai çmim që ka vlerën më të 
lartë. 
2. Vlera e pasurisë së paluajtshme “ndërtesë”, referuar verifikimeve në terren 
Njësitë e vetëqeverisjes vendore, në përputhje me kompetencat e kuadrit ligjor në fuqi, kryejnë korrektime 
në regjistrin e bazës së të dhënave. Korrektimet kryhen bazuar në verifikimet periodike në terren për 
sipërfaqen e ndërtesës/ njësisë pronësore. 
Verifikimi në terren shërben edhe për të regjistruar për herë të parë ndërtesa/njësi pronësore ose 
nënndarje të saj. Në këtë rast, njësitë e vetëqeverisjes vendore kërkojnë informacion nga burime zyrtare, 
nëse ka, për sipërfaqen e ndërtesës/njësisë pronësore apo nënndarjen dhe e krahasojnë me verifikimin e 
kryer. Nëse nuk sigurojnë informacione lidhur me sipërfaqen e ndërtesave të identifikuara, njësitë e 
vetëqeverisjes vendore bëjnë vetëvlerësimin e ndërtesës/njësisë pronësore mbi sipërfaqen e verifikuar në 
terren. 
Njësitë e vetëqeverisjes vendore, sipas procedurave të përcaktuara në këtë metodologji, në çdo rast, pasi 
bëjnë vlerësimin e vlerës së pasurisë së paluajtshme, hedhin të dhënat në regjistrin e bazës së të dhënave, 
për efekt të përcaktimit të bazës së taksës dhe llogaritjes së shumës së taksës për t’u paguar nga 
taksapaguesi. 
2.1 Sipërfaqja e prezumuar 
Nëse identifikohet ekzistenca, por nuk arrihet të përcaktohet sipërfaqja e ndërtesës/njësisë pronësore, 
përdoren vlerat referuese për sipërfaqe, si më poshtë vijojnë: 
a) 100 (njëqind) metër katror sipërfaqe për njësi pronësore, për ndërtesat për banim; 
b) 70 (shtatëdhjetë) metër katror sipërfaqe për njësi pronësore, për ndërtesat për banim, të privatizuara 
me ligjin nr. 7652, datë 23.12.1992, “Për privatizimin e banesave shtetërore”, të ndryshuar. 
Për ndërtesat e tjera, të cilat nuk shërbejnë për qëllime banimi, njësitë e vetëqeverisjes vendore bëjnë 
verifikimin në terren, për të përcaktuar sipërfaqen dhe për të llogaritur bazën e taksës. 
Kur gjatë verifikimeve në terren konstatohen dëmtime të ndërtesave për shkaqe të fatkeqësive natyrore 
(tërmet/zjarr/përmbytje etj.), të cilat ndryshojnë vlerën e kësaj pasurie, njësia e vetëqeverisjes vendore, 
sipas rastit që i paraqitet, ngre një komision, i cili vlerëson dhe korrekton vlerën e ndërtesës. Vlerësimi 
bëhet sipas gjendjes fizike në të cilën paraqitet ndërtesa e dëmtuar. 
3. Nënndarja zonale/nënzonale brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore 
Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të miratojnë nënndarje zonale/nënzonale të territorit, brenda 
juridiksionit të tyre, për zbatimin e niveleve të shkallës së taksës brenda kufijve plus 30 (tridhjetë) për 
qind ose minus 30 (tridhjetë) për qind. 
Këshilli i njësisë së vetëqeverisjes vendore, jo më shpesh se një herë në vit, për banesat në njësitë 
administrative jashtë qytetit përkatës, të cilat iu 
bashkuan njësive të qeverisjes vendore pas hyrjes në fuqi të ligjit nr. 115/2014, mund të reduktojë 
çmimin mesatar referues të përcaktuar në aneksin 1, deri në masën minus 35 (tridhjetë e pesë) për qind, 
krahasuar me çmimin e zonës më të afërt, përjashtuar zonat rezidenciale. Në zonat që përfshihen në 
Bashkinë Tiranë, ky reduktim është deri në 30 (tridhjetë) për qind, krahasuar me çmimin e zonës më të 
afërt, përjashtuar zonat rezidenciale. 
Nivelet e miratuara sipas zonave/nënzonave të territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore i bëhen të 
ditura zyrtarisht edhe Drejtorisë së Përgjithshme të Taksës së Pasurisë. 
4. Vlera e pasurisë së paluajtshme për ndërtesat e papërfunduara në shkelje të afatit të lejes së ndërtimit 
Për ndërtesat e pajisura me leje ndërtimi, por që nuk kanë arritur të përfundojnë sipas afatit të përcaktuar 
në aktin e miratimit të kërkesës për leje ndërtimi, përcaktimi i bazës së taksueshme bazohet mbi koston e 
parashikuar të ndërtimit, sipas lejes së ndërtimit të miratuar nga njësia përkatëse e vetëqeverisjes vendore 
apo KKT-ja. Në këtë rast, vlera e bazës së taksës së ndërtesës llogaritet për të gjithë ndërtesën, kur është 
një njësi e vetme dhe e destinuar për një qëllim të vetëm përdorimi, pavarësisht fazës në të cilën gjendet 
ndërtesa e papërfunduar. Baza e taksës së ndërtesës llogaritet në masën 30 (tridhjetë) për qind të shkallës 



së taksës të përcaktuar me ligj, shumëzuar me koston e ndërtimit të parashikuar në lejen e miratuar të 
ndërtimit. 
Në rast kur ndërtesa përbëhet nga më shumë se një njësi pronësore, të parashikuara për t’u përdorur për 
qëllime të ndryshme apo për t’u tjetërsuar në pronësi të më shumë se një pronari/përdoruesi, si bazë e 
taksës do të shërbejë kostoja e plotë e ndërtimit të të gjitha njësive përbërëse të ndërtesës, pavarësisht 
fazës në të cilën gjendet e gjithë ndërtesa e papërfunduar. Në qoftë se njësitë e ndërtesës, bazuar në lejen e 
miratuar të ndërtimit, janë parashikuar për qëllime të ndryshme përdorimi (për shembull, disa për banim dhe 
disa për veprimtari ekonomike/joekonomike), vlera e pasurisë së paluajtshme për përcaktimin e bazës së 
taksës së ndërtesës llogaritet në masën 30 (tridhjetë) për qind të shkallës së taksës së përcaktuar me ligj, sipas 
llojit të përdorimit, shumëzuar me koston e ndërtimit për njësi të ndërtesës. 
Në rast se zhvilluesit kanë lidhur kontratë shitjeje për tjetërsimin e pronësisë së ndërtesës së 
papërfunduar apo të njësive të veçanta të saj, si bazë e vlerësimit të pasurisë së paluajtshme, për efekt të 
llogaritjes së taksës së ndërtesës, do të shërbejnë kontratat e shitjes. Në qoftë se nga krahasimi rezulton 
se vlera e kontratave të shitjes është e ndryshme nga vlera e llogaritur me çmimin vlerësues, atëherë si bazë 
e taksës përcaktohet vlera më e lartë. 
Kur nga verifikimi në terren rezulton se ndërtesa apo njësi të veçanta të saj janë vënë në 
përdorim/shfrytëzim, pavarësisht se ndërtesa në tërësi nuk ka përfunduar, taksa llogaritet e plotë për pjesën 
në përdorim/shfrytëzim. Në këtë rast, baza e taksueshme llogaritet me kostot e ndërtimit për pjesën e 
papërfunduar dhe me çmimet vlerësuese për pjesët e vëna në përdorim. Për pjesë të ndërtesës të vëna 
në përdorim, baza e taksës do të jetë e plotë. E njëjta situatë vlen edhe kur nuk është dhënë leja e 
shfrytëzimit të ndërtesës apo nuk është bërë regjistrimi në zyrën vendore të regjistrimit të pasurive të 
paluajtshme. 
Në të gjitha rastet e përmendura në pikën 4 të këtij neni, personi që ka për detyrim pagesën e taksës së 
llogaritur është zhvilluesi. Në rastin kur njësi të veçanta të ndërtesës janë vënë në përdorim dhe taksa 
paguhet e plotë, paguesi i taksës së llogaritur është përdoruesi. 
5. Llogaritja e shumës së taksës së ndërtesës/ njësisë pronësore 
Njësitë e vetëqeverisjes vendore, duke përdorur të dhënat e mbledhura për ndërtesën/njësinë pasurore, 
përcaktojnë bazën e taksës dhe llogarisin shumën e taksës vjetore të ndërtesës për t’u paguar nga çdo 
taksapagues. Baza e llogaritjes së taksës së ndërtesës është vlera e ndërtesës/njësisë pronësore, përcaktuar 
me një nga metodat e parashikuara në këtë metodologji. 
Për efekt të llogaritjes së taksës për ndërtesën/ njësi pronësore, baza e taksës shumëzohet me shkallën në 
përqindje të taksës së miratuar me ligj, sipas kategorive të ndërtesave, si më poshtë: 
a) 0,05%, për ndërtesën/njësinë pronësore që përdoret, shfrytëzohet për banim; 
b) 0,2%, për ndërtesën/njësinë pronësore që përdoret, shfrytëzohet për veprimtari ekonomike; 
c) 30% e shkallës së taksës përkatëse, për të gjithë sipërfaqen ndërtimore, për të cilën zhvilluesi është 
pajisur me leje ndërtimi dhe nuk ka arritur ta 
përfundojë atë, sipas afatit të përcaktuar në aktin e miratimit të kërkesës për leje ndërtimi. 
6. Procedura e mbledhjes së informacionit nga verifikimi në terren 
6.1 Verifikimi në terren për vlerësimin e pasurisë së paluajtshme bëhet, në çdo rast, me urdhër të 
titullarit të njësisë së vetëqeverisjes vendore përkatëse, në territorin e së cilës gjendet ndërtesa/njësia 
pronësore që do të vlerësohet. Urdhri i verifikimit përmban: 
a) të dhënat identifikuese për ndërtesën/njësinë pronësore (adresën, njësinë administrative, vendndodhjen, 
pronarin/përdoruesin etj.) dhe taksapaguesin (emrin e individit, personin fizik, personin juridik); 
b) qëllimin e kryerjes së procesit të vlerësimit të ndërtesës/njësisë pronësore; 
c) kohën kur do të kryhet verifikimi dhe afatin e mundshëm për procesin e verifikimit; 
ç) emrin/emrat e punonjësve të njësisë së vetë-qeverisjes vendore, që do të kryejnë verifi-kimin; 
d) datën dhe orën kur punonjësit e njësisë së vetëqeverisjes vendore do të paraqiten për të kryer 
verifikimin. 
Në qoftë se procesi i verifikimit kërkon plotësimin e formularëve përkatës, këta formularë i dërgohen 
paraprakisht personit të taksueshëm, së bashku me kopjen e urdhrit për verifikim. 



Urdhri për njoftimin e kryerjes së procesit të verifikimit dërgohet me postë ose dorazi, kundrejt firmës së 
personit të taksueshëm, që e ka marrë në dorëzim. Në rast të dërgimit me rrugë postare, konsiderohet se 
urdhri është marrë në dorëzim pas 10 (dhjetë) ditëve të dorëzimit të tij në zyrën postare. 
6.2 Paraprakisht, në njoftimin për kryerjen e verifikimit, taksapaguesi duhet të njihet me objektin e 
procedurës së verifikimit në vend, arsyet për të cilat kërkohet të kryhet ky verifikim, të drejtat e 
taksapaguesit për të shprehur mendimet, vërejtjet apo kundërshtitë lidhur me procesin e verifikimit të kryer 
nga punonjësit e njësisë së vetëqeverisjes vendore në përfundim të këtij procesi, si dhe të informohet se, 
në rast moskryerjeje të këtij procesi, njësia e vetëqeverisjes vendore ka të drejtën të bëjë vlerësimin me 
metoda alternative dhe të përcaktojë shumën e taksës vjetore për t’u paguar mbi bazën e këtij vlerësimi. 
6.3 Në rast të mosgjendjes së personit të taksueshëm në ditën dhe orën e caktuar për kryerjen e 
procesit të verifikimit, njësia e vetëqeverisjes vendore bën njoftim të dytë dhe, nëse përsëritet e njëjta 
situatë, punonjësit e njësisë së vetëqeverisjes vendore bëjnë vlerësimin, duke përdorur metodat alternative 
të përcaktuara në këtë metodologji. 
6.4 Në rastin e verifikimit në terren, punonjësit e njësisë së vetëqeverisjes vendore janë të detyruar të 
hartojnë aktin e verifikimit, si dhe të shënojnë datën e përfundimit të procesit të verifikimit, emrin, 
mbiemrin bashkë me firmën në fund të aktit të plotësuar prej tyre. 
6.5 Punonjësit e njësisë së vetëqeverisjes vendore janë të detyruar të informojnë taksapaguesin mbi 
rezultatin e verifikimit, duke e lexuar me zë të qartë dhe në prani të tij përmbajtjen e materialit të shkruar në 
aktin e verifikimit dhe, në përfundim, të kërkojnë edhe kundërfirmën prej taksapaguesit, për sa përmban 
akti i verifikimit. Taksapaguesi ka të drejtë të bëjë shënimet e veta përkatëse, nëse dëshiron, lidhur me 
përmbajtjen e aktit të verifikimit, vërejtjet apo kundërshtitë që ka. Gjithashtu, taksapaguesi, krahas emrit, 
mbiemrit dhe firmës, vendos dhe datën kur ai ka bërë nënshkrimin e tij. 
6.6 Kur taksapaguesi pengon punonjësit e njësisë së vetëqeverisjes vendore të ushtrojnë detyrën e 
tyre, sipas urdhrit të lëshuar nga njësia e vetëqeverisjes vendore për këtë qëllim, ndaj tyre do të llogaritet 
taksa e plotë. Në këtë rast, sipërfaqet do të vlerësohen duke përdorur metodat alternative të vlerësimit, siç 
përcaktohet në këtë metodologji. 
6.7 Në rastet kur nga verifikimi në terren konstatohen ndërtesa/njësi pronësore për të cilat nuk ka 
informacion paraprak të plotë ose të pjesshëm, atëherë punonjësi i njësisë së vetë-qeverisjes vendore, 
me anë të një procesverbali, merr masa për plotësimin e të dhënave identi-fikuese, si më poshtë: 
a) Adresën, koordinatat e vendndodhjes gjeo-grafike, sipërfaqen e ndërtesës/njësisë pronësore; 
b) Qëllimin e përdorimit të ndërtesës/njësisë pronësore; 
c) Të dhënat identifikuese të siguruara për taksapaguesin; 
ç) Emrin/emrat e punonjësve të njësisë së vetëqeverisjes vendore që kanë bërë verifikimin; 
d) Datën dhe orën kur punonjësit e njësisë së vetëqeverisjes vendore kanë bërë verifikimin; 
dh) Çdo informacion tjetër të nevojshëm, që shërben për identifikimin e ndërtesës/njësisë pronësore, 
taksapaguesin dhe përcaktimin e bazës së taksueshme. 
Në këtë rast, taksapaguesi duhet të njoftohet për detyrimin e taksës së llogaritur. 
6.8 Afati kohor i hedhjes së të dhënave të siguruara nga verifikimi në terren në sistemin e bazës së të 
dhënave të pasurisë së paluajtshme nuk duhet të jetë më vonë se 30 ditë kalendarike nga dita e mbajtjes 
së aktit të verifikimit. 
Në çdo rast të ndryshimit të të dhënave në sistemin e bazës së të dhënave, qoftë nga verifikimi në terren, 
qoftë dhe si rezultat i korrektimit apo i vendimit të strukturës vendore të apelimit apo pas një vendimi të 
formës së prerë të marrë nga Gjykata Administrative, hedhja e të dhënave nuk duhet të jetë më vonë se 
30 (tridhjetë) ditë kalendarike nga marrja e vendimit. 
6.9 Hedhja e të dhënave në sistemin e bazës së të dhënave nuk duhet të dëmtojë funksionalitetin e sistemit. 
Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë, nëse konstaton se hedhja e të dhënave mund të dëmtojë 
sistemin, ndërhyn dhe realizon hedhjen e të dhënave në sistem. 
7. Verifikimi periodik në terren i pasurive të paluajtshme “ndërtesa” 
Njësia e vetëqeverisjes vendore gëzon të drejtën të bëjë çdo vit verifikime në terren deri në 20 (njëzet) 
për qind të territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Në këtë rast, procesi i verifikimit shërben për 



verifikimin e ndryshimeve të mundshme në ndërtesat/njësitë pronësore ekzistuese, të cilat ndikojnë në 
ndryshimin e vlerës së pasurisë së paluajtshme dhe, për rrjedhojë, edhe të shumës së taksës për t’u 
paguar. Të tilla ndryshime lidhen me zgjerim të sipërfaqes së ndërtesës/njësisë pronësore, shtesat në kate, 
përmirësime strukturore, tjetërsim të pronësisë, ndryshim të përdorimit dhe që kërkon ndryshimin e 
shkallës së taksës, përjashtimin nga taksa apo të humbjes së të drejtës së përjashtimit nga taksa etj. 
Gjithashtu, ky proces shërben dhe për identifikimin e ndërtesave/njësive pronësore të reja, të pahedhura 
në sistem. Në rast të verifikimit të ndërtesave/njësive pronësore që nuk rezultojnë në sistemin qendror të 
të dhënave, njësia e vetëqeverisjes vendore duhet të realizojë regjistrimin e plotë të tyre, duke plotësuar të 
gjitha elementet e informacionit të kërkuar nga sistemi. 
Në të gjitha rastet e mësipërme, njësia e vetëqeverisjes vendore duhet të bëjë me dije subjektin 
taksapagues për detyrimin e lindur. 
8. Verifikimi i të dhënave nga ana e nëpunësit përgjegjës në bashki për taksën e pasurisë së paluajtshme 
ndërtesë 
Nëpunësi përgjegjës, për taksën mbi ndërtesën në njësinë e vetëqeverisjes vendore, ka të drejtën dhe 
detyrimin të bëjë rishikimin dhe verifikimin e të gjithë dokumentacionit të mbledhur gjatë procesit të 
verifikimit në terren, të aktit të verifikimit të mbajtur, si dhe të konfirmojë saktësinë e tyre. 
Në rast se dokumentacioni përmban gabime, mangësi apo pasaktësi, ai u kërkon punonjësve, që kanë 
plotësuar dokumentacionin, rishikimin e tij, si dhe, nëse është e nevojshme, përsëritjen e procedurës së 
verifikimit. 
9. Korrigjimi i të dhënave në lidhje me llogaritjen e taksës në rastet e saktësimit të informacionit për 
sipërfaqen, vendndodhjen zonale dhe çmimet përkatëse 
Taksapaguesi, në çdo kohë, kur gjykon se vlerësimi i pasurisë së tij të paluajtshme ndërtesë, objekt 
taksimi, është jo i saktë, ka të drejtë të kërkojë korrigjimin e detyrimit. 
Taksapaguesi, pas marrjes së njoftimit të detyrimit për taksën e pasurisë, kur nuk është dakord me 
këtë vlerësim, ka të drejtë të bëjë kërkesë për korrigjimin e vlerës: 
a) në zyrën tatimore vendore të njësisë së vetëqeverisjes vendore përkatëse, në territorin e së cilës gjendet 
pasuria e paluajtshme “ndërtesë”, të shoqëruar dhe me dokumentacionin justifikues; ose 
b) në zyrën e agjentit të mbledhjes së taksës, për rastet kur në këto zyra, shërbimi i korrigjimit ofrohet 
nga njësia e vetëqeverisjes vendore me punonjësit e saj. 
E drejta ose jo e korrigjimit të vlerës përfundim-tare të pasurisë së paluajtshme “ndërtesë” do të 
përcaktohet pas shqyrtimit të ankimimit nga struktura e autorizuar pranë njësisë së vetëqeve-risjes 
vendore dhe marrjes së një vendimi për-fundimtar. Zyra tatimore vendore, brenda 30 (tridhjetë) ditëve, 
bën shqyrtimin e kërkesës së subjektit në lidhje me marrjen ose jo në konsideratë të saj, bën korrigjimin, 
nëse vlerësimi fillestar ka pasur gabime dhe i kthen përgjigje me shkrim taksapaguesit. 
10. Ankimimi administrativ dhe ankimimi gjyqësor 
Nëse edhe pas marrjes së përgjigjes në lidhje me të drejtën e korrigjimit, taksapaguesi nuk bie dakord me 
qëndrimin e zyrës tatimore pranë njësisë së vetëqeverisjes vendore, ai ka të drejtë që, bazuar në nenin 7, 
“Ankimimi”, të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar, t’i 
drejtohet strukturës vendore të apelimit tatimor të ngritur për këtë qëllim pranë njësisë së vetëqeverisjes 
vendore. Struktura vendore e apelimit tatimor jep qëndrimin e saj brenda afatit ligjor të parashikuar në 
legjislacionin tatimor. 
Nëse taksapaguesi përsëri nuk bie dakord me vendimin e dhënë nga struktura vendore e apelimit tatimor, i 
drejtohet Gjykatës Administrative. Vendimi i Gjykatës Administrative konsiderohet përfundimtar dhe do 
të shërbejë për korrektimin e vlerës së bazës së taksueshme, për rrjedhojë, edhe të shumës së taksës për t’u 
paguar nga taksapaguesi. 
Lindja e detyrimit për taksën e pasurisë ndërtesë/njësi pronësore pas konstatimit të ndryshimeve nga 
verifikimi në terren 
Në rastet kur nga verifikimet në terren rezulton ndryshim në vlerën e bazës së taksës, shuma e taksës së 
llogaritur reflektohet në shumën e taksës për t’u paguar, nisur nga dita e konstatimit në terren të mbajtur 



në aktin e verifikimit përkatës. Në çdo rast, akti i verifikimit duhet të jetë i firmosur nga taksapaguesi, të 
cilit i është konstatuar ky ndryshim gjatë verifikimit të kryer. 
12. Ndryshimi i përdorimit të ndërtesës nga sa është regjistruar në sistemin e bazës së të dhënave 
Në qoftë se njësitë e vetëqeverisjes vendore konstatojnë ndryshime të përdorimit të pasurisë së paluajtshme 
ndërtesë/njësi pronësore apo pjesë të njësisë pronësore, të cilat sjellin, për pasojë, edhe ndryshimin e 
vlerës së bazës së taksës, për rrjedhojë, edhe të shumës së taksës për t’u paguar nga taksapaguesi, shuma 
e taksës për t’u paguar, pas ndryshimit të konstatuar për pjesën e mbetur të vitit, korrigjohet dhe mbledhja e 
taksës bëhet për shumën faktike të taksës së korrigjuar. 
Ndryshimet për detyrimin për t’u paguar fillojnë nga data e konstatimit të mbajtur në aktin e verifikimit. 
Në çdo rast, akti i verifikimit duhet të jetë i firmosur nga taksapaguesi, të cilit i është konstatuar ky 
ndryshim gjatë verifikimit të kryer. 

Neni 3 

Nënkategori specifike ndërtesash dhe qëllimi i përdorimit 

Nënkategorizimi i ndërtesave/njësi pronësore që nuk përdoren për banim, sipas qëllimit të përdorimit 
dhe të shfrytëzimit të tyre, përcaktohen në aneksin 2, bashkëngjitur këtij vendimi. 
Nënkategoritë e ndërtesave/njësive pronësore, që shfrytëzohen për banim/strehim, jepen si më poshtë: 
1. Ndërtesa e cila u shërben njerëzve për nevoja themelore banimi, duke përfshirë shtëpitë, apartamentet, 
banesat dhe ndërtesat e ngjashme; 
2. Garazhet e mbyllura; 
3. Bodrumet; 
4. Çdo ndërtesë tjetër e ngjashme, mbi apo nën tokë, që nuk përdoret apo shfrytëzohet për qëllime të tjera 
veç atij të banimit. 

Neni 4 

Natyra e informacionit dhe e të dhënave që përdoret për përcaktimin e bazës së taksës mbi 

ndërtesat dhe informimi i publikut 

1. Burimet e informacionit (të dhënat parësore) 
Burimet e mundshme të informacionit, për efekt të administrimit të taksës mbi ndërtesat, janë: 
a) Të dhënat e vetëdeklaruara nga taksapaguesi mbi ndërtesën/njësinë e ndërtesës në pronësi/ përdorim të 
tij; 
b) Të dhënat e disponuara nga ZVRPP-të lidhur me vlerësimin dhe rivlerësimin e ndërtesave, si dhe titujt e 
pasurisë mbi to; 
c) Të dhënat e zyrave të urbanistikës për lejet e dhëna të ndërtimit; 
ç) Të dhënat e zyrave të noterisë për transaksionet e shitblerjeve të ndërtesave; 
d) Të dhënat e ALUIZNI-t për ndërtesat në proces legalizimi; 
dh) Të dhënat e siguruara nga verifikimi në terren nga vetë njësitë e vetëqeverisjes vendore; 
e) Të dhënat nga Regjistri Qendror i Gjendjes Civile; 
ë) Të dhënat nga subjekte ekonomike që kanë kontakte me konsumatorët, si: Operatori i Shpërndarjes 
së Energjisë Elektrike, ndërmarrjet e ujësjellës-kanalizimeve apo dhe institucione të tjera të papërmendura 
më lart, të cilat disponojnë informacion mbi pasurinë ndërtesë/njësi ndërtese, tituj pronësie apo statusin 
juridik të marrëdhënies së taksapaguesit në marrëdhënien e tij me pasurinë e paluajtshme, objekt taksimi, si 
dhe për vetë taksapaguesin; 
f) Të dhënat nga Agjencia e Trajtimit të Pronave për pasuri të trajtuara me vendime të KKKP-së. 
2. Informacioni për të dhënat parësore duhet të përmbajë: 
2.1 Të dhënat identifikuese për pasurinë e paluajtshme ndërtesë/njësi pronësore; 
2.2 Destinacionin apo destinacionet e përdorimit të ndërtesës/njësi pronësore apo njësive të veçanta të 
tyre; 
2.3 Të dhënat identifikuese për taksapaguesin; 
2.4 Të dhënat mbi statusin juridik të taksapaguesit në lidhje me pasurinë objekt taksimi dhe pjesën e tij 
për t’u taksuar. 



3. Të dhënat parësore për ndërtesat për efekt identifikimi dhe vlerësimi 
Të dhënat për ndërtesat përfshijnë: 
3.1 Njësinë e vetëqeverisjes vendore dhe njësinë administrative në territorin në juridiksion të të cilave 
ndodhet ndërtesa/njësia pronësore; 
3.2 Zonën kadastrale ku përfshihet ndërtesa, të përcaktuar sipas legjislacionit specifik të fushës; 
3.3 Adresën e saktë të ndërtesës/njësisë pronësore, ku përfshihet rruga, numri i ndërtesës (hyrja dhe 
apartamenti, kur ndërtesa është njësi pronësore në bashkëpronësi), si dhe të dhëna të tjera, që 
identifikojnë vendndodhjen e saktë të ndërtesës/njësisë pronësore; 
3.4 Llojin e ndërtesës: 
a) Ndërtesë e veçantë; 
b) Ndërtesë në bashkëpronësi (e përbërë nga njësi pronësore, secila me pronar më vete); 
3.5 Kufizimet e ndërtesës në të gjitha anët e saj; 
3.6 Numrin e kateve të ndërtesës, i cili përfshin: 
a) Numrin e përgjithshëm të kateve mbi sipërfaqen e tokës; 
b) Numrin e përgjithshëm të kateve nën sipërfaqen e tokës; 
3.7 Vitin e ndërtimit dhe sipërfaqen e ndërtuar; 
3.8 Elemente të tjera identifikuese. 
4. Sistemi qendror i llogaritjes së vlerës së bazës së taksueshme për pasuritë e paluajtshme duhet të 
përmbajë të dhënat për njësi pronësore, si më poshtë: 
4.1 Numrin unik identifikues të pasurisë së paluajtshme; 
4.2 Numrin e hyrjes, të apartamentit, të njësisë së veçantë të ndërtesës/njësisë pronësore dhe që i 
bashkëngjitet emrit të rrugës dhe numrit të hyrjes; 
4.3 Katin ku ndodhet njësia pronësore; 
4.4 Sipërfaqen në metër katror, që jep sipërfaqen e destinuar/shfrytëzuar për një qëllim të caktuar, të 
shprehur në metra katrorë gjithsej. Matja e sipërfaqes së njësisë pronësore bëhet në përputhje me kriteret 
e përcaktuara për këtë qëllim në legjislacionin e fushës. 
4.5 Bodrumet dhe nënçatitë e ndërtesave/ njësive pronësore, që, nga verifikimi në vend, rezultojnë se 
janë të destinuara apo shfrytëzohen për: 
a) magazinim të sendeve familjare, pa pasur ndonjë qëllim fitimi, regjistrohen me komentin 
“bodrum/nënçati (sipas rastit) për mbajtjen e sendeve familjare”; 
b) qëllime banimi, regjistrohen me komentin “për qëllim banimi”; 
c) qëllime fitimprurëse, regjistrohen me komentin “për qëllime fitimprurëse”. 
Në rastet e shkronjave “a”, “b” dhe “c”, më lart, llogaritja e vlerës së njësisë pronësore bëhet më vete, kur 
pjesa e ndërtesës është si njësi më vete e veçuar e ndërtesës, edhe pse nuk është në pronësi të një personi të 
identifikuar, por është në përdorim dhe përdoret prej tij për një nga këto qëllime. Kur kjo njësi pronësore 
është në përdorim të përbashkët nga disa pronarë/përdorues të njësive të tjera pasurore të së njëjtës 
ndërtesë, shuma e llogaritur e vlerës së bazës së taksës, si dhe pjesa takuese e taksës së llogaritur, 
përpjesëtohet në mënyrë të barabartë për të gjithë përdoruesit e saj. 
4.6 Vitin e ndërtimit; 
4.7 Zonën kadastrale të vlerësimit; 
4.8 Kategorinë e vlerësimit sipas çmimeve minimale fiskale (vlerësuese); 
4.9 Destinacionin e përdorimit: 
a) Banim; 
b) Tregti, shërbime; 
c) Prodhim, përpunim, magazinim, mbajtje apo mbarështim të gjësë së gjallë; 
ç) E braktisur; 
d) E papërfunduar; 
dh) Të tjera, të paspecifikuara në klasifikimet si më sipër. 
4.10 Koordinatat e GPS-së. 



5. Sistemi qendror i llogaritjes së vlerës së bazës së taksueshme për pasuritë e paluajtshme duhet të 
përmbajë të dhënat për taksapaguesin, si më poshtë: 
5.1 Numrin personal identifikues të pronarit/ përdoruesit të pasurisë së paluajtshme (taksapaguesit); 
5.2 Emrin, atësinë, mbiemrin e personit taksapagues, pronarit/përdoruesit të pasurisë së paluajtshme; 
5.3 NIPT-in/NUIS-in (për individët, personat fizikë apo personat juridikë që ushtrojnë veprimtarinë 
ekonomike në pasurinë e paluajtshme, objekt taksimi); 
5.4 Emrin e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB) të veprimtarisë ekonomike; 
5.5 Emrin e përfaqësuesit juridik të subjektit të taksueshëm; 
5.6 Adresën e vendndodhjes së pasurisë së paluajtshme ndërtesë, objekt taksimi; 
5.7 Emrin e njësisë së vetëqeverisjes vendore (bashkisë), si dhe të njësisë administrative në territorin e së 
cilës gjendet pasuria e paluajtshme ndërtesë, objekt taksimi; 
5.8 Çdo të dhënë tjetër identifikuese, që plotëson identifikimin e saktë të personit të taksueshëm dhe 
vendndodhjen e pasurisë së paluajtshme, objekt taksimi. 
6. Sistemi qendror i llogaritjes së vlerës së bazës së taksueshme për pasuritë e paluajtshme 
Akti i krijimit të sistemit qendror të llogaritjes së taksueshme për pasuritë e paluajtshme bëhet me vendim të 
veçantë të Këshillit të Ministrave. 
7. Informimi i publikut 
7.1 Njësitë e vetëqeverisjes vendore duhet të sqarojnë në mënyrë të vazhdueshme taksapaguesit në 
territorin e tyre lidhur me procedurat dhe kriteret për llogaritjen e taksës, të drejtat e taksapaguesve për 
korrigjim dhe apelim, mënyrën e pagesës, si dhe masat që zbatohen në rast mospagimi të taksës. 
7.2 Informimi i publikut i shërben transparencës së njësive të vetëqeverisjes vendore, por, njëkohësisht, 
shërben edhe për të mundësuar marrjen e informacionit në dobi të lehtësimit të procesit të vlerësimit të 
pasurisë së paluajtshme dhe objektivitetit të vlerës së llogaritur, nëpërmjet informacionit që vetë 
taksapaguesit duhet t’u japin njësive të vetëqeverisjes vendore për pasurinë e paluajtshme në 
pronësi/përdorim. 
7.3 Informimi i publikut bëhet nëpërmjet mjeteve të informimit elektronik, medias, njofti-meve publike 
dhe çdo forme tjetër komunikimi me publikun, e cila mund të shfrytëzohet për këtë qëllim. 
7.4 Njoftimet kanë për qëllim të informojnë publikun për: 
a) regjistrimin e objekteve të reja të pasurisë së paluajtshme ndërtesë/njësi pronësore; 
b) objektet e pasurisë së paluajtshme ndërtesë/ njësi pronësore, që kanë pësuar ndryshime në përdorim 
apo destinim; 
c) pasurinë e paluajtshme ndërtesë/njësi pronësore të rrënuar, të braktisur apo të papër-dorshme; 
ç) rezultatet nga verifikimet e kryera në terren. 
d) vendimet e marra nga njësia e vetëqeverisjes vendore për taksën e pasurisë së paluajtshme, nivelet e 
vendosura për shumën e taksës për t’u paguar sipas ndarjeve/nënndarjeve zonale apo nënzonale etj. 

Neni 5 

Institucionet dhe organet që ngarkohen për zbatim 

Ngarkohen ministria përgjegjëse për financat, Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë dhe njësitë e 
vetëqeverisjes vendore për zbatimin e këtij vendimi. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i fillon efektet në datën 1 prill 2018. 

KRYEMINISTRI 

Edi Rama 



  



ANEKSI 2 

ÇMIMET MESATARE PËR METËR KATROR SIPËRFAQE NDËRTIMI PËR NDËRTESAT 

QË NUK SHËRBEJNË PËR BANIM 

a) Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi për veprimtari tregtimi dhe shërbimi është 1.5 (një pikë 
pesë) herë më i lartë se çmimi i sipërfaqeve të banimit sipas qyteteve. Në këtë kategori do të përfshihen 
edhe ndërtesa tregtare, ku njëkohësisht realizohen edhe procese të përziera prodhim, tregtim ose/edhe 
shërbime me pakicë. Në zonat që përfshihen në Bashkinë Tiranë, ky koeficient është 2 (dy) herë më i 
lartë. 
b) Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi për parkim të mbuluar dhe bodrume është 70 
(shtatëdhjetë) për qind e çmimit të sipërfaqeve të apartamenteve të banimit sipas qyteteve. 
c) Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi për parkim të hapur është 30 (tridhjetë) për qind e çmimit 
të sipërfaqeve të apartamenteve të banimit sipas qyteteve. 
ç) Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi të destinuara për veprimtari industriale, si: prodhim, 
përpunim ose magazinim të mallrave industriale, duke përfshirë fabrikat, depot, magazinat dhe 
objektet e tjera të ngjashme, është 50 (pesëdhjetë) për qind e çmimit të sipërfaqeve të banesave të 
zonës përkatëse sipas qyteteve. 
d) Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi që përdoren për bujqësi dhe blegtori apo veprimtari 
mbështetëse, si grumbullim, magazinim dhe ruajtje të produkteve bujqësore dhe blegtorale është 30 
(tridhjetë) për qind e çmimit të sipërfaqeve të banesave të zonës përkatëse, me përjashtim të përpunimit 
ushqimor. 
dh) Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi të destinuara për banim në njësitë administrative jashtë 
qytetit përkatës, të cilat iu bashkuan njësive të vetëqeverisjes vendore pas hyrjes në fuqi të ligjit nr. 
115/2014, reduktohet deri në 35 (tridhjetë e pesë) për qind, krahasuar me çmimin e zonës më të afërt, 
përjashtuar zonat rezidenciale. Në zonat që përfshihen në Bashkinë Tiranë, ky reduktim është deri në 
30 (tridhjetë) për qind krahasuar me çmimin e zonës më të afërt. 
e) Për ndërtesat e privatizuara me ligjin nr. 7652, datë 23.12.1992, “Për privatizimin e banesave 
shtetërore”, të ndryshuar, çmimi për metër katror është 70 (shtatëdhjetë) për qind e çmimit sipas 
zonave të tabelës, vetëm në rastin e shitjes së parë. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENDIM 

Nr. 171, datë 28.3.2018 
 

PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË 

TAKSËS SË PASURISË 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 9, të nenit 4, të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për 
sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar, dhe të nenit 6, të ligjit nr. 90/2012, “Për organizimin dhe 
funksionimin e administratës shtetërore”, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, 
Këshilli i Ministrave 

VENDOSI: 

1. Krijimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Taksës së Pasurisë, si person juridik publik, buxhetor, në varësi të 
ministrit përgjegjës për financat, me seli në Tiranë. 
2. Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë ka si mision kryesor administrimin në nivel qendror nga 
pikëpamja ligjore dhe metodologjike e taksës vendore mbi pasuritë e paluajtshme. 
3. Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë ka këto funksione dhe përgjegjësi: 
a) Menaxhon regjistrin qendror të bazës të të dhënave të pasurive të paluajtshme (Kadastra fiskale); 
b) Harton metodologjinë në lidhje me administrimin e taksës mbi pasuritë e paluajtshme dhe monitoron 
zbatimin e saj; 
c) Përpunon dhe bashkërendon të dhënat në lidhje me nivelin e vlerësuar të taksës së pasurisë së 
paluajtshme për ndërtesat, si dhe detyrimin e taksës me metoda alternative të vlerësimit; 
ç) Monitoron dhe asiston njësitë e vetëqeverisjes vendore për procedurat e ndjekura në llogaritjen e bazës së 
taksueshme të pasurisë së paluajtshme, me qëllim zbatimin e metodave të vlerësimit të vlerës së 
taksueshme, të përcaktuara në metodologjinë e miratuar nga Këshilli i Ministrave; 
d) Kryen sondazhe periodike mbi vlerësimet e bëra për llogaritjen e bazës së taksës vendore të ndërtesës në 
zona/nënzona të caktuara, si dhe për saktësinë e procedurës së ndjekur në vlerësim; 
dh) Kërkon korrektimin e të dhënave për vlerësimin e bazës së taksës vendore për ndërtesat, kur 
konstaton parregullsi dhe gabime në zbatimin e procedurave të vlerësimit; 
e) Asiston dhe udhëheq njësitë e vetëqeverisjes vendore në procesin e hedhjes së informacionit dhe të 
dhënave në sistemin qendror, në llogaritjen e bazës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme, të shumës së 
taksës vjetore dhe të pagesave me këste për të gjitha kategoritë e ndërtesave; 
ë) Analizon procesin e mbledhjes së taksës vendore mbi pasuritë e paluajtshme nga njësitë e 
vetëqeverisjes vendore, si dhe kërkon informacion periodik mbi të ardhurat e realizuara nga taksa e 
pasurive të paluajtshme; 
f) Përpunon dhe analizon të dhënat në nivel kombëtar mbi pasuritë e paluajtshme, vlerën e tyre për 
qëllime taksimi dhe mbledhjen e taksës mbi pasurinë e paluajtshme, si dhe rakordon me njësitë e 
vetëqeverisjes vendore të dhënat e raportuara prej tyre për shumën e mbledhur nga kjo taksë; 
g) Rekomandon ndryshime në kuadrin ligjor në rastet e nevojshme; 
gj) Harton dhe propozon pranë ministrisë përgjegjëse për financat kuadrin ligjor të nevojshëm, për 
llogaritjen e taksës vendore mbi truallin dhe të taksës vendore mbi tokën bujqësore; 
h) Asiston njësitë e vetëqeverisjes vendore në zbatimin e procedurave të vlerësimit të pasurisë së 
paluajtshme dhe të llogaritjes së taksës vendore mbi to. Trajnon stafet e njësive të vetëqeverisjes vendore, 
përgjegjëse për administrimin e taksës mbi pasuritë e paluajtshme; 
i) Orienton njësitë e vetëqeverisjes vendore në realizimin e procesit të ndarjes nënzonale të territorit, 
përcaktimit të çmimeve mesatare të vlerësuara që përdoren në rastet kur nuk ka të dhëna, kur të dhënat 
janë të paplota ose kur të dhënat e disponueshme nuk përputhen; 
j) Asiston në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis njësive të vetëqeverisjes vendore dhe agjentit të 
autorizuar për mbledhjen e taksës së ndërtesës, të cilat lindin ose krijohen gjatë procesit të shkëmbimit 
të informacionit dhe/ose mbledhjes së taksës. Gjithashtu, asiston në zgjidhjen e problematikave që 
mund të lindin, ndërmjet njësive të vetëqeverisjes vendore dhe institucioneve apo organeve që disponojnë 
të dhëna informuese, për identifikimin e pasurisë së paluajtshme ndërtesë/njësi pronësore dhe që 
ndihmojnë në llogaritjen e vlerës së ndërtesës/njësisë pronësore për qëllim taksimi; 



k) Informon, në mënyrë periodike, ministrin përgjegjës për financat për ecurinë e mbledhjes së taksës 
vendore të pasurisë së paluajtshme, problematikat e evidentuara dhe propozon zgjidhjet e mundshme 
për mbarëvajtjen e procesit të administrimit të taksës; 
l) Mban lidhje institucionale me organe dhe institucione të tjera për çështje që lidhen me zbatimin e 
legjislacionit të fushës; 
ll) Informon publikun për ndryshimet në legjislacionin e fushës dhe zbatimin e tij. 
4. Struktura dhe organika e Drejtorisë së Përgjithshme të Taksës së Pasurisë miratohen me urdhër të 
Kryeministrit, me propozimin e ministrit përgjegjës për financat. 
5. Drejtori i Përgjithshëm është përgjegjës për administrimin dhe funksionimin e Drejtorisë së 
Përgjithshme të Taksës së Pasurisë dhe e përfaqëson atë në marrëdhënie me të tretët. 
6. Marrëdhëniet e punës së titullarit dhe të nëpunësve të Drejtorisë së Përgjithshme të Taksës së Pasurisë 
rregullohen në bazë të dispozitave të legjislacionit për nëpunësin civil. Marrëdhëniet e punës së punonjësve 
administrativë rregullohen në bazë të dispozitave të Kodit të Punës. 
7. Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë ka stemën, logon dhe vulën e saj zyrtare. Stema përbëhet 
nga stema e Republikës së Shqipërisë, me shënimet “Republika e Shqipërisë, Ministria e Financave dhe 
Ekonomisë, Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë”, në përputhje me përcaktimet e vendimit nr. 
474. datë 10.7.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për mënyrën e përdorimit të stemës së Republikës, si 
dhe raportin e përmasave të saj”, të ndryshuar. 
8. Vula e Drejtorisë së Përgjithshme të Taksës së Pronës ka formën dhe elementet e përcaktuara në 
vendimin nr. 390, datë 6.8.1993, të Këshillit të Ministrave, “Për rregullat e prodhimit, administrimit, 
kontrollit dhe ruajtjen e vulave zyrtare”. Vula, prodhohet, administrohet dhe ruhet në përputhje me 
legjislacionin në fuqi. 
9. Rregullorja për metodat e brendshme të punës dhe për sjelljen e personelit të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Taksës së Pasurisë miratohet nga ministri përgjegjës për financat, me propozimin e 
titullarit të institucionit. 
10. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë dhe 
Departamenti i Administratës Publike për zbatimin e këtij vendimi. 
 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga data 1 prill 2018. 

KRYEMINISTRI 

Edi Rama 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UDHËZIM 

Nr. 5, dat 27.01.2003 

 

MBI BASHKEPUNIMIN NDERMJET ORGANEVE TATIMORE QENDRORE DHE 

ORGANEVE TE PUSHTETIT VENDOR LIDHUR ME ADMINISTRIMIN E TAKSES 

VENDORE MBI BIZNESIN E VOGEL DHE TATIMIT TE THJESHTUAR MBI FITIMIN 

 

Ne zbatim te pikes 4 te nenit 3, nenit 8 te ligjit nr. 8978, date 12.12.2002 "Per taksen vendore per 

biznesin e vogel", te nenit 5 dhe pikes 7 te nenit 32/6 te ligjit nr. 8979, date 12.12.2002 "Per disa 

shtesa dhe ndryshime ne ligjin per tatimin mbi te ardhurat Ministri i Financave dhe Ministri i 

Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit 

 

UDHEZOJNE: 

1. Te pergjithshme 

Ministria e Financave, Ministria e Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit, organet tatimore qendrore 

(Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve dhe deget e saj ne rrethe) dhe organet e pushtetit vendor do te 

bashkepunojne ndermjet tyre per nje zbatim sa me efektiv te ligjit nr. 8979, date 12.12.2002 "Per 

disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin per tatimin mbi te ardhurat", kapitulli III/a, tatimi i thjeshtuar 

mbi fitimin dhe te ligjit nr. 8978, date 12.12.2002 "Per taksen vendore per biznesin e vogel" dhe 

udhezimeve te dala ne zbatim te tyre. 

Ne varesi te ecurise se zbatimit te ketyre ligjeve dhe udhezimeve dhe problemeve qe do te dalin, kur 

eshte e nevojshme, keto institucione do te bashkepunojne ne fushat e interesit te perbashket si : 

- regjistrimi i tatimpaguesve; 

- shkembimi periodik i informacionit mbi tatimpaguesit e regjistruar; 

- shkembimi periodik i informacionit mbi realizimin e te ardhurave; 

- planifikimi i te ardhurave nga njesite vendore dhe organet tatimore; 

- pagesat dhe transferimi i te ardhurave; 

- bashkepunimi mbi unifikimin e sistemit te regjistrimit te te dhenave mbi 

tatimpaguesit; . 

- identifikimi i tatimpaguesve te paregjistruar; 

- kontrolle te. perbashketa mbi regjistrimin; 

- konsulenca te perbashketa, shkembim eksperience, trajnime te ndryshme etj. 

2.Mbajtja e regjistrave 

Prane çdo bashkie dhe komune krijohet regjistri i tatimpaguesve. 

Ne kete regjister do te regjistrohen te gjithe tatimpaguesit me te dhena qe lidhen me vendndodhjen e 

tatimpaguesve, llojin e aktivitetit, etj. 

Zyrat e taksave te bashkive dhe komunave, me qellim evidentimin sa me te sakte te tatimpaguesve, 

kur bejne regjistrimin ne regjister si me lart, duhet te perdorin numrin e 

identifikimit te regjistrimit prane organeve tatimore (NIPT - i) dhe kodin vendor te bashkise 

ose komunes respektive. 

Ne kuptim te ketij udhezimi kodi vendor eshte nje numer identifikimi i bashkise ose i komunes, i 

cili do te sherbeje per identifikimin e tatimpaguesve dhe te te ardhurave te realizuara prej tyre sipas 

bashkive dhe komunave respektive. 

Kodi vendor percaktohet nga Ministria e Financave dhe i njoftohet ne menyre te unifikuar per 

zbatim, drejtorise se pergjithshme te tatimeve, degeve te tatimeve ne rrethe dhe cdo bashkie dhe 

komune. 

Kodi vendor eshte sipas listes bashkengjitur ketij udhezimi. 

Per kete qellim, brenda dates 10, te cdo muaji, dega e tatimeve dergon prane cdo bashkie ose 

komune nje liste te tatimpaguesve te regjistruar brenda juridiksionit te tyre gjate muajit te 

meparshem. Kjo liste identifikon qarte emrin dhe NIPT -in e tatimpaguesit, adresen e 

 vendndodhjes se biznesit dhe kodin vendor te bashkise ose komunes. 



3. Shkembimi periodik i informacionit 

Shkembimi periodik i informacionit konsiston ne: 

- shkembimin periodik te informacionit mbi subjektet e regjistruara. 

Deget e tatimeve ne rrethe do t'u dergojne bashkive dhe komunave te rretheve respektive, cdo date 

10 te muajit pasardhes, nje njoftim mbi listen e subjekteve te regjistruara si tatimpagues te biznesit 

te vogel, tipin e biznesit (kategorine per efekt pagese). 

Punonjesit e zyrave te taksave ne bashki apo komuna si dhe ato te policive bashkiake, ne asnje rast 

nuk mund te bejne kontrolle mbi xhiron e tatimpaguesve te juridiksionit te tyre. Ato mund te bejne 

kontrolle vetem lidhur me identifikimin e tatimpaguesve te paregjistruar dhe te tatimpaguesve qe 

nuk kane paguar ne kohe detyrimet e tyre, duke informuar periodikisht me shkrim degen e tatimeve 

te rrethit perkates. 

Kur bashkite dhe komunat konstatojne dhe identifikojne subjekte te paregjistruara, raste kur 

tatimpagues nuk jane kategorizuar ne kategorine perkatese sipas dispozitave ligjore dhe nenligjore, 

ndryshime ne te dhenat e tatimpaguesit, mosrespektimin e dispozitave ligjore nga tatimpaguesit etj, 

dergojne per veprim prane degeve te tatimeve ne rrethe informacionin e mesiperm. 

Deget e tatimeve perkatese pas marrjes se informacioneve nga bashkia ose komuna per biznese te 

cilat nuk jane te pajisura me certifikate regjistrimi, marrin masa per t'i regjistruar keto biznese 

brenda 30 diteve pas marrjes se informacionit, dhe informojne bashkine ose komunen per masat e 

marra brenda 45 diteve. 

 Ne raste te vecanta informacioni, verifikohet bashkerisht duke krijuar grupe te perbashketa me 

perfaqesues te organeve tatimore dhe bashkive ose komunave. 

 - Shkembiminperiodik te informacionit mbi planifikimin dhe realizimin e te ardhurave. 

Deget e tatimeve ne rrethe do t'u dergojne bashkive dhe komunave te rretheve respektive, cdo date 

10 te muajit pasardhes, informacion mbi shumen e arketuar te takses vendore per biznesin e vogel 

dhe shumen e tatimit te thjeshtezuar mbi fitimin. 

Bashkite dhe komunat brenda muajit korrik te vitit korent, me vendim te keshillit vendor, 

percaktojne nivelin e takses mbi biznesin e vogel per vitin pasardhes, dhe njoftojne per kete degen e 

tatimeve te rrethit perkates. 

Deget e tatimeve brenda muajit gusht te vitit, ne baze te numrit te subjekteve dhe kategorizimeve te 

tyre, kryejne planifikimin e te ardhurave te vitit pasardhes dhe njoftojne bashkite dhe komunat 

brenda ketij afati per arsye te hartimit te projektbuxhetit nga ato. 

4. Pagesa dhe transferimi i te ardhurave 

Pagesa e takses vendore mbi biznesin e vogel dhe e tatimit te thjeshtuar do te behet ne llogarine e 

deges perkatese te tatimeve me ane te “formularit te pageses”. Ky formular permban edhe kodin 

vendor te bashkise ose komunes perkatese, i cili sherben per ndarjen e te ardhurave per efekt te 

transfertes se tyre ne buxhetin e bashkise / komunes, ku eshte vendndodhja e biznesit te 

taksueshem. 

Te ardhurat nga taksa vendore mbi biznesin e vogel dhe tatimin e thjeshtuar mbi fitimin transferohet 

brenda dates 10 te muajit pasardhes ne llogarite e bashkive /komunave perkatese. 

Ky transferim behet nga dega e thesarit te rrethit per kates, ne baze te listes totale te bashkive 

/komunave te derguar nga dega e tatim taksave e rrethit brenda dates 10. te muajit pasardhes, per 

shumen e arketuar per çdo bashki/komune. 

5. Kontrolli i perbashket mbi regjistrimin dhe respektimin e dispozitave ligjore nga tatimpaguesit. 

Punonjesit e degeve te tatimeve dhe zyrave te taksave neper bashki e komuna me miratimin e 

titullareve respektive mund te ndermarrin aksione te perbashketa. Per identifikimin dhe regjistrimin 

e bizneseve qe rezultojne te paregjistruara si dhe per respektimin e afateve ligjore te derdhjes se 

ketyre detyrimeve. Ne keto grupe mund te marrin pjese dhe strukturat e policise tatimore dhe ato 

bashkiake. 

6. Konsulenca te perbashketa, trajnime, etj. 



Organet tatimore qendrore dhe vendore, mbi bazen e kerkesave reciproke, organizojne takime te 

perbashketa ne kuader te shkembimit te ekperiences. 

Organet tatimore qendrore ofrojne asistence teknike dhe trainime te ndryshme per organet tatimore 

vendore, me qellim rritjen e kapaciteteve organizative dhe manaxhimit fiskal ne drejtim te 

administrimit te sistemit te taksave dhe tarifave vendore ne pergjithesi dhe takses mbi biznesin e 

vogel ne veçanti. 

7. Te tjera 

Organet tatimore qendore dhe vendore, perveç sa parashikohet ne kete udhezim mund te trajtojne ne 

menyre me te detajuar çeshtje te interesit te perbashket nepermjet marreveshjeve te perbashketa qe 

mund te lidhin per kete qellim. 

Ky udhezim hyn ne fuqi menjehere. 

 

MINISTRI I FINANCAVE  

KASTRIOT ISLAMI 

 

MINISTRI I PUSHTETIT VENDOR DHE DECENTRALIZIMIT  

BEN BLUSHI 

 

 

 KODI VENDOR PER CDO BASHKI DHE KOMUNE 

KOD_DIS DISTR_EMER LOKAL KOD_INST EMRI 

1 Bashkia Tirane 101 1 Bashkia-Tirane 

2  Berat 2 1 Keshilli i rrethit Berat 

2  Berat 102 1 Bashkia-Berat 

2  Berat 167 1 Ura-Vajgurore 

2  Berat 301 1 Ure-Vajgurore 

2  Berat 302 1 Poshnje 

2  Berat 303 1 Kutalli 

2  Berat 304 1 Otllak 

2  Berat 305 1 Lumas 

2  Berat 306 1 Sinje 

2  Berat 307 1 Terpan 

2  Berat 308 1 Velabisht 

2  Berat 309 1 Vertop 

2  Berat 310 1 Roshnik 

2  Berat 311 1 Cukalat 

3 Bulqize 3 1 Keshilli i Rrethit Bulqize 

3 Bulqize 103 1 Bashkia-Bulqize 

3 Bulqize 315 1 Fushe Bulqize 

3 Bulqize 316 1 Klenje 

3 Bulqize 317 1 Ostren 

3 Bulqize 318 1 Shupenze 

3 Bulqize 319 1 Gjorice 

3 Bulqize 320 1 Zerqan 

3 Bulqize 321 1 Martanesh 

4 Delvine 4 1 Delvine Keshilli i Rrethit 

4 Delvine 104 1 Bashkia-Delvine 

4 Delvine 325 1 Vergo 

4 Delvine 326 1 Finiq 

4 Delvine 327 1 Aliko 



4 Delvine 328 1 Mesopotam 

5 Devoll 5 1 Keshilli i Rrethit Devoll 

5 Devoll 105 1 Bashkia-Bilisht 

5 Devoll 335 1 Miras 

5 Devoll 336 1 Bilisht 

5 Devoll 337 1 Morave 

5 Devoll 338 1 Proger 

6 Diber 6 1 Diber Keshilli i Rrethit 

6 Diber 106 1 Bashkia-Peshkopi 

6 Diber 345 1 Qender Tomin 

6 Diber 346 1 Melan 

6 Diber 347 1 Kastriot 

6 Diber 348 1 Lure 

6 Diber 349 1 Maqellare 

6 Diber 350 1 Fushe-Murre 

6 Diber 351 1 Selisht 

6 Diber 352 1 Sllove 

6 Diber 353 1 Kala e Dodes 

6 Diber 354 1 Zall Dardhe 

6 Diber 355 1 Zall Rec 

6 Diber 356 1 Fushe Cidhen 

6 Diber 357 1 Arras 

6 Diber 358 1 Luzni 

7 Durres 7 1 Durres Keshilli i Rrethit 

7 Durres 107 1 Bashkia- Durres 

7 Durres 108 1 Bashkia –Shijak 

7 Durres 150 1 Bashkia- Manez 

7 Durres 151 1 Bashkia--Sukth 

7 Durres 365 1 Rrashbull 

7 Durres 366 1 Xhafzotaj 

7 Durres 367 1 Gjepalaj 

7 Durres 368 1 Katund i Ri 

7 Durres 369 1 Sukth 

7 Durres 370 1 Maminas 

7 Durres 371 1 Manze 

7 Durres 372 1 Ishem 

8 Elbasan 8 1 Elbasan Keshilli i Rrethit 

8 Elbasan 109 1 Bashkia-Elbasan 

8 Elbasan 110 1 Bashkia-Cerrik 

8 Elbasan 152 1 Bashkia-Belsh 

8 Elbasan 380 1 Belsh 

8 Elbasan 381 1 Bradashesh 

8 Elbasan 382 1 Funar 

8 Elbasan 383 1 Gostime 

8 Elbasan 384 1 Gracen 

8 Elbasan 385 1 Grekan 

8 Elbasan 386 1 Gjinar 

8 Elbasan 387 1 Gjergjan 

8 Elbasan 388 1 Kajan 

8 Elbasan 389 1 Fierze 



8 Elbasan 390 1 Klos 

8 Elbasan 391 1 Labinot Mal 

8 Elbasan 392 1 Labinot Fushe 

8 Elbasan 393 1 Mollas 

8 Elbasan 394 1 Paper 

8 Elbasan 395 1 Rrase 

8 Elbasan 396 1 Shales 

8 Elbasan 397 1 Shirgjan 

8 Elbasan 398 1 Shushice 

8 Elbasan 399 1 Tregan 

8 Elbasan 400 1 Zavaline 

9 Fier 9 1 Fier Keshilli i Rrethit 

9 Fier 111 1 Bashkia Fier 

9 Fier 112 1 Bashkia Patos 

9 Fier 113 1 Bashkia Roskovec 

9 Fier 410 1 Mbrostare 

9 Fier 411 1 Libofsh 

9 Fier 412 1 Dermenas 

9 Fier 413 1 Topoje 

9 Fier 414 1 Levan 

9 Fier 415 1 Frakull 

9 Fier 416 1 Portez 

9 Fier 417 1 Qender Fier 

9 Fier 418 1 Ruzhdie   

9 Fier 419 1 Zharres  

9 Fier 420 1 Kurjan  

9 Fier 421 1 Kuman 

9 Fier 422 1 Strume 

9 Fier 423 1 Cakran 

10 Gramsh 10 1 Keshilli i Rrethit Gramsh 

10 Gramsh 114 1 Bashkia - Gramsh  

10 Gramsh 430 1 Pishaj  

10 Gramsh 431 1 Kodovjak  

10 Gramsh 432 1 Kukur 

10 Gramsh 433 1 Skenderbeg 

10 Gramsh 434 1 Porocan 

10 Gramsh 435 1 Lenie 

10 Gramsh 436 1 Tunje  

10 Gramsh 437 1 Sult 

10 Gramsh 438 1 Kushove  

11 Gjirokaster 11 1 Gjirokaster Keshilli i Rrethit  

11 Gjirokaster 115 1 Bashkia – Gjirokaster 

11 Gjirokaster 116 1 Bashkia - Libohove  

11 Gjirokaster 445 1 Qender Libohove  

11 Gjirokaster 446 1 Odrie  

11 Gjirokaster 447 1 Lunxheri  

11 Gjirokaster 448 1 Antigone  

11 Gjirokaster 449 1 Lazarat 

11 Gjirokaster 450 1 Cepo 

11 Gjirokaster 451 1 Picar  



11 Gjirokaster 452 1 Dropull i Poshtem  

11 Gjirokaster 453 1 Dropull i Siperm  

11 Gjirokaster 454 1 Pogon  

11 Gjirokaster 455 1 Zagorie  

12 Has 12 1 Has Keshilli i Rrethit  

12 Has 117 1 Bashkia Krume  

12 Has 460 1 Golaj 

12 Has 461 1 Fajze  

12 Has 462 1 Gjinaj 

13 Kavaje 13 1 Kavaje Keshilli i Rrethit  

13 Kavaje 118 1 Bashkia - Kavaja 

13 Kavaje 119 1 Bashkia - Rogozhine   

13 Kavaje 470 1 Lekaj  

13 Kavaje 471 1 Luz i Vogel  

13 Kavaje 472 1 Helmes 

13 Kavaje 473 1 Kryevidh 

13 Kavaje 474 1 Synej 

13 Kavaje 475 1 Golem 

13 Kavaje 476 1 Sinoballaj 

13 Kavaje 477 1 Gose  

14 Kolonje 14 1 Kolonje Kshilli i Rrethit 

14 Kolonje 120 1 Bashkia- Erseke 

14 Kolonje 121 1 Bashkia –Leskovik 

14 Kolonje 485 1 Qender 

14 Kolonje 486 1 Mollas 

14 Kolonje 487 1 Clirim 

14 Kolonje 488 1 Barmash 

14 Kolonje 489 1 Piskal-Novosel  

14 Kolonje 490 1 Leskovik 

15 Korçe 15 1 Korçe Keshilli i Rrethit 

15 Korçe 122 1 Bashkia -Korce 

15 Korçe 168 1 Bashkia Maliq 

15 Korçe 495 1 Maliq 

15 Korçe 496 1 Voskopoje 

15 Korçe 497 1 Lekas 

15 Korçe 498 1 Vithkuq 

15 Korçe 499 1 Liqenas 

15 Korçe 500 1 Pojan 

15 Korçe 501 1 Vreshtas  

15 Korçe 502 1 Libonik 

15 Korçe 503 1 Prig 

15 Korçe 504 1 Gore 

15 Korçe 505 1 Moglice 

15 Korçe 506 1 Voskop 

15 Korçe 507 1 Drenove 

15 Korçe 508 1 Mollaj 

15 Korçe 509 1 Qender 

16 Kruje 16 1 Kruje Keshilli i Rrethit 

16 Kruje 123 1 Bashkia Kruje 

16 Kruje 163 1 Bashkia Fushe Kruje 



16 Kruje 520 1 Fushe-Kruje 

16 Kruje 521 1 Nikel 

16 Kruje 522 1 Bubq 

16 Kruje 523 1 Koder Thumane 

16 Kruje 524 1 Cudhi 

17 Kuçove 17 1 Kuçove Keshilli i Rrethit 

17 Kuçove 124 1 Bashkia Kuçove 

17 Kuçove 530 1 Perondi 

17 Kuçove 531 1 Kozare 

18 Kukes 18 1 Kukes Keshilli i Rrethit 

18 Kukes 125 1 Bashkia Kukes 

18 Kukes 540 1 Malzi 

18 Kukes 541 1 Bicaj 

18 Kukes 542 1 Ujemisht  

18 Kukes 543 1 Terthore  

18 Kukes 544 1 Shtiqen 

18 Kukes 545 1 Orgjost 

18 Kukes 546 1 Shishtavec 

18 Kukes 547 1 Topojan  

18 Kukes 548 1 Bushtrice 

18 Kukes 549 1 Surroj 

18 Kukes 550 1 Arren 

18 Kukes 551 1 Kolsh 

18 Kukes 552 1 Kalis 

18 Kukes 553 1 Gryke e Cajes  

19 Laç 19 1 Laç Keshilli i Rrethit  

19 Laç 126 1 Bashkia-Laç 

19 Laç 162 1 Bashkia Mamuras  

19 Laç 560 1 Milot  

19 Laç 561 1 Mamurras  

19 Laç 562 1 Fushe Kuqe 

20 Lezhe 20 1 Keshilli i Rrethit  

20 Lezhe 127 1 Bashkia - Lezhe  

20 Lezhe 570 1 Zejmen  

20 Lezhe 571 1 Shenkoll  

20 Lezhe 572 1 Shengjin  

20 Lezhe 573 1 Kolsh  

20 Lezhe 574 1 Balldren i Ri  

20 Lezhe 575 1 Kallmet i Madh 

20 Lezhe 576 1 Ungrej  

20 Lezhe 577 1 Dajc  

20 Lezhe 578 1 Blinisht  

21 Librazhd 21 1 Librazhd Keshilli i Rrethit  

21 Librazhd 128 1 Bashkia - Librazhd  

21 Librazhd 153 1 Bashkia-Prenjas   

21 Librazhd 585 1 Prenjas  

21 Librazhd 586 1 Qukes 

21 Librazhd 587 1 Stravaj  

21 Librazhd 588 1 Hotolisht  

21 Librazhd 589 1 Polis 



21 Librazhd 590 1 Qender  

21 Librazhd 591 1 Lunik  

21 Librazhd 592 1 Orenje   

21 Librazhd 593 1 Sterbleve 

21 Librazhd 594 1 Rajce 

22 Lushnje 22 1 Lushnje Keshilli i Rrethit 

22 Lushnje 129 1 Bashkia - Lushnje 

22 Lushnje 147 1 Bashkia Divjake 

22 Lushnje 600 1 Ballagat 

22 Lushnje 601 1 Hysgjokaj 

22 Lushnje 602 1 Golem 

22 Lushnje 603 1 Fier-Shegan 

22 Lushnje 604 1 Karbunare 

22 Lushnje 605 1 Allkaj 

22 Lushnje 606 1 Krutje 

22 Lushnje 607 1 Bubullime 

22 Lushnje 608 1 Kolonje 

22 Lushnje 609 1 Gradisht 

22 Lushnje 610 1 Remas 

22 Lushnje 611 1 Divjake 

22 Lushnje 612 1 Grabian 

22 Lushnje 613 1 Terbuf 

22 Lushnje 614 1 Dushk 

23 M.Madhe 23 1 Mals. Madhe Keshilli i Rrethit 

23 M.Madhe 130 1 Bashkia - Koplik 

23 M.Madhe 625 1 Qender 

23 M.Madhe 626 1 Kelmend 

23 M.Madhe 627 1 Kastrat 

23 M.Madhe 628 1 Shkrel 

23 M.Madhe 629 1 Gruemire 

24 Mallakaster 24 1 Mallakaster Keshilli i Rrethit 

24 Mallakaster 131 1 Bashkia - Ballsh 

24 Mallakaster 635 1 Fshat Ballsh 

24 Mallakaster 636 1 Hekal 

24 Mallakaster 637 1 Aranitas 

24 Mallakaster 638 1 Fratar 

24 Mallakaster 639 1 Kute 

24 Mallakaster 640 1 Kapaj 

24 Mallakaster 641 1 Ngracan 

24 Mallakaster 642 1 Greshice 

25 Mat 25 1 Mat Keshilli i Rrethit 

25 Mat 132 1 Bashkia - Burrel 

25 Mat 645 1 Komsi 

25 Mat 646 1 Ulez 

25 Mat 647 1 Baz 

25 Mat 648 1 Rukaj 

25 Mat 649 1 Derjan 

25 Mat 650 1 Macukull 

25 Mat 651 1 Lis 

25 Mat 652 1 Suc 



25 Mat 653 1 Gurre 

25 Mat 654 1 Klos 

25 Mat 655 1 Xiber 

25 Mat 656 1 Martanesh 

26 Mirdite 26 1 Mirdite Keshilli i Rrethit 

26 Mirdite 133 1 Bashkia-Rreshen 

26 Mirdite 164 1 Bashkia Rubik 

26 Mirdite 665 1 Rubik 

26 Mirdite 666 1 Kacinar 

26 Mirdite 667 1 Orosh 

26 Mirdite 668 1 Fan 

26 Mirdite 669 1 Kthelle 

26 Mirdite 670 1 Selite 

27 Peqin 27 1 Peqin Keshilli i Rrethit 

27 Peqin 134 1 Bashkia-Peqin 

27 Peqin 680 1 Gjocaj 

27 Peqin 681 1 Karine 

27 Peqin 682 1 Pajove 

27 Peqin 683 1 Perparim 

27 Peqin 684 1 Sheze 

28 Permet 28 1 Permet Keshilli i Rrethit 

28 Permet 135 1 Bashkia-Permet  

28 Permet 154 1 Bashkia-Kelcyre 

28 Permet 690 1 Carcove 

28 Permet 691 1 Qender 

28 Permet 692 1 Kelcyre 

28 Permet 693 1 Suke 

28 Permet 694 1 Ballaban 

28 Permet 695 1 Frasher 

28 Permet 696 1 Dishnice 

28 Permet 697 1 Petran 

29 Pogradec 29 1 Pogradec Keshilli i Rrethit 

29 Pogradec 136 1 Bashkia- Pogradec 

29 Pogradec 700 1 Bucima 

29 Pogradec 701 1 Hundenisht 

29 Pogradec 702 1 Proptisht 

29 Pogradec 703 1 Velcan 

29 Pogradec 704 1 Trebinje 

29 Pogradec 705 1 Dardhas 

29 Pogradec 706 1 Cerrave 

30 Puke 30 1 Puke Keshilli i Rrethit 

30 Puke 137 1 Bashkia-Puke 

30 Puke 155 1 Bashkia-Fushe-Arrez 

30 Puke 715 1 Qerret 

30 Puke 716 1 Qelez 

30 Puke 717 1 Fushe Arrez 

30 Puke 718 1 Gojan i Madh 

30 Puke 719 1 Fierze 

30 Puke 720 1 Iballe 

30 Puke 721 1 Blerim 



30 Puke 722 1 Qafe-Mali 

30 Puke 723 1 Rrape 

31 Sarande 31 1 Sarande Keshilli i Rrethit 

31 Sarande 138 1 Bashkia - Sarande 

31 Sarande 156 1 Bashkia - Konispol 

31 Sarande 730 1 Lukove 

31 Sarande 731 1 Dhiver 

31 Sarande 732 1 Livadhja 

31 Sarande 733 1 Konispol 

31 Sarande 734 1 Xarre 

31 Sarande 735 1 Markat 

31 Sarande 736 1 Ksamil 

31 Sarande 737 1 Aliko 

32 Skrapar 32 1 Skrapar Keshilli i Rrethit 

32 Skrapar 139 1 Bashkia – Corovode 

32 Skrapar 140 1 Bashkia - Polican 

32 Skrapar 740 1 Qender 

32 Skrapar 741 1 Potom 

32 Skrapar 742 1 Leshnje 

32 Skrapar 743 1 Cepan 

32 Skrapar 744 1 Vendreshe 

32 Skrapar 745 1 Bogove 

32 Skrapar 746 1 Zhepe 

32 Skrapar 747 1 Gjerbez 

33 Shkoder 33 1 Shkoder Keshilli i Rrethit 

33 Shkoder 141 1 Bashkia – Shkoder 

33 Shkoder 157 1 Bashkia - Vau-Dejes 

33 Shkoder 755 1 Postribe 

33 Shkoder 756 1 Pult 

33 Shkoder 757 1 Shosh 

33 Shkoder 758 1 Shale 

33 Shkoder 759 1 Shllak 

33 Shkoder 760 1 Guri Zi 

33 Shkoder 761 1 Vig Mnelle 

33 Shkoder 762 1 Hajmel 

33 Shkoder 763 1 Lac 

33 Shkoder 764 1 Bushat 

33 Shkoder 765 1 Berdice 

33 Shkoder 766 1 Velipoje 

33 Shkoder 767 1 Dajc-Bregbune 

33 Shkoder 768 1 Ana Malit 

33 Shkoder 769 1 Rrethinat i Shkodres  

33 Shkoder 770 1 Temal 

33 Shkoder 771 1 Barbullush 

34 Tepelene 34 1 Tepelene Keshilli i Rrethit 

34 Tepelene 142 1 Bashkia - Tepelene 

34 Tepelene 143 1 Bashkia – Memaliaj 

34 Tepelene 780 1 Qender 

34 Tepelene 781 1 Fshat Memaliaj 

34 Tepelene 782 1 Krahes 



34 Tepelene 783 1 Qesarat 

34 Tepelene 784 1 Luftinje 

34 Tepelene 785 1 Buz 

34 Tepelene 786 1 Kurvelesh 

34 Tepelene 787 1 Lopez 

35 Rrethi Tirane 35 1 Tirane Keshilli i Rrethit 

35 Rrethi Tirane 165 1 Bashkia Vore 

35 Rrethi Tirane 166 1 Bashkia Kamez 

35 Rrethi Tirane 795 1 Petrele 

35 Rrethi Tirane 796 1 Berzhide 

35 Rrethi Tirane 797 1 Baldushk 

35 Rrethi Tirane 798 1 Zall Bastar 

35 Rrethi Tirane 799 1 Shengjergj 

35 Rrethi Tirane 800 1 Dajt 

35 Rrethi Tirane 801 1 Vaqarr 

35 Rrethi Tirane 802 1 Peze 

35 Rrethi Tirane 803 1 Ndroq 

35 Rrethi Tirane 804 1 Preze 

35 Rrethi Tirane 805 1 Zall Here 

35 Rrethi Tirane 806 1 Kamez 

35 Rrethi Tirane 807 1 Paskuqan 

35 Rrethi Tirane 808 1 Berxull 

35 Rrethi Tirane 809 1 Kashar 

35 Rrethi Tirane 810 1 Vore 

35 Rrethi Tirane 811 1 Sauk 

35 Rrethi Tirane 812 1 Krrabe 

36 Tropoje 36 1 Tropoje Keshilli i Rrethit 

36 Tropoje 145 1 Bashkia- Bajram Curri 

36 Tropoje 820 1 Tropoje 

36 Tropoje 821 1 Bytyc 

36 Tropoje 822 1 Lekbibaj 

36 Tropoje 823 1 Fierze 

36 Tropoje 824 1 Margegaj 

36 Tropoje 825 1 Bujan 

36 Tropoje 826 1 Llugaj 

37 Vlore 37 1 Vlore Keshilli i Rrethit 

37 Vlore 146 1 Bashkia-Vlore 

37 Vlore 158 1 Bashkia-Orikum 

37 Vlore 159 1 Bashkia-Selenice 

37 Vlore 160 1 Bashkia-Himare 

37 Vlore 835 1 Qender V 

37 Vlore 836 1 Novosele 

37 Vlore 837 1 Brataj 

37 Vlore 838 1 Vranisht 

37 Vlore 839 1 Orikum 

37 Vlore 840 1 Komuna Himare 

37 Vlore 841 1 Shushice 

37 Vlore 842 1 Selenice 

37 Vlore 843 1 Vllahine 

37 Vlore 844 1 Kote 



37 Vlore 845 1 Sevaster 

37 Vlore 846 1 Armen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UDHËZIM 

Nr. 4, datë 27.2.2006 

 

MBI BASHKËPUNIMIN NDËRMJET ORGANEVE TATIMORE QENDRORE DHE 

ORGANEVE TË PUSHTETIT VENDOR LIDHUR ME ADMINISTRIMIN E TAKSËS 

VENDORE MBI BIZNESIN E VOGËL DHE TATIMIT TË THJESHTUAR MBI FITIMIN 

Në mbështetje të ligjit nr.8978, datë 12.12.2002 neni 8 pika 1 "Për taksën vendore për biznesin e 

vogël", ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 neni 32/6 pika 7 "Për tatimin mbi të ardhurat", Ministri i 

Financave dhe Ministri i Brendshëm 

UDHËZOJNË: 

1. Të përgjithshme 

Ministria e Financave, Ministria e Brendshme, organet tatimore qendrore (Drejtoria e Përgjithshme 

e Tatimeve dhe degët e saj në rrethe) dhe organet e pushtetit vendor do të bashkëpunojnë ndërmjet 

tyre për një zbatim sa më efektiv të ligjit nr.8979, datë 12.12.2002 "Për disa shtesa dhe ndryshime 

në ligjin "Për tatimin mbi të ardhurat"", kapitulli III/A, tatimi i thjeshtuar mbi fitimin dhe të ligjit 

nr.8978, datë 12.12.2002 "Për taksën vendore për biznesin e vogël" dhe udhëzimeve të dala në 

zbatim të tyre. 

Në varësi të ecurisë së zbatimit të këtyre ligjeve dhe udhëzimeve dhe problemeve që do të dalin, kur 

është e nevojshme, këto institucione do të bashkëpunojnë në fushat e interesit të përbashkët, si: 

- Regjistrimi i tatimpaguesve; 

- Shkëmbimi periodik i informacionit mbi tatimpaguesit e regjistruar; 

- Shkëmbimi periodik i informacionit mbi realizimin e të ardhurave; 

- Planifikimi i të ardhurave nga njësitë vendore dhe organet tatimore; 

- Pagesat dhe transferimi i të ardhurave; 

- Bashkëpunimi mbi unifikimin e sistemit të regjistrimit të të dhënave mbi tatimpaguesit; 

- Identifikimi i tatimpaguesve të paregjistruar; 

- Kontrolle të përbashkëta mbi regjistrimin; 

- Konsulenca të përbashkëta, shkëmbim eksperience, trajnime të ndryshme etj. 

2. Mbajtja e regjistrave 

Pranë çdo bashkie dhe komune krijohet regjistri i tatimpaguesve. 

Në këtë regjistër do të regjistrohen të gjithë tatimpaguesit me të dhëna që lidhen me vendndodhjen e 

tatimpaguesve, llojin e aktivitetit etj. 

Zyrat e taksave të bashkive dhe komunave, me qëllim evidentimin sa më të saktë të tatimpaguesve, 

kur bëjnë regjistrimin në regjistër si më lart, duhet të përdorin numrin e identifikimit të regjistrimit 

pranë organeve tatimore (NIPT-i) dhe kodin vendor të bashkisë ose komunës respektive. 

Në kuptim të këtij udhëzimi, kodi vendor është një numër identifikimi i bashkisë ose komunës, i cili 

do të shërbejë për identifikimin e tatimpaguesve dhe të të ardhurave të realizuara prej tyre sipas 

bashkive dhe komunave respektive. 

Kodi vendor përcaktohet nga Ministria e Financave dhe i njoftohet në mënyrë të unifikuar për 

zbatim Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, degëve të tatimeve në rrethe dhe çdo bashkie dhe 

komune. 

Kodi vendor është sipas listës bashkëngjitur këtij udhëzimi. 

Për këtë qëllim, brenda datës 10 të çdo muaji, dega e tatimeve dërgon pranë çdo bashkie ose 

komune një listë të tatimpaguesve të regjistruar brenda juridiksionit të tyre gjatë muajit të 

mëparshëm. Kjo listë identifikon qartë emrin dhe NIPT-in e tatimpaguesit, adresën e vendndodhjes 

së biznesit dhe kodin vendor të bashkisë ose komunës. 



Brenda datës 31.7.2006, degët e tatimeve në rrethe i dërgojnë çdo bashkie dhe komune kopje me të 

gjitha të dhënat mbi tatimpaguesit e regjistruar, përfshirë informacion të detajuar mbi pagesat 

fiskale të kryera nga këto subjekte që nga data 1 janar 2003. 

3. Shkëmbimi periodik i informacionit  

Shkëmbimi periodik i informacionit konsiston në: 

-shkëmbimin periodik të informacionit mbi subjektet e regjistruara 

Degët e tatimeve në rrethe do t'u dërgojnë bashkive dhe komunave të rretheve respektive, çdo datë 

10 të muajit pasardhës, një njoftim mbi listën e subjekteve të regjistruara si tatimpagues të biznesit 

të vogël, tipin e biznesit (kategorinë për efekt pagese). 

Punonjësit e zyrave të taksave në bashki apo komuna, si dhe ato të policive bashkiake, në asnjë rast 

nuk mund të bëjnë kontrolle mbi xhiron e tatimpaguesve të juridiksionit të tyre. Ato mund të bëjnë 

kontrolle vetëm lidhur me identifikimin e tatimpaguesve të paregjistruar dhe të tatimpaguesve që 

nuk kanë paguar në kohë detyrimet e tyre, duke informuar periodikisht me shkrim degën e tatimeve 

të rrethit përkatës. 

Kur bashkitë dhe komunat konstatojnë dhe identifikojnë subjekte të paregjistruara, raste kur 

tatimpagues nuk janë kategorizuar në kategorinë përkatëse, sipas dispozitave ligjore dhe nënligjore, 

ndryshime në të dhënat e tatimpaguesit, mosrespektimin e dispozitave ligjore nga tatimpaguesit etj., 

dërgojnë për veprim pranë degëve të tatimeve në rrethe informacionin e mësipërm. 

Degët e tatimeve përkatëse pas marrjes së informacioneve nga bashkia ose komuna për biznese të 

cilat nuk janë të pajisura me certifikatë regjistrimi, marrin masa për t'i regjistruar këto biznese 

brenda 30 ditëve pas marrjes së informacionit dhe informojnë bashkinë ose komunën për masat e 

marra brenda 45 ditëve. 

Në raste të veçanta, informacioni verifikohet bashkërisht duke krijuar grupe të përbashkëta me 

përfaqës ues të organeve tatimore, bashkive ose komunave. 

- shkëmbimin periodik të informacionit mbi planifikimin dhe realizimin e të ardhurave 

Degët e tatimeve në rrethe do t'u dërgojnë bashkive dhe komunave të rretheve respektive, çdo datë 

10 të muajit pasardhës, informacion mbi shumën e arkëtuar të taksës vendore për biznesin e vogël 

dhe shumën e tatimit të thjeshtëzuar mbi fitimin. Informacioni jepet i detajuar për çdo tatimpagues 

dhe veçmas për taksën vendore për biznesin e vogël dhe për tatimin e thjeshtëzuar mbi fitimin. 

Bashkitë dhe komunat, brenda muajit korrik të vitit korrent, me vendim të këshillit vendor, 

përcaktojnë nivelin e taksës mbi biznesin e vogël për vitin pasardhës dhe njoftojnë për këtë degën e 

tatimeve të rrethit përkatës. 

Degët e tatimeve, brenda muajit gusht të vitit, në bazë të numrit të subjekteve dhe kategorizimeve të 

tyre, kryejnë planifikimin e të ardhurave të vitit pasardhës dhe njoftojnë bashkitë dhe komunat 

brenda këtij afati për arsye të hartimit të projektbuxhetit nga ato. 

4. Pagesa dhe transferimi i te  ardhurave  

Pagesa e taksës vendore mbi biznesin e vogël dhe e tatimit të thjeshtuar do të bëhet në llogarinë e 

degës përkatëse të tatimeve me anë të "formularit të pagesës". Ky formular përmban edhe kodin 

vendor të bashkisë ose komunës përkatëse, i cili shërben për ndarjen e të ardhurave për efekt të 

transfertës së tyre në buxhetin e bashkisë/komunës, ku është vendndodhja e biznesit të taksueshëm. 

Të ardhurat nga taksa vendore mbi biznesin e vogël dhe tatimin e thjeshtuar mbi fitimin transferohet 

brenda datës 10 të muajit pasardhës në llogaritë e bashkive/komunave përkatëse. 

Ky transferim bëhet nga dega e thesarit të rrethit përkatës, në bazë të listës totale të 

bashkive/komunave të dërguar nga dega e tatim-taksave e rrethit brenda datës 10 të muajit 

pasardhës, për shumën e arkëtuar për çdo bashki/komunë. 

5. Kontrolli i përbashket mbi rgjistimin dhe respektimin e dispozitave ligjore nga tatimpaguesit 

Punonjësit e degëve të tatimeve dhe zyrave të taksave nëpër bashki e komuna, me miratimin e 

titullarëve respektivë, mund të ndërmarrin aksione të përbashkëta për identifikimin dhe regjistrimin 

e bizneseve që rezultojnë të paregjistruara, si dhe për respektimin e afateve ligjore të derdhjes së 

këtyre detyrimeve. Në këto grupe mund të marrin pjesë dhe strukturat e policisë tatimore dhe ato 

bashkiake. 



6. Konsulenca të përbashketa, trajnime etj. 

 Organet tatimore qendrore dhe vendore, mbi bazën e kërkesave reciproke, organizojnë takime të 

përbashkëta në kuadër të shkëmbimit të ekperiencës. 

Organet tatimore qendrore ofrojnë asistencë teknike dhe trajnime të ndryshme për organet tatimore 

vendore me qëllim rritjen e kapaciteteve organizative dhe menaxhimit fiskal në drejtim të 

administrimit të sistemit të taksave dhe tarifave vendore në përgjithësi dhe taksës mbi biznesin e 

vogël në veçanti. 

7. Të tjera  

Organet tatimore qendrore dhe vendore, përveç sa parashikohet në këtë udhëzim, mund të trajtojnë 

në mënyrë më të detajuar çështje të interesit të përbashkët nëpërmjet marrëveshjeve të përbashkëta 

që mund të lidhin për këtë qëllim. 

Bashkitë dhe komunat dhe deget e tatimeve në rrethe, në bashkëpunim dhe mirëkuptim me zyrat e 

punës, degët e sigurimeve shoqërore, dhomat e tregtisë në rrethe dhe çdo institucion tjetër që ka 

kompetencë sipas ligjit në lidhje me regjistrimin dhe shlyerjen e detyrimeve fiskale e financiare të 

biznesit të vogël, mund të lidhin dhe zbatojnë marrëveshje me qëllim lehtësimin e procesit të 

regjistrimit dhe shlyerjes së detyrimeve. 

 

Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë. 

 

 

MINISTRI I FINANCAVE   MINISTRI I BRENDSHËM 

RIDVAN BODE    SOKOL OLLDASHI 

 

 



UDHËZIM 

Nr. 655/1, datë 6.2.2007 

 

PËR PËRCAKTIMIN E UNIFORMITETIT TË STANDARDEVE PROCEDURALE 

DHE TË RAPORTIMIT TË SISTEMIT TË TAKSAVE VENDORE 

 

Në mbështetje të nenit 102 pika 4 të Kushtetutës dhe nenit 4, nenit l2 pika 2/d, pika 3, pika 5, 

nenit 15, pika 1, pika 2, pika 3, të ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave 

vendore”, Ministri i Financave dhe Ministri i Brendshëm 

 

UDHËZOJNË: 

 

Komunat dhe bashkitë, me hyrjen në fuqi të ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e 

taksave vendore”, ushtrojnë të drejtën e administrimit dhe vendosjes së taksës së biznesit të 

vogël, taksës mbi pasuritë e paluajtshme, taksës së fjetjes në hotel, taksës së ndikimit në 

infrastrukturë nga ndërtimet e reja, taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e 

paluajtshme, taksës për zënien e hapësirave publike, taksës së regjistrimit të përvitshëm të 

mjeteve, taksës së tabelës, si dhe taksave të tjera me karakter të përkohshëm. 

I. Taksa vendre mbi biznesin e vogël 

1. Të përgjithshme 

Taksa vendore mbi biznesin e vogël zbatohet ndaj çdo subjekti, kur e ardhura bruto vjetore 

(qarkullim) gjatë vitit fiskal është më e vogël ose e barabartë me 8 000 000 (tetë milionë) 

lekë. 

Taksa vendore mbi biznesin e vogël, duke filluar nga data 1 janar 2007, administrohet nga 

zyra e taksave të njësive të qeverisjes vendore (të bashkive apo të komunave). Për qëllimet e 

këtij ligji, një njoftim  i lëshuar nga zyra e taksave në bashki apo në komunë, konsiderohet i 

marrë: 

- në datën kur njoftimi është dërguar dorazi në ambientet e biznesit apo të banimit të 

tatimpaguesit; ose 

- 7 ditë nga data në të cilën njoftimi është postuar. 

2. Niveli i taksës vendore mbi biznesin e vogël 

2.1 Niveli tregues i taksës 

Nivelet treguese të taksës vendore mbi biznesin e vogël, të dhëna në aneksin 5 të ligjit, janë 

orientuese. Shuma faktike e tatimit për t’u paguar për çdo kategori biznesi përcaktohet nga 

organi legjislativ (këshilli i bashkisë ose komunës) në të cilën ndodhet biznesi. Këshilli i 

bashkisë ose komunës mund të ndryshojë nivelin orientues të taksës, të përcaktuar në aneksin 

5, duke e rritur ose ulur atë deri në 30%. Kështu për shembull, nëse niveli orientues i taksës 

është 100 000 lekë, niveli faktik mund të vendoset ndërmjet 70 000 dhe 130 000 lekë. 

2.2 Publikimi i nivelit të taksës 

Organi legjislativ (këshilli i bashkisë ose komunës) duhet të informojë tatimpaguesit e 

juridiksionit të tij, për vitin kalendarik, për nivelet e taksave që do të zbatohen, jo më vonë se 

data 15 dhjetor e vitit pararendës, duke i botuar ato në gazetat e mediet lokale dhe duke 

vendosur afishe në ndërtesa e vende publike. Nëse bashkia apo komuna nuk e bën një gjë të 

tillë, tatimpaguesit janë të detyruar të zbatojnë nivelet orientuese të taksës të përcaktuar në 

aneksin 5 të ligjit. 

2.3 Fillimi dhe mbyllja e biznesit 

Nëse biznesi fillon apo pushon veprimtarinë gjatë vitit, detyrimi tatimor llogaritet duke 

shumëzuar taksën për vitin kalendarik me numrin e muajve të plotë apo të pjesshëm gjatë të 

cilëve veprimtaria është kryer ose do të kryhet (përfshi muajin e regjistrimit në rastet kur 

biznesi fillon për herë të parë) dhe duke e pjesëtuar atë me 12. Kështu për shembull: 



- Nëse biznesi e fillon veprimtarinë më 15 prill, detyrimi i tij tatimor do të jetë i barabartë me 

9/12 e shumës për t’u paguar për vitin. 

- Nëse biznesi pushon veprimtarinë më 15 prill, detyrimi i tij tatimor do të jetë i barabartë me 

4/12 e shumës për t’u paguar për vitin. 

Llogaritja si më sipër për zbritjen e detyrimit tatimor të tatimpaguesit, bëhet vetëm pasi 

tatimpaguesi i regjistruar të ketë mbyllur efektivisht veprimtarinë dhe të ketë dorëzuar 

certifikatën e tij të regjistrimit në zyrën e taksave të bashkisë apo të komunës ku është 

regjistruar. 

2.4 Ndërprerja e veprimtarisë së biznesit 

a) Nëse biznesi ndërpritet përkohësisht gjatë vitit, detyrimi tatimor për atë vit llogaritet duke 

shumëzuar shumën e taksës për të gjithë vitin kalendarik me numrin e muajve të pjesshëm 

apo të plotë gjatë të cilëve është kryer biznesi, dhe duke i pjesëtuar më pas me 12. Për 

shembull: 

- Nëse biznesi ndërpritet më 15 prill dhe rifillon më 25 maj, detyrimi tatimor do të jetë 12/12 

e vleftës së detyrimit për vitin. Pra tatimpaguesi në këtë rast nuk do të përfitojë zbritje, pasi ai 

nuk ka ndërprerë veprimtarinë për më shumë se një muaj të plotë kalendarik. 

- Nëse biznesi ndërpritet më 15 prill dhe rifillon më 25 qershor, detyrimi tatimor do të jetë 

11/12 e vleftës së detyrimit për vitin. Pra tatimpaguesi në këtë çast do të përfitojë zbritje të 

tatimit për një muaj, pasi ai ka ndërprerë veprimtarinë vetëm për një muaj të plotë kalendarik. 

b) Tatimpaguesi i regjistruar nuk përfiton zbritje, në qoftë se ai nuk e ka dorëzuar certifikatën 

e regjistrimit në zyrën e taksave të bashkisë apo të komunës përpara ditës së parë të muajit të 

plotë të ndërprerjes së veprimtarisë. Zyra përkatëse e taksave në bashki apo në komunë e 

pajis tatimpaguesin me një procesverbal, që tregon datën e dorëzimit të certifikatës së 

regjistrimit dhe datën e kthimit të saj kur të rifillojë biznesi. 

c) Zbritja për ndërprerjen e përkohshme të veprimtarisë bëhet nga vlera gjithsej e taksës për 

t’u paguar 3-mujorin vijues, me kërkesë të tatimpaguesit dhe pas dorëzimit të provave për 

ndërprerjen e veprimtarisë, duke paraqitur procesverbalin e lëshuar nga zyra përkatëse e 

taksave në bashki apo në komunë. 

3. Përcaktimi i vendndodhjes së biznesit 

3.1 Vendndodhja e biznesit 

Tatimpaguesit i kërkohet të paguajë taksën vendore mbi biznesin e vogël për çdo 

vendndodhje biznesi, në përputhje me nivelin tatimor të përcaktuar për llojin e biznesit dhe 

kategorinë e zonës gjeografike ku ai është regjistruar. Bizneset nën administrimin e të njëjtit 

tatimpagues që ushtrohen në një vendndodhje (në një godinë) do të tatohen gjithnjë si 

vendndodhje biznesi më vete.  

Një “vendndodhje biznesi” është një zonë e dallueshme dhe e ndarë si në të njëjtën godinë, 

ashtu edhe në godina të ndryshme. Për shembull: 

a) Kur veprimtari të ndryshme ekonomike kryhen nga një tatimpagues në të njëjtën dhomë, 

konsiderohen si një vendndodhje e një biznesi. 

b) E njëjta veprimtari ekonomike e kryer nga një tatimpagues në dy dhoma, që kanë 

komunikim nga brenda, konsiderohen një biznes, pra konsiderohen si një “vendndodhje 

biznesi”. 

c) Dy veprimtari të ndryshme ekonomike të kryera nga një tatimpagues në dy dhoma, që kanë 

komunikim nga brenda, konsiderohen dy biznese, pra konsiderohen si dy “vendndodhje 

biznesi”. 

d) Disa veprimtari ekonomike të ndryshme ose e njëjta veprimtari ekonomike e kryer në dy 

dhoma fqinje, që nuk komunikojnë me njëra-tjetrën nga brenda, konsiderohen dy biznese, pra 

konsiderohen si dy “vendndodhje biznesi”. 

3.2 Ndryshimi i vendndodhjes së biznesit 

Tatimpaguesi është i detyruar të paguajë taksën vendore mbi biznesin e vogël për çdo 



vendndodhje biznesi sipas nivelit tatimor në fuqi në kohën e regjistrimit. 

3.3 Kategorizimi i bizneseve 

Në grupin “shitje me pakicë” përfshihen të gjitha pikat fikse (dyqanet, njësitë, barakat etj.) të 

tregtimit të mallrave të ndryshme me pakicë. Po këtu përfshihen dyqanet e veshjeve, dyqanet 

e modës, të luksit (boutique), parfumeritë, dyqanet që tregtojnë bizhuteri argjendi, floriri e 

materialesh të tjera të çmuara. Gjithashtu në grupin “shitje me pakicë” hyjnë edhe njësitë e 

ushqimit social, si: restorante, fast-food, bar-bufe, disko, kafe-internet, pub e të tjera të 

ngjashme me to. 

Në grupin “shitje me shumicë” përfshihen të gjitha pikat fikse (magazina, dyqane etj.), të 

cilat realizojnë shitje me shumicë të artikujve që tregtojnë. Do të konsiderohen shitje me 

shumicë, shitjet që bëhen për tatimpagues të tjerë me qëllim rishitjen a mallrave. Nëse një 

njësi realizon njëkohësisht shitje të mallrave me shumicë, të cilat blihen nga tatimpagues të 

tjerë me qëllim rishitjeje, si dhe shitje me pakicë për konsumatorët, ajo njësi do të 

klasifikohet në grupin “shitje me shumicë”. 

Në grupin “prodhim” përfshihen tatimpaguesit, që ushtrojnë veprimtari prodhimi, përpunimi 

dhe tregtimi, si: përpunim duralumini, metalesh, druri, tapicerie, prodhim tullash, tjegullash, 

blloqesh betoni, furra gëlqereje etj. të ngjashme me to. Po këtu përfshihen prodhimet me 

karakter ushqimor, si: prodhime buke, ëmbëlsirash, mishi, peshku, bulmeti etj. të ngjashme 

me to. 

Në grupin “shërbime” përfshihen veprimtari të tilla, si: riparimi i artikujve elektro-shtëpiakë, 

radio-televizorë, frigoriferë, lavatriçe, magnetofon, pajisje fonie e të tjera të ngjashme me to. 

Po kështu klasifikohen në këtë grup veprimtaritë e shërbimit të fotokopjimit, sallon bukurie, 

autoservise, kurse për makina (autoshkolla), për traktorë, për kompjuter e për parukeri, 

agjenci doganore, agjenci këmbimi valute, agjenci turizmi, motele, pikat e shërbimit të 

makinave (autoservise), parkimi i makinave, lavanteritë, pastrimi kimik, shërbime të rojave 

civile, sallat e lojërave të ndryshme (gjimnastike, aerobie, cirqe, kënde lojërash për fëmijë, 

ping-pong etj.) e të tjera shërbime të ngjashme me shërbimet e lartpërmendura. 

4. Regjistrimi i tatimpaguesve 

Tatimpaguesi duhet të regjistrojë çdo vendndodhje të biznesit në zyrën e taksave të bashkisë 

apo të komunës në të cilën ndodhet. Nëse i njëjti tatimpagues ka biznese në territore jashtë 

juridiksionit të bashkisë apo të komunës përkatëse, ai duhet t’i regjistrojë të gjitha 

vendndodhjet e biznesit të tij në zyrën e taksave të bashkisë apo të komunës në të cilin 

gjendet çdo vendndodhje e biznesit. 

Regjistrimi për herë të parë bëhet përpara se tatimpaguesi të fillojë veprimtarinë. 

4.1 Në rastin e regjistrimit për herë të parë 

Kur një tatimpagues regjistrohet për herë të parë, ai duhet të paraqesë në zyrën e taksave të 

bashkisë apo të komunës dokumentet dhe të dhënat e mëposhtme: 

a) Kërkesën për regjistrim, ku jepet emri dhe adresa e tatimpaguesit, adresa e vendndodhjes 

së biznesit dhe tipi i biznesit që do të kryhet në atë vendndodhje të biznesit. 

b) Dokumentin e identifikimit (certifikatën personale me fotografi të lëshuar nga zyra e 

gjendjes civile). 

c) Vendimin e gjykatës për regjistrimin si person fizik ose juridik. 

4.2 Në rastin e ndryshimeve 

Kur një tatimpagues i taksës vendore mbi biznesin e vogël ndryshon vendndodhjen ose llojin 

e biznesit që ushtron, detyrohet të riregjistrohet në zyrën e taksave të bashkisë apo të 

komunës të juridiksionit. Në këtë rast ai duhet të paraqesë dokumentet dhe të dhënat e 

mëposhtme: 

a) Kërkesën për regjistrim, që përmban emrin dhe adresën e tatimpaguesit, adresën e 

vendndodhjes së re të biznesit dhe tipin e ri të biznesit që kryen në vendndodhjen e biznesit. 

b) Certifikatën e vitit të mëparshëm. 



4.3 Pajisja me certifikatë regjistrimi 

Zyra e taksave në bashki apo në komunë, pasi verifikon saktësinë e dokumenteve dhe të të 

dhënave të mësipërme të paraqitura nga tatimpaguesi, brenda tri ditëve-punë e regjistrojnë atë 

në regjistrin e tatimpaguesve të bashkisë apo të komunës, sipas numrit të tyre përkatës të 

regjistrimit dhe e pajisin tatimpaguesin me certifikatën e regjistrimit. 

Certifikata e regjistrimit përmban emrin e tatimpaguesit, numrin e regjistrimit që i është 

caktuar atij, numrin e vendimit të gjykatës, adresën e vendndodhjes së biznesit me të cilin 

lidhet dhe datën e lëshimit. Certifikata e regjistrimit është e detyrueshme të vendoset në një 

hapësirë të dukshme të vendndodhjes së biznesit, me qëllim identifikimin e regjistrimit të 

kësaj vendndodhjeje. Certifikata e regjistrimit është subjekt inspektimi nga zyra e taksave në 

bashki apo në komunë dhe nga dega e tatimeve, nën juridiksionin e së cilës është bashkia apo 

komuna përkatëse. 

Tatimpaguesit që kryejnë biznese në më shumë se një vendndodhje brenda së njëjtës bashki 

apo komunë, pajisen me certifikatë regjistrimi për çdo vendndodhje biznesi nga zyra e 

taksave e bashkisë apo e komunës përkatëse. 

Tatimpaguesit që kryejnë biznese në më shumë se një vendndodhje që nuk janë brenda së 

njëjtës bashki apo komunë, pajisen me certifikatë regjistrimi nga zyra e taksave, e bashkisë 

apo e komunës përkatëse, ku gjendet çdo vendndodhje e biznesit. 

Në qoftë se kanë kaluar 30 ditë nga afati brenda të cilit tatimpaguesi duhet të ishte regjistruar 

dhe pajisur me certifikatë regjistrimi dhe tatimpaguesi ushtron veprimtari ekonomike në një 

vendndodhje biznesi pa u regjistruar, zyra e taksave në bashki apo në komunë bën 

riregjistrimin e detyruar nga zyra të tatimpaguesit. Regjistrimi ka të njëjtat efekte me 

regjistrimin ose regjistrimin nga vetë tatimpaguesi dhe shoqërohet me sanksionet përkatëse 

ligjore. Në rastin e regjistrimit të detyruar nga zyra, detyrimi tatimor i tatimpaguesit llogaritet 

sipas procedurave të pikës 5 të këtij udhëzimi. 

Zyrat e taksave në njësitë e pushtetit vendor (bashki apo komuna) u dërgojnë degëve të 

tatimeve, një herë në 15 ditë, listën e certifikatave të reja të lëshuara për vendndodhjet e 

biznesit, brenda juridiksionit të tyre, përkatësisht brenda datës 5 të çdo muaji, listën e 

tatimpaguesve të rinj të regjistruar nga data 16-31 të muajit të mëparshëm dhe brenda datës 

20 të çdo muaji listën e tatimpaguesve të rinj të regjistruar nga data 1-15 të muajit koherent. 

Degët e tatimeve vendosin NIPT-in brenda tri ditëve nga data që këto degë marrin certifikatat 

e regjistrimit nga njësitë e qeverisjes vendore. 

5. Llogaritja e detyrimit tatimor të tatimpaguesit 

Detyrimi vjetor për taksën vendore mbi biznesin e vogël përcaktohet nga zyra e taksave në 

bashki apo në komunë vetëm mbi bazën e qarkullimit të parashikuar për t’u realizuar gjatë 

vitit nga tatimpaguesi. Për këtë tatimpaguesi është i detyruar të paraqesë, brenda datës 1 mars 

të çdo viti, deklaratën parashikuese të qarkullimit. Deklarata parashikuese e qarkullimit do të 

jetë sipas formularit bashkëngjitur këtij udhëzimi. Përcaktimi i detyrimit bëhet duke pasur 

parasysh qarkullimin e parashikuar në deklaratën parashikuese të qarkullimit, llojin e 

aktivitetit, kategorinë e biznesit dhe nivelin tregues të taksës sipas aneksit 5 bashkëngjitur 

ligjit. Shuma e detyrimit vjetor të përcaktuar si më sipër pjesëtohet me 4 dhe rezultati 

përfaqëson këstin 3-mujor të detyrimit që duhet të paguajë tatimpaguesi. Brenda datës 15 

mars të çdo viti, zyrat e taksave në bashki apo në komunë i dërgojnë zyrtarisht çdo 

tatimpaguesi të juridiksionit njoftimin e detyrimit tatimor vjetor, të ndarë në tremujorë. 

Njoftimi i detyrimit vjetor tatimor do të jetë sipas formularit bashkëngjitur këtij udhëzimi. 

Për tatimpaguesit që brenda datës 1 mars nuk paraqesin deklaratën parashikuese të 

qarkullimit vjetor, përcaktimi i detyrimit tatimor bëhet sipas gjykimit më të mirë të vetë zyrës 

së taksave në bashki dhe në komunë. Edhe në këtë rast, zyrat e taksave në bashki apo në 

komunë i dërgojnë zyrtarisht çdo tatimpaguesi të juridiksionit njoftimin e detyrimit tatimor 

vjetor, të ndarë në tremujorë, brenda datës 15 mars të çdo viti. 



Siç përshkruhet në paragrafin më sipër veprohet edhe për tatimpaguesit e paregjistruar që 

regjistrohen nga zyra. Njoftimi i detyrimit në këtë rast i dërgohet tatimpaguesit brenda 15 

ditëve nga momenti i regjistrimit nga zyra. 

6. Pagesa e taksës vendore mbi biznesin e vogël 

Pagesat e taksës vendore mbi biznesin e vogël bëhen sipas kësteve të përcaktuara nga zyra e 

taksave në bashki apo në komunë. Taksa paguhet në çdo degë banke dhe në çdo zyrë postare 

prezent në territorin e bashkisë apo të komunës ose në arkën e vetë bashkisë apo të komunës 

përkatëse. Pagesa e detyrimeve bëhet brenda datës së përcaktuar në ligj, për 3-mujorin e parë 

brenda datës 20 korrik të muajit prill, për 3-mujorin e dytë brenda datës 20 korrik, për 3-

mujorin e tretë brenda datës 20 tetor dhe për 3-mujorin e katërt brenda datës 20 janar. 

7. Apelimi 

Çdo tatimpagues që nuk bie dakord me një vlerësim tatimor të zyrës së taksave në bashki apo 

në komunë, si dhe me çdo veprim tjetër të saj, ka të drejtë të apelojë te kryetari i bashkisë apo 

i komunës përkatëse, brenda 30 ditëve nga data e vlerësimit tatimor apo nga data e çdo 

veprimi tjetër të zyrës së taksave. Apelimi bëhet me shkrim dhe ai përmban: 

a) emrin, adresën dhe numrin e identifikimit të apeluesit; 

b) vitin tatimor, me të cilin lidhet apelimi; 

c) natyrën dhe shumën e tatimit ose gjobës, që është subjekt apelimi; 

d) baza ligjore ku mbështetet apelimi. 

Procedurat e apelimit dhe procedurat e shqyrtimit të apelimit tatimor bazohen në përcaktimet 

e bëra në ligjin “Për procedurat tatimore” dhe në udhëzimin e Ministrit të Financave në 

zbatim të tij. 

Nëse tatimpaguesi nuk është dakord me vendimin e kryetarit të bashkisë apo të komunës 

përkatëse, ai ka të drejtë të apelojë në gjykatë brenda 30 ditëve nga data e këtij vendimi. 

8. Ndërprerja dhe mbyllja e veprimtarisë 

Nëse tatimpaguesi mbyll aktivitetin, ai duhet të paraqesë një deklaratë të qarkullimit të tij për 

vitin në vazhdim deri në datën e mbylljes. 

Në rastet e ndërprerjes së përkohshme të aktivitetit, tatimpaguesi është i detyruar të njoftojë 

zyrën e taksave në bashki apo në komunë, duke dorëzuar një deklaratë me shkrim për 

ndërprerje të aktivitetit, në të cilën jepen detaje për arsyet dhe afatin e ndërprerjes së 

përkohshme të aktivitetit. Me paraqitjen e kësaj deklarate dorëzohet edhe certifikata e 

regjistrimit, deklarata mbi qarkullimin e realizuar dhe pagesa e detyrimit deri në momentin e 

ndërprerjes. 

9. Dokumentacioni dhe mbajtja e regjistrimeve  

Për çdo vendndodhje të veprimtarisë, tatimpaguesi duhet të mbajë një seri regjistrimesh më 

vete dhe dokumentacionin që lidhet me atë vendndodhje biznesi. 

Për qëllimet e këtij tatimi, tatimpaguesi duhet të mbajë regjistrimet dhe dokumentet që 

vijojnë: 

- dokumentet e blerjes, ku përfshihen fatura me TVSH, fatura të thjeshta, dëftesa tatimore etj. 

për të vërtetuar blerjet e kryera; 

- dokumentet e shitjes, fatura të thjeshta tatimore, dëftesa tatimore dhe përmbledhëset ditore 

të arkës regjistruese (për shitjet me arkë); 

- librin e blerjeve; dhe 

- librin e shitjeve. 

Të gjitha këto dokumente do të jenë në përputhje me modelet që i bashkëngjiten këtij 

udhëzimi. 

Tatimpaguesit e biznesit të vogël janë të detyruar të lëshojnë dokumentet e mëposhtme për 

çdo shitje malli apo shërbimi, që realizojnë: 

- Kupon tatimor, në rastin kur tatimpaguesi është i pajisur me arkë regjistruese. Ky kupon i 

jepet klientit për çdo shitje të kryer. 



- Dëftesë tatimore, sipas modelit bashkëngjitur këtij udhëzimi, në rastin kur tatimpaguesi nuk 

është pajisur me arkë regjistruese ose kur për arsye objektive, si mungesa e elektricitetit etj., 

tatimpaguesi nuk mund të përdorë arkën regjistruese. Dëftesat tatimore përgatiten në dy kopje 

me letër vetëkopjuese, nga të cilat njëra i jepet klientit. 

- Faturë të thjeshtë tatimore (sipas modelit që i bashkëngjitet këtij udhëzimi) lëshohet vetëm 

nga tatimpaguesit, të cilët shesin mallra apo shërbime për klientë, të cilët nuk janë 

konsumatorë finalë të mallit apo shërbimit, por i kryejnë këto blerje për qëllim përpunimi apo 

rishitje dhe janë subjekte të regjistruar për tatimet. Tatimpaguesi duhet t’i japë klientit një 

faturë për çdo shitje mallrash apo shërbimesh. Fatura do të  përbëhet nga dy kopje, duke 

përdorur letër vetëkopjuese ose letër karboni, dhe tatimpaguesi do t’i japë një kopje klientit 

dhe një kopje do ta mbajë vetë. Fatura duhet të jetë me numër serial dhe numri i faturës duhet 

të shënohet në librin e shitjeve dhe blerjeve. Kjo faturë përgatitet nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Tatimeve dhe do të jetë disponibël në çdo degë të tatimeve. Tatimpaguesit 

janë të detyruar të përdorin vetëm faturat e marra në degët e tatimeve. 

Në fund të çdo ditë-pune, tatimpaguesi duhet të regjistrojë në librin e blerjeve totalin e 

blerjeve që ka bërë atë ditë, si edhe shpenzime të tjera që mund të ketë kryer, si pagesë qiraje, 

elektriciteti, paga etj. 

Në librin e shitjeve, në fund të çdo ditë-pune, tatimpaguesi duhet të regjistrojë totalin e vlerës 

së shitjeve të realizuara prej tij, duke i grupuar respektivisht në shitje me faturë të thjeshtë 

tatimore, shitje me arkë regjistruese (totali ditor i kasës) dhe shitje me dëftesa tatimore. 

Jo më vonë se data 5 e çdo muaji, tatimpaguesi duhet të ketë llogaritur dhe mbyllur totalin e 

blerjeve dhe të shitjeve për muajin e kaluar. Tatimpaguesi nuk lejohet të grisë apo 

zëvendësojë faqet e librit të blerjeve apo të shitjeve, apo faqet e blloqeve të faturave të 

thjeshta tatimore apo dëftesave tatimore. 

Të gjitha këto regjistrime dhe dokumente duhet të ruhen nga tatimpaguesi për një periudhë 

prej jo më pak se 5 vjet nga fundi i vitit kalendarik të cilit i përkasin. 

Zyra e taksave në bashki apo në komunë mundet që, në çdo kohë, të kontrollojë mbajtjen ose 

lëshimin nga ana e tatimpaguesit të dokumenteve që vërtetojnë shitjen (kupon kase, dëftesë 

tatimore, faturë e thjeshtë tatimore). 

10. Kontrolli tatimor 

Gjatë vitit, zyra e taksave në bashki apo në komunë kontrollojnë rregullshmërinë e 

regjistrimeve të kërkuara nga ligji për tatimpaguesit. Për këtë qëllim ato kontrollojnë: 

lëshimin e kuponit tatimor, të dëftesës tatimore apo faturës së thjeshtë, si dhe regjistrimin e 

çdonjërit prej këtyre dokumenteve në librin e qarkullimit. Ato kontrollojnë gjithashtu edhe 

evidentimin dhe regjistrimin nga tatimpaguesit të blerjeve të realizuara për qëllimet e biznesit 

(rishitje, përpunim apo shpenzime të tjera), nëpërmjet dokumentacionit përkatës. 

Zyra e taksave në bashki apo në komunë, gjithashtu, mund të ushtrojë kontroll të plotë në 

ambientet e tatimpaguesit, duke e njoftuar paraprakisht atë. Në kontrollin e plotë organi 

tatimor kontrollon dhe verifikon mbajtjen e të gjithë dokumentacionit dhe regjistrimeve sipas 

përcaktimeve të bëra në këtë udhëzim. 

Krahas kontrollit të dokumentacionit, zyrat e taksave mund të bëjnë kontrolle (sondazhe për 

matjen e xhiros) për çdo tatimpagues, me qëllim vlerësimin e qarkullimit të realizuar nga 

tatimpaguesi nëpërmjet kronometrimit. Të dhënat e grumbulluara nga kronometrimet 

shërbejnë për vlerësimin e detyrimeve tatimore si të vitit vijues, ashtu edhe të vitit pasardhës. 

Për saktësimin e të dhënave të tatimpaguesve, zyrat e taksave shfrytëzojnë edhe burime të 

tjera informacioni me të cilat tatimpaguesi ka operuar (si të dhënat e veprimeve me thesarin, 

të dhëna nga shkëmbimi i informacionit etj.). 

11. Vlerësimi i detyrimeve tatimore shtesë 

Kur vlerësohen detyrime tatimore shtesë, zyrat e taksave në bashki apo në komunë mund të 

përdorin metoda alternative vlerësimi të parashikuara në ligjin “Për procedurat tatimore në 



Republikën e Shqipërisë” dhe udhëzimin në zbatim të tij. 

Këto metoda përdoren në rastet kur zyrat e taksave konstatojnë se dokumentacioni i blerjeve 

dhe shitjeve nuk është mbajtur konform kërkesave ligjore, që do të thotë se: tatimpaguesi nuk 

pasqyron në mënyrë korrekte qarkullimin, nuk lëshon në mënyrë korrekte dokumentin e 

kërkuar për çdo shitje, nuk pasqyron në librat e blerjes të gjitha furnizimet që ka kryer. 

Gjithashtu, këto metoda do të përdoren edhe në rastet kur tatimpaguesit nuk deklarojnë 

qarkullimin e realizuar. Këto metoda do të përfshijnë, por pa u kufizuar vetëm në to, 

sondazhet dhe fotografimet e kryera lidhur me xhiron, sipërfaqet e prodhimit apo të shërbimit 

që disponon tatimpaguesi, pozicioni i vendit të biznesit (qendër apo periferi), detyrimet e 

llogaritura nga tatimpagues të rregullt, por që kanë afërsisht të njëjtat kushte biznesi sikurse 

tatimpaguesi të cilit i bëhet vlerësimi, konsumi i energjisë elektrike, niveli i qirasë, numri i 

punonjësve etj. 

12. Kualifikimi si biznes i vogël 

Tatimpaguesit e taksës vendore mbi biznesin e vogël, të cilët, në bazë të deklaratës 

parashikuese të qarkullimit apo në bazë të vlerësimeve të bëra nga zyra e taksave në bashki 

apo në komunë, rezultojnë me një volum qarkullimi (xhiro) më të madh se 8 milionë lekë në 

vit kalendarik, janë tatimpagues që duhet të administrohen nga degët përkatëse të tatimeve. 

Zyrat e taksave në bashki apo në komunë, brenda 5 ditëve-punë nga momenti i konstatimit se 

qarkullimi i tatimpaguesit është mbi 8 milionë lekë, janë të detyruara të njoftojnë me shkrim 

menjëherë degën përkatëse të tatimeve, si dhe të dërgojnë dosjen e plotë të tatimpaguesit. Që 

nga ky moment (data e njoftimit me shkrim) tatimpaguesi dhe dosja e tij administrohet nga 

dega përkatëse e tatimeve. Dega e tatimeve nga ana e saj njofton zyrtarisht tatimpaguesin për 

këtë fakt dhe ndërmerr të gjitha veprimet e duhura për regjistrimin dhe aktivizimin e 

tatimpaguesit si detyrues për llojet e tjera të detyrimeve tatimore. 

Degët e tatimeve mund të kryejnë vetë ose në bashkëpunim me bashkinë dhe komunën 

verifikimin e përmbushjes së kushteve të kualifikimit të një biznesi si biznes i vogël. Kur ato 

konstatojnë mospërmbushje të këtyre kushteve, kryejnë regjistrimin e këtij biznesi dhe e 

kalojnë atë nën juridiksionin e tyre. Në këtë çast ato njoftojnë menjëherë zyrtarisht zyrën e 

taksave të bashkisë apo komunës përkatëse, e cila kryen çregjistrimin e tatimpaguesit. 

Kur degët e tatimeve vlerësojnë se një aktivitet biznesi i regjistruar si subjekt i tatimit mbi 

vlerën e shtuar plotëson kushtet për t’u kualifikuar si aktivitet i biznesit të vogël, kryejnë 

çregjistrimin e tij dhe njoftojnë për këtë qëllim bashkinë ose komunën përkatëse për 

regjistrimin e këtij aktiviteti si aktivitet i biznesit të vogël. Që nga ky moment, tatimpaguesi 

dhe aktiviteti i tij vihen nën juridiksionin e bashkisë ose të komunës. Për qëllimet e këtij 

vlerësimi, përveç kërkesës dhe të dhënave të paraqitura nga vetë taksapaguesi, organet 

tatimore qendrore pranojnë dhe shqyrtojnë edhe informacionet e dhëna ose kërkesat e kryera 

nga bashkia ose komuna. 

13. Rregullat e raportimit të sistemit të taksave vendore përcaktohen me akte të këshillit të 

bashkisë ose të komunës. 

14. Mosmarrëveshjet për çështje që kanë të bëjnë me juridiksionin apo kompetencën, 

ndërmjet vetë bashkive, ndërmjet vetë komunave, ndërmjet bashkive dhe komunave me 

njëra-tjetrën, apo ndërmjet këtyre të fundit me degët e tatimeve, zgjidhen duke u mbështetur 

në parimin e mirëkuptimit të ndërsjellë. 

Në rast se palët e mësipërme nuk arrijnë një mirëkuptim, atëherë kompetente për zgjidhjen e 

konfliktit është gjykata, nën juridiksionin e së cilës përfshihet çështja. 

15. Ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe organet e varësisë së saj, si dhe 

organet e pushtetit vendor (bashkitë dhe komunat) për zbatimin e këtij udhëzimi. 

 

Ky udhëzim hyn në fuqi më 1 janar 2007 dhe botohet në Fletoren Zyrtare. 

 



MINISTRI I FINANCAVE   MINISTRI I BRENDSHËM 

RIDVAN BODE    SOKOL OLLDASHI 

 

 

Seria: 00               Nr 000000 

LIBRI I SHITJEVE (Qarkullimit) 

E-TBV-011 

Viti_______Muaji_______ 

Numri 

 

Rendor 

Data 

e 

muajit 

SH I T J E T  

Totali 

Ditor 
Me fature te 

Thjeshte Tatimore 

Me Kupon 

Kase 

Me Dëftesë 

Tatimore 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTALI MUJOR     

Shënim : Libri i shitjeve do te plotësohet nga subjekti ne fund te çdo dite pune duke 

regjistruar te dhënat ditore. 

 - Ne kolonën 3 do te regjistroni totalin e te gjitha shitjeve ditore te kryera nga subjekti 

me Fature te Thjeshte Tatimore. 

- Ne kolonën 4 do te regjistroni totalin e te gjitha shitjeve ditore te kryera nga subjekti 

me Kupon Kase. 

- Ne kolonën 5 do te regjistroni totalin e te gjitha shitjeve ditore te kryera nga subjekti 

me Dëftesë Tatimore. 

 



REPUBUKA E SHQIPËRISË 

                                                      Bashkia ______________ 

                                                      Komuna ______________ 

                                                      Rrethi ________________ 

 

 

 

Nr. Prof _______                                 Date_______200_ 

 

 

NJOFTIM-VLERESIMI TATIMOR 

( PER VITIN USHTRIMOR 200__) 

 

                     Emri, Mbiemri i personit Fizik________________________________ 

 

                      Numri Identifikimit_________________________________________ 

 

                     Emri tregtar_______________________________________________ 

 

                     Adresa e vendndodhjes se aktivitetit te biznesit: 
 

                     __________________________________________________________  

 

 

Mbështetur ne te dhënat tuaja te Deklaratës Parashikuese te Qarkullimit Vjetor për 

vitin 200_, si dhe ne baze te vlerësimit te bere nga Zyra jone e taksave ne lidhje me këto te 

dhëna, detyrimi juaj tatimor gjithsej mbështetur ne qarkullimin vjetor për vitin 200- do te 

jete: 

 

_______________________leke, i ndare ne këto periudha : 

(Me shifra dhe fjale) 

 

1. Deri ne datën 20 Prill 200__,___________________________ leke 

2. Deri ne datën 20 Korrik 200_,___________________________ leke 

3. Deri ne datën 20 Tetor 200__,___________________________ leke 

4. Deri ne datën 20 Janar 200__,___________________________ leke 

  

 

 

 

PER ZYREN E TAKSAVE 

PERGJEGJESI 

(Emër mbiemër, Nënshkrimi, Vula) 

 (____________________________) 

 

 

Seria : 00        Nr 000000 

 

DEFTESE TATIMORE 

E.TBV.013 



 

Nr______ Date_____________ 

 

Shitësi:________________ 

NIPT:  ________________ 

Adresa:________________ 

 

Nr 

Rendor 

Lloji mallit ose 

shërbimi 
Njësia Sasia Çmimi Vlefta 

      

      

      

      

      

      

      

      

T O T A L I     

 

 

Emri dhe firma e shitësit 

(____________________) 

 

 

Shënim: Kjo dëftesë zëvendëson kuponin e kasës dhe lëshohet nga subjektet për shitjet me  

pakice te mallrave ose shërbimeve, ne rastet kur: 

- Subjekti ne baze te dispozitave ne fuqi nuk është i detyruar te pajiset me kase 

regjistruese 

- subjekti për arsye objektive (mungese energjie elektrike, prishje e kasës regjistruese) 

nuk mund te lëshojë kupon tatimor nëpërmjet kasës regjistruese. 

 

 

Seria: 00            Nr 000000 

LIBRI I BLERJES 
E-TBV-010 

 

Viti_______muaji_______ 

 

Data Blerje mallrash 

për rishitje 

Shpenzime të 

tjera 

Shënime 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Totali mujor    

 

Shënim: - Libri do të plotësohet nga subjekti, në fund të çdo ditë-pune, duke regjistruar të 

dhënat ditore. 

- Në kolonën 2 do të regjistrohet totali i të gjitha blerjeve, me çmimin e blerjes që bën 

subjekti nga subjekte të tjera, nga tregjet e shumicës në tregjet e hapura etj. 

- Në kolonën 3 “Shpenzime të tjera” do të regjistrohet totali i të gjitha shpenzimeve (përveç 

shpenzimeve për blerjen e mallrave) që ka bërë subjekti atë ditë, si pagesë qiraje, pagesë 

rrogash, sigurimesh shoqërore, siguracione, riparime mjetesh investime etj. 

Seria:00 

 

FATURË E THJESHTË TATIMORE 

 

Nr.____________ Datë_____________ 

Shitësi………………..(emri i subjektit) 

 

     

   Nr. 000000 

 

Adresa………………………………… 

Blerësi………………………..(emri i subjektit) 

 

 

 

Adresa…………………………………… 

 

NIPT             

NIPT             



Transportuar me mjetin 

Tipi……………Targë………………… 

Pronë e shitësit/blerësit……………… 

 Transportues i 

pavarur…………….. 

Tipi………..Targë…………………

.. 

Emri, mbiemri 

NIPT 

 

Nr. Ren. Lloji i mallit apo i shërbimit Njësia Sasia Çmimi Vlefta 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totali 

 

F
o
rm

u
la

ri
 e

-T
B

V
 

0
5
5
/A

 

 

 

 

Emri dhe nënshkrimi i 

shitësit 

(………………………….) 

Vula 

 

 

 

a) faqe 1: Origjinali-Blerësi 

b) faqe 2: Shitësi 

 

 

 

Emri dhe nënshkrimi i 

blerësit 

(…………………………..) 

 

Shënim:  Kjo faturë lëshohet nga çdo subjekt, përfshirë personat juridikë, fizikë tregtarë dhe 

çdo ent shtetëror ose privat, të cilët nuk janë të regjistruar si tatimpagues të TVSH-së. 

 
REPUBUKA E SHQIPËRISË 

 

                                                      Bashkia ______________ 

                                                      Komuna ______________ 

                                                      Rrethi ________________ 

 

 

DEKLARATA PARASHIKUESE E QARKULLIMIT VJETOR 

 

( PER VITIN USHTRIMOR 200__) 

 



 

 

 

                     Emri, Mbiemri i personit Fizik________________________________ 

 

                     Emri tregtar_______________________________________________ 

 

                    Numri Identifikimit_________________________________________ 

                      

                    Adresa e vendndodhjes se aktivitetit te biznesit: 
 

                     _________________________________________________________ 

 

                    Qarkullimi vjetor i parashikuar ne leke_________________________ 

                                                                                                   (Me shifra dhe fjale) 

 

 

 

 

 

 

 

                            DEKLARUESI 

 

                     (Emër mbiemër, Nënshkrimi, Vula)             Data e deklarimit 

          (_____________________________)         (________________________) 

 

   Shënim : Kjo Deklarate mbushet nga tatimpaguesi dhe dorëzohet pranë zyrës se taksave te 

Bashkise apo Komunës brenda datës 1 Mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UDHËZIM 

Nr. 32, datë 31.12.2013 

 

PËR TATIMIN E THJESHTUAR MBI FITIMIN E BIZNESIT TË VOGËL 

 

I azhurnuar me: 

- Udhëzimin Nr.13, datë 06.05.2014 

- Udhëzimin Nr.25, datë 16.12.2014 

 

Në mbështetje të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe në zbatim 

të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar”, ministri i 

Financave 

 

 

UDHËZON: 

 

1.Qëllimi i udhëzimit 

Ky udhëzim ka për qëllim që, në zbatim të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e 

taksave vendore”, të ndryshuar, të sigurojë qartësimin e kuptimit të dispozitave të tij për të 

garantuar zbatimin korrekt dhe në mënyrë uniforme për të gjithë tatimpaguesit dhe për të 

gjitha drejtoritë rajonale tatimore. 

2.Tatimpaguesit, subjekt të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël 

Çdo biznes, i cili realizon gjatë vitit një qarkullim më të vogël ose të barabartë me 8,000,000 

(tetë milionë) lekë, i nënshtrohet detyrimit të pagesës së tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për 

biznesin e vogël. Për efekt të zbatimit të ligjit “Për sistemin e taksave vendore”, me biznes do 

të kuptojmë çdo person fizik ose juridik, i cili ushtron veprimtari ekonomike për qëllime 

fitimi. 

Periudha bazë që duhet të merret parasysh për llogaritjen e qarkullimit është viti kalendarik, 

që do të thotë periudha nga 1 janari deri në 31 dhjetor. Në çdo rast, në qoftë se gjatë vitit 

kalendarik, qarkullimi tejkalon ose parashikohet të tejkalojë kufirin prej 8 milionë lekë, 

personi fizik ose juridik detyrohet të regjistrohet si tatimpagues i tatimit mbi fitimin. 

Qarkullimi që merret parasysh është qarkullimi gjithsej i realizuar nga i njëjti person, 

pavarësisht nga statusi i tij. Në qoftë se një person ka disa veprimtari në të njëjtin vend ose në 

vende të ndryshme, qarkullimi që merret për bazë përfshin qarkullimin e të gjitha 

veprimtarive, në të gjitha vendndodhjet ku zhvillohet ajo. 

3.Të ardhurat gjithsej dhe të ardhurat e tatueshme 

Të ardhurat gjithsej nga veprimtaria e biznesit të vogël nënkuptojnë çdo lloj të ardhure, të 

realizuar gjatë periudhës tatimore dhe përfshijnë, pa u kufizuar vetëm në to, të ardhurat e 

realizuara nga furnizimi i mallrave dhe shërbimeve, të ardhurat nga pjesëmarrjet, të ardhurat 

nga interesat, të ardhurat nga shfrytëzimi i pasurisë së luajtshme e të paluajtshme. Të ardhurat 

e tatueshme apo fitimi i tatueshëm rezulton si diferencë e të ardhurave gjithsej të realizuar 

gjatë periudhës tatimore me shpenzimet e njohura. 

4.Shkalla tatimore 

4.1 Për tatimpaguesit, subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, me qarkullim 

vjetor nga 2 deri në 8 milionë lekë, aplikohet shkalla tatimore 7,5 % mbi fitimin e tatueshëm. 

Fitimi i tatueshëm nënkupton fitimin neto, pra diferencën e të ardhurave bruto me shpenzimet e 

zbritshme të biznesit, siç përcaktohet në ligj dhe në këtë udhëzim. Në çdo rast, për çdo 

tatimpagues dhe lloj veprimtarie, tatimi i llogaritur për këtë kategori, nuk mund të jetë më i vogël 

se 25.000 lekë në vit, ose jo më e vogël se pjesa proporcionale e vlerës prej 25.000 lekësh për 



periudhën e kryerjes së veprimtarisë, kur tatimpaguesit regjistrohen, çregjistrohen apo kalojnë në 

regjistrin pasiv, gjatë vitit. 

Shembull 

Nëse në fund të vitit fiskal 201X, tatimpaguesi realizon një qarkullim vjetor prej 2.800.000 

lekësh dhe fitimi i tij i tatueshëm është 200.000 lekë, atëherë detyrimi i tatimit të thjeshtuar 

mbi fitimin është vlera më e lartë midis shumës fikse prej 25.000 lekësh dhe shumës së 

llogaritur të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin prej 15.000 lekësh (7.5% x 200.000 lekë). 

4.2 Për tatimpaguesit, subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, me 

qarkullim vjetor nga 0 deri në 2 milionë lekë, kuota fikse e tatimit është 25 000 lekë në vit ose sa 

shuma proporcionale e tatimit fiks për periudhën e kryerjes së veprimtarisë, kur tatimpaguesit 

regjistrohen, çregjistrohen apo kalojnë në regjistrin pasiv, gjatë vitit.”. 

5.Shpenzimet e njohura 

a) Për përcaktimin e fitimit të tatueshëm të thjeshtuar për biznesin e vogël, në Republikën e 

Shqipërisë njihen si shpenzime ato që kryhen për qëllime fitimi, sigurimi dhe ruajtje të 

fitimit, në masën që këto shpenzime provohen dhe dokumentohen nga tatimpaguesi, si dhe 

kur janë objekt i kufizimeve të specifikuara nga ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin 

e taksave vendore”, të ndryshuar. 

b) Shpenzimet e njohura janë shpenzimet që njihen si të zbritshme për përcaktimin e fitimit të 

tatueshëm. Për të qenë të njohura (të zbritshme), shpenzimet duhet të përmbushin këto 

kushte: 

i) të jenë kryer në interes të drejtpërdrejtë të veprimtarisë ekonomike prej së cilës realizohen 

të ardhurat ose të jenë të lidhura me drejtimin normal të aktivitetit të tatimpaguesit; 

ii) të jenë kryer ose të jenë përballuar efektivisht dhe të jenë të mbështetura në dokumente 

justifikuese të njohura ligjërisht; 

iii) të jenë pasqyruar nëpërmjet një veprimi kontabël duke pakësuar aktivet neto; 

iv) në çdo rast, shpenzimet duhet të jenë të provuara nga tatimpaguesit me dokumentacionin 

përkatës ligjor. Dokumente të përdorura si bazë për justifikimin e shpenzimit, për efekt 

tatimor, është fatura tatimore me TVSH, fatura e thjeshtë tatimore, faturat e lëshuara nga 

persona jorezidentë që nuk janë të regjistruar në organet tatimore shqiptare dhe çdo dokument 

tjetër i lëshuar nga ente ose organizma juridikë (p.sh. ambasada të huaja, organizma 

ndërkombëtarë, zyra pune, komisariate policie, etj.) për pagesat e tarifave të shërbimeve që 

këto ente i kryejnë tatimpaguesve në Shqipëri. 

6.Shpenzimet e panjohura 

6.1. Për përcaktimin e fitimit të tatueshëm për biznesin e vogël, nuk do të njihen si shpenzime 

të zbritshme, shpenzimet e mëposhtme: 

a) kostoja e blerjes dhe e përmirësimit të tokës e të truallit; 

b) kostoja e blerjes, përmirësimit, rinovimit dhe rikonstruksionit të aktiveve të veprimtarisë, 

të cilat amortizohen, në përputhje me nenin 22 të ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin 

mbi të ardhurat”, të ndryshuar; 

c) vlera e shpërblimeve në natyrë; 

ç) interesat e paguar, të cilët tejkalojnë normën mesatare të interesit 12-mujor të kredisë, për 

tregun bankar, sipas publikimit zyrtar të Bankës së Shqipërisë; 

d) gjobat, kamatëvonesat dhe kushtet e tjera penale; 

dh) krijimi ose rritja e rezervave dhe e fondeve të tjera speciale, përveç rasteve të 

parashikuara në ligj apo në akte nënligjore; 

e) tatimi mbi të ardhurat personale dhe ato nga biznesi; 

ë) shpenzimet për përfaqësim dhe për pritje-përcjellje, të cilat e tejkalojnë shumën 0,3 për 

qind të qarkullimit vjetor; 

f) shpenzimet e konsumit personal, ku përfshihen të gjitha shpenzimet e karakterit të 

konsumit personal, të cilat nuk kanë lidhje direkte me mbarëvajtjen dhe rezultatin e biznesit. 



Të tilla shpenzime konsiderohen, për shembull, kur tatimpaguesi një pjesë të mallrave të 

prodhuara apo të tregtuara prej tij i përdor për konsum personal apo familjar, kur një pjesë të 

karburantit e përdor për automjetin personal apo familjar, shpenzimet telefonike për vete apo 

persona të tjerë që nuk janë të punësuar në biznes apo funksionet e tyre nuk i justifikojnë këto 

shpenzime. Gjithashtu, konsiderohen si shpenzime të konsumit personal dhe të panjohura për 

efekt fiskal edhe shpenzimet për qiratë e banesave, të cilat shërbejnë për akomodimin dhe 

fjetjen e punonjësve vendas dhe të huaj, pavarësisht nga kushtet e vëna në kontratën e 

punësimit ose shërbimit. 

g) shpenzimet, të cilat tejkalojnë kufijtë e përcaktuar me ligj apo me akte nënligjore. Për 

kufijtë e përcaktuar për qëllime tatimore në ligjin nr.7892, datë 21.11.1994 “Për 

sponsorizimet”, nuk njihen si shpenzime të njohura shumat e sponsorizuara që tejkalojnë 

masën 3 për qind të fitimit para tatimit dhe shuma e sponsorizuar për botuesit e shtypit, e cila 

tejkalon masën 5 për qind të fitimit para tatimit; 

gj) shpenzimet për dhurata; 

h) çdo shpenzim, masa e të cilit nuk vërtetohet me dokumente nga tatimpaguesi; 

i) shpenzimet për shërbime teknike, konsulence dhe të menaxhimit, të faturuara nga persona 

të tretë, për të cilat nuk është paguar tatimi në burim, brenda periudhës tatimore nga 

tatimpaguesi; 

j) humbjet, dëmtimet, firot dhe skarcot gjatë prodhimit, transitimit dhe magazinimit tej 

normave të përcaktuara në akte të veçanta ligjore dhe nënligjore; 

k) shpenzimet për pagat, shpërblime dhe çdo formë tjetër të të ardhurave personale, të cilat 

lidhen me të ardhurat nga marrëdhëniet me punësimin, që u janë paguar të punësuarve, 

përfshirë dhe administratorët, pa kaluar nëpërmjet sistemit bankar. Rastet e përjashtimit nga 

ky rregull janë të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave; 

l) shumat e paguara në cash, mbi kufijtë e përcaktuar në ligjin “Për procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”. Rastet e përjashtimit nga ky rregull janë të përcaktuara me vendim 

të Këshillit të Ministrave; 

ll) nëse gjatë periudhës tatimore huaja dhe parapagimi tejkalojnë mesatarisht katër herë 

shumën kapitaleve të veta, interesi i paguar për shumën e tejkaluar nuk njihet si shpenzim i 

zbritshëm; 

m) borxhi i keq, nëse nuk plotësohen tri kushtet e përcaktuara në nenin 24 të ligjit nr.8438, 

datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar. Një borxh i keq, që është 

mbledhur, duhet të përfshihet si e ardhur në çastin e mbledhjes; 

n) shpenzimet e kryera për dieta të cilat kalojnë kufirin prej 3 mijë lekë për ditë të plota 

shërbimi brenda vendit dhe 1 mijë lekë për gjysmë ditë shërbimi brenda vendit, si dhe 

shpenzimet e kryera për dieta jashtë vendit të cilat kalojnë kufirin prej 60 euro për çdo ditë të 

plotë shërbimi dhe 30 euro për çdo gjysmë dite shërbimi. Shpenzimet për shërbimet e biznesit 

brenda ose jashtë vendit duhet të justifikohen me dokumentet përkatëse të udhëtimit, si 

dokumentet e transportit, faturat e hotelit, pasaporta (vulat e hyrjes e të daljes nga vendi), etj., 

si dhe dokumentacioni teknik që vërteton nevojat e biznesit të shërbimit brenda ose jashtë 

vendit; etj. 

nj) shpenzimet për asetet kapitale, përveç shpenzimeve për tokën, veprat e artit dhe pasuri të 

tjera që nuk amortizohen, në pronësi të tatimpaguesit dhe të përdorura për veprimtaritë e 

biznesit të tatimpaguesit, do të mbulohen gjatë kohës përmes shpenzimeve të amortizimit, 

sipas përcaktimeve të mëposhtme: 

i) Kostot e blerjes ose të ndërtimit, kostot e përmirësimit, rinovimit dhe rikonstruksionit të 

ndërtesave, të konstruksioneve dhe makinerive e të pajisjeve, me afat të gjatë shërbimi, 

amortizohen veçmas, në mënyrë lineare, me 5 për qind; 

ii) Amortizimi për kostot e blerjes së aktiveve të patrupëzuara llogaritet veç për secilin aktiv, 

sipas metodës lineare, në masën 15 për qind; 



iii) Kompjuterët, sistemet e informacionit, produktet softëare dhe pajisjet e ruajtjes të të 

dhënave amortizohen në bazë të vlerës së grupit, me 25 për qind; 

iv) Të gjitha aktivet e tjera të veprimtarisë, me 20 për qind. 

6.2.Baza e amortizimit është vlera kontabël e kategorisë së regjistruar në bilancin e hapjes së 

periudhës tatimore, duke i shtuar koston e blerjes apo të krijimit të aktivit dhe koston e 

përmirësimit, rinovimit dhe rikonstruksionit të aktiveve të kategorisë, gjatë periudhës 

tatimore dhe duke i zbritur çmimin e shitjes së aktiveve dhe kompensimet e marra për 

humbjen e aktiveve, për shkak të forcave të tjera madhore ose të shndërrimeve të tjera të 

pavullnetshme, gjatë periudhës tatimore. Në rastin kur baza e amortizimit është një shumë 

negative, kjo shumë i shtohet së ardhurës së tatueshme dhe baza e amortizimit merret zero. 

Në rastin kur baza e amortizimit nuk kalon 5,000 lekë, e gjithë baza e amortizimit është një 

shpenzim i zbritshëm i veprimtarisë. Në rastin kur bëhet rivlerësim i aktiveve të veprimtarisë, 

nuk lejohet të llogaritet amortizimi për shumën e rivlerësuar. 

6.3.Normat e amortizimit sipas grupeve janë në përputhje me udhëzimin nr. 5, datë 

30.01.2006 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar. 

7.Mbajtja e regjistrimeve 

7.1. Tatimpaguesit, subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël që 

realizojnë një qarkullim nga 2 deri në 8 milionë lekë në vit për çdo shitje të kryer janë të 

detyruar: 

a) Të lëshojnë për çdo shitje mallrash apo shërbimesh, faturë të thjeshtë tatimore për çdo 

blerës të tatueshëm që merr furnizimin. Forma dhe përmbajtja e faturës së thjeshtë tatimore 

është përcaktuar në shtojcën nr.1 bashkëlidhur këtij udhëzimi. Këta tatimpagues janë të detyruar të 

lëshojnë faturë të thjeshtë tatimore edhe për çdo shitje mallrash e shërbimesh të kryer për 

organizatat jofitimprurëse, fondacionet, njësitë e zbatimit të projekteve, entet publike 

kombëtare e vendore, organizatat politike dhe organet e tjera të ngjashme me to, që kryejnë 

veprimtari të ndryshme. 

b)Tatimpaguesi që realizon një qarkullim nga 2 deri në 8 milionë lekë në vit si shitës me 

pakicë, për çdo shitje në njësitë e shitjes me pakicë, të kryer për individë konsumatorë finalë, 

është i detyruar të lëshojë kupon tatimor me pajisje fiskale dhe në mungesë të saj, dëftesë 

tatimore. Kuponi tatimor lëshohet nga të gjithë tatimpaguesit, subjekte të tatimit të thjeshtuar 

mbi fitimin, të cilët sipas vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 781, datë 14.11.2007, janë të 

detyruar të pajisen me pajisje fiskale. Dëftesa tatimore lëshohet nga të gjithë tatimpaguesit 

shitës me pakicë, subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin të cilët për arsye objektive, si: 

prishje e pajisjes fiskale apo mungesa e energjisë elektrike ose që, sipas vendimit të Këshillit 

të Ministrave nr.781, datë 14.11.2007, nuk janë të detyruar të pajisen me pajisje fiskale. Rolin 

e dëftesës tatimore/kuponit tatimor mund ta luajnë edhe dokumente të tjera të miratuar në 

akte të tjera ligjore apo nënligjore, si për shembull biletat e transportit të udhëtarëve. 

c)Kuponi tatimor i lëshuar me arkë regjistruese (pajisje fiskale), si dhe dëftesa tatimore nuk 

mund të shërbejnë si dokumente justifikuese të shpenzimeve të zbritshme të biznesit për 

blerësin, përveç rastit kur shoqërohen edhe me faturë të thjeshtë tatimore. 

d)Tatimpaguesi, subjekt i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël, për çdo 

lëvizje të brendshme të mallrave nga magazina në magazinë, nga magazina në dyqan, apo 

anasjelltas, nga vendi i prodhimit në magazinë apo nga vendi i prodhimit në dyqan, sipas 

përcaktimeve në ligjin për procedurat tatimore, është i detyruar të lëshojë faturën e shoqërimit 

të mallit. 

7.2.Tatimpaguesit, subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël që 

realizojnë një qarkullim nga 2 deri në 8 milionë lekë në vit, çdo blerje të tyre janë të detyruar 

ta justifikojnë me: 

a)faturë tatimore me TVSH, kur blerja është kryer te personat e regjistruar si tatimpagues të 

TVSH-së. 



b)faturë të thjeshtë tatimore, kur blerja është kryer te personat e regjistruar si tatimpagues të 

tatimit të thjeshtuar mbi fitimin dhe nuk janë tatimpagues të TVSH-së. 

7.3Subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël që realizojnë një 

qarkullim nga 2 deri në 8 milionë lekë në vit, për shkeljet e kryera lidhur me 

dokumentacionin justifikues në shitje dhe në blerje, penalizohen sipas përcaktimeve të ligjit 

“Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” dhe udhëzimit të Ministrit të Financave 

në zbatim të tij. 

7.4 Tatimpaguesit, subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël, që 

realizojnë një qarkullim nga 2 deri në 8 milionë lekë në vit, janë të detyruar të mbajnë: 

a)librin e shitjeve, ku regjistrojnë në mënyrë kronologjike çdo shitje të kryer me faturë të 

thjeshtë tatimore si dhe totalin e shitjeve ditore të kryer me kuponë tatimorë; 

b)librin e blerjeve, ku regjistrojnë në mënyra kronologjike çdo blerje të kryer me faturë 

tatimore, me TVSH, me faturë të thjeshtë tatimore; 

c)libri i shpenzimeve dhe të ardhurave; 

d)librin e aktiveve të biznesit. 

7.5 Forma dhe përmbajtja e librit të shitjeve, librit të blerjeve, librit të shpenzimeve dhe të 

ardhurave, librit të aktiveve të biznesit, janë sipas formularëve përkatës, shtojcat nr 2, shtojca 

nr.3, shtojca nr.4, shtojca nr.5, shtojca nr.6 dhe shtojca nr.7, bashkëngjitur këtij udhëzimi, 

7.6Për tatimpaguesit, subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël që janë 

të regjistruar në TVSH, libri i shitjeve dhe libri i blerjeve të mbajtura për efekte të TVSH, 

shërbejnë si të tillë edhe për efekte të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël. 

7.7Tatimpaguesit, subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël me qarkullim 

vjetor deri në 2,000,000 lekë për çdo shitje të kryer janë të detyruar të lëshojnë faturë të 

thjeshtë tatimore, kupon tatimor ose dëftesë tatimore. Ata janë të detyruar gjithashtu që çdo 

blerje të kryer ta justifikojnë me faturë tatimore me TVSH ose faturë të thjeshtë tatimore.  

8. Parapagimi i detyrimit tatimor 

8.1 Parapagimi i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin nga tatimpaguesit me qarkullim nga 2 deri në 

8 milionë lekë. 

Gjatë vitit ushtrimor, tatimpaguesit që janë subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit 

të vogël me qarkullim vjetor në intervalin nga 2 deri në 8 milionë lekë në vit, e paguajnë 

detyrimin tatimor në formë parapagimesh, të ndara në katër këste tremujore gjatë vitit. 

Llogaritja e detyrimit tatimor dhe e kësteve tremujore për vitin vijues, bazohet në të dhënat e 

“Formularit të deklarimit të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin” të vitit paraardhës, që është 

bashkëngjitur këtij udhëzimi dhe pjesë përbërë e tij. Pra, katër këstet e detyrimit tatimor të vitit 

vijues, llogariten duke marrë në konsideratë fitimin e deklaruar dhe tatimin e thjeshtuar mbi 

fitimin e llogaritur nga tatimpaguesi për vitin paraardhës. Këstet e parapagimeve, të përcaktuara 

mbi këtë bazë, u njoftohen tatimpaguesve të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin, brenda datës 1 prill 

të çdo viti. 

Këstet e parapagimeve të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin, të llogaritura si më sipër, për vitin 

ushtrimor, paguhen nga tatimpaguesit në afatet e mëposhtme: 

-brenda datës 20 prill për tremujorin e parë; 

-brenda datës 20 korrik për tremujorin e dytë; 

-brenda datës 20 tetor për tremujorin e tretë; 

-brenda datës 20 dhjetor për tremujorin e katërt. 

Pagesa e kësteve të parapagimeve të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin bëhet në bankat e nivelit 

të dytë ose Postës Shqiptare, nëpërmjet urdhërpagesës përkatëse të gjeneruar nga sistemi 

informatik i tatimeve. 

 

Shembull: 



Tatimpaguesi X, i regjistruar si biznes i vogël me veprimtari në fushën e tregtisë me pakicë të 

artikujve ushqimorë, ka dorëzuar deklaratën e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për vitin 2014. 

Shuma e fitimit neto të deklaruar është 800.000 lekë. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin i llogaritur 

dhe i deklaruar për vitin 2014 është: 800.000 lekë x 7,5 % = 60.000 lekë. 

Për vitin 2015, shuma e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin që tatimpaguesi duhet të paguajë në 

formë parapagimesh do të jetë 60.000 lekë, e ndarë në katër këste si më poshtë: 

- brenda datës 20 prill, 15.000 lekë; 

- brenda datës 20 korrik, 15.000 lekë; 

- brenda datës 20 tetor, 15.000 lekë; dhe 

- brenda datës 20 dhjetor, 15.000 lekë. 

8.2 Pagimi i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin nga tatimpaguesit me qarkullim nga zero deri në 2 

milionë lekë. 

Gjatë vitit ushtrimor, tatimpaguesit subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të 

vogël, të cilët realizojnë qarkullim vjetor në intervalin nga zero deri në 2 milionë lekë, paguajnë 

detyrim tatimor, shumën fikse në masën 25 000 lekë në vit. Ky detyrim u njoftohet tatimpaguesve 

të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin, brenda datës 1 prill të çdo viti. 

Pagesa e detyrimit tatimor në shumën 25 000 lekë për këtë kategori tatimpaguesish, kryhet 

brenda gjashtëmujorit të parë të çdo viti. 

Nëse tatimpaguesit, subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, të cilët 

realizojnë qarkullim vjetor në intervalin nga zero deri në 2 milionë lekë, regjistrohen si 

tatimpagues dhe fillojnë veprimtarinë e tyre ekonomike gjatë gjysmës së dytë të vitit, pra në 

periudhën korrik - dhjetor, ato e paguajnë detyrimin e tyre tatimor fiks të përcaktuar në bazë 

të proporcionalitetit, brenda datës 20 dhjetor të atij viti. Kështu, tatimpaguesi i regjistruar në 

muajin tetor të vitit vijues, i cili parashikon se do të realizojë një qarkullim vjetor nga zero deri 

në 2 milionë lekë, paguan tatimin e thjeshtuar mbi fitimin në proporcion me muajt e vitit që ka 

kryer aktivitet tregtar. Në këtë rast, tatimi për t’u paguar nga tatimpaguesi do të jetë 25.000 lekë 

shumëzuar me raportin 3/12 (6 250 lekë). 

8.3 Periudha për të cilën llogaritet detyrimi tatimor 

Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin deklarohet dhe paguhet për periudhën gjatë së cilës 

tatimpaguesi ka ushtruar veprimtari ekonomike. Në rastet kur veprimtaria e biznesit hapet, 

mbyllet apo pezullohet gjatë vitit fiskal, tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, 

llogaritet në mënyrë proporcionale me kohën e ushtrimit të veprimtarisë, mbështetur në 

vetëdeklarimin e tatimpaguesit. 

Në rastin kur tatimpaguesi, subjekt i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, 

regjistrohet për herë të parë gjatë vitit, tatimi i thjeshtuar mbi fitimin llogaritet në bazë të 

qarkullimit dhe të fitimit të tatueshëm, të parashikuar nga vetë tatimpaguesi, për periudhën 

nga data e regjistrimit deri në fund të vitit të parë kalendarik. 

Shembull 

Nëse tatimpaguesi X regjistrohet në QKR dhe në administratën tatimore në datën 1 korrik 

2014, dhe deklaron se për periudhën e mbetur të vitit do të realizojë një fitim prej 1.200.000 

lekësh, ai do të llogarisë 1.200.000 x 7,5 % = 90.000 lekë tatim të thjeshtuar mbi fitimin, të 

ndarë në dy këste për tremujorin e tretë dhe për tremujorin e katërt, të cilët do të paguhen: 

- brenda datës 20 tetor, 45.000 lekë dhe, 

- brenda datës 20 dhjetor, 45.000 lekë. 

Kur tatimpaguesi e fillon aktivitetin e tij gjatë një muaji, ky muaj llogaritet si muaj i plotë për 

efekt të përcaktimit të detyrimit tatimor. Kështu, nëse tatimpaguesi regjistrohet për herë të 

parë në 20 korrik të vitit vijues, tatimi i thjeshtuar i fitimit për t’u parapaguar brenda vitit do të 

përpjesëtohet me 6/12. Në të njëjtën mënyrë si më sipër në këtë pikë, veprohet edhe në rastet 

kur tatimpaguesi çregjistrohet apo kalon në regjistrin pasiv të tatimpaguesve. 

8.4 Llogaritja e kësteve të detyrimit tatimor në mungesë të deklaratës së tatimpaguesit. 



Për tatimpaguesit, subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, të cilët nuk 

kanë dorëzuar deklaratën e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin të vitit paraardhës deri në datën 

10 shkurt të vitit pasardhës, Drejtoria Rajonale Tatimore llogarit vetë shumën e detyrimit 

tatimor të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e tatimpaguesit dhe mbi këtë bazë përcakton këstet 

tremujore që duhet të paguhen nga ai. Drejtoria Rajonale Tatimore njofton tatimpaguesin për 

këstet e tatimit që ai duhet të paguajë për çdo tremujor. Llogaritja e detyrimit tatimor në 

mungesë të deklaratës vjetore, bëhet duke u bazuar në metodat alternative të parashikuara në 

nenet 71 dhe 72 të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë", i ndryshuar, si dhe në pikat 71 dhe 72 të udhëzimit për zbatimin e këtij ligji. 

Përdorim i metodave alternative merr në konsideratë dokumentacionin dhe informacionin që 

disponohet për tatimpaguesin, faktet dhe rrethanat e biznesit të tij, situatën e tatimpaguesve të 

tjerë të ngjashëm etj. Qëllimi është që nëpërmjet përdorimit të metodave të lejuara nga ligji, të 

llogariten sa më saktë detyrimet tatimore të tatimpaguesit mosdeklarues, duke respektuar 

legjislacionin në fuqi. 

8.5 Ndryshimi gjatë vitit i kësteve të parapagimt të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit 

të vogël. 

Llogaritja e detyrimit tatimor vjetor dhe e kësteve tremujore të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin 

për vitin vijues, bazohet në fitimin e realizuar nga tatimpaguesi në vitin paraardhës, të deklaruar 

nga ai nëpërmjet “Formularit të deklarimit të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin”. 

Në rastet kur tatimpaguesi, mbas dorëzimit të “Formularit të deklarimit të tatimit të thjeshtuar mbi 

fitimin” kërkon, argumenton, provon dhe vërteton se fitimi i tij për këtë periudhë tatimore vijuese 

do të jetë, në mënyrë domethënëse, më i ulët se fitimi i periudhës paraardhëse, mbi bazën e të cilit 

është përcaktuar detyrimi tatimor vjetor dhe këstet tremujore, Drejtoria Rajonale Tatimore zvogëlon 

shumën e parapagimeve për tremujorët e mbetur, pas paraqitjes së kërkesës. 

Si prova të cilat justifikojnë uljen domethënës të fitimit, mund të jenë: 

i) rënia e ndjeshme e qarkullimit e vërtetuar me raportet e kasave regjistruese; 

ii) rënia e klientelës; 

iii) hapja e veprimtarive të ngjashme në të njëjtën zonë; 

iv) reduktime në oraret e biznesit; 

v) largime të përkohshme nga biznesi për arsye të ndryshme. 

Në këtë rast, Drejtoria Rajonale Tatimore duhet të njoftojë tatimpaguesin për pranimin ose jo të 

uljes të kësteve të parapagimit, brenda një muaji nga kërkesa e tatimpaguesit. Brenda kësaj periudhe, 

Drejtoria Rajonale Tatimore ka të drejtë të bëjë verifikime dhe kontrolle në lidhje me vërtetësinë e 

kërkesës. 

Nëse Drejtoria Rajonale Tatimore vlerëson dhe ka të dhëna se fitimi i tatimpaguesit për 

periudhën vijuese tatimore do të tejkalojë me më tepër se 10 për qind tatimin e thjeshtuar mbi 

fitimin e periudhës së mëparshme tatimore, mund të rregullojë në rritje parapagimet. Rritja bëhet për 

këstet e periudhës nga moment i konstatimit deri në fund të vitit. Tatimpaguesi njoftohet për rritjen e 

kësteve të parapagimit, si dhe për faktet dhe argumentet që kanë çuar në këtë rritje. Rritja e kësteve 

bëhet si pasojë e kontrolleve apo verifikimeve që mund të bëhen në vendin e biznesit të 

tatimpaguesit apo të dhënave të tjera që mund të disponon Drejtoria Rajonale Tatimore nga 

burime të ndryshme informacioni. 

8.6 Procedura e pagimit të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin 

Pagesa e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël kryhet në bankat e nivelit të dytë për 

llogari të organeve tatimore. Për të paguar shumën e detyrimit tatimor ose këstet e parapagimeve 

të përcaktuara, tatimpaguesit e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël përdorin 

urdhërpagesën e cila gjenerohet nga sistemi informatik i tatimeve dhe printohet nga vetë 

tatimpaguesi. Tatimpaguesi dorëzon në bankë apo në Postën Shqiptare dy kopje të urdhërpagesës, të 

cilat pasi verifikohen dhe pasi bëhet pagesa, firmosen dhe vulosen nga banka/posta shqiptare. Një 

kopje e urdhërpagesës mbahet nga banka/posta dhe kopja tjetër i jepet tatimpaguesit. 



Tatimpaguesi, kopjen e urdhërpagesës të firmosur dhe vulosur nga banka/posta, së bashku me 

mandatarkëtimin e bankës/postës për shumën e detyrimit të paguar (i cili vërteton pagesën e 

kryer) dhe një kërkesë formale për pajisje me “Pullë tatimi”, ia paraqet Zyrës së Shërbimit të 

Tatimpaguesve në Drejtorinë Rajonale Tatimore ku ai është regjistruar. Zyra e Shërbimit të 

Tatimpaguesve në Drejtorinë Rajonale Tatimore ku tatimpaguesi është i regjistruar, mbas 

verifikimit dhe konfirmimit të pagesës së bërë, e pajis tatimpaguesin me “Pullën e tatimit” të 

këstit të detyrimit tatimor për të cilin ka bërë pagesën. Dokumentet e mësipërme, përfshirë 

kërkesën për pajisje me “Pullë tatimi”, urdhërpagesa dhe mandatarkëtimi, të dorëzuar nga 

tatimpaguesi, protokollohen dhe depozitohen në dosjen e tatimpaguesit. 

Dizenjot dhe elementet e “pullës se tatimit” përcaktohen me udhëzim të veçantë të ministrit të 

Financave. Tatimpaguesi e vendos pullën e tatimit në pjesën e sipërme të Certifikatës së Regjistrimit 

në QKR, për të lehtësuar verifikimin e pagesave dhe ushtrimin e kontrollit vizual nga organet 

kompetente tatimore. Pulla e tatimit prodhohet nga Shtypshkronja e Letrave me Vlerë. 

Shpenzimet për prodhimin e saj përballohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Pulla e 

tatimit përmban elemente të sigurisë së lartë për të shmangur falsifikimin e tyre. 

Tatimpaguesit me qarkullim nga 2 deri në 8 milionë lekë në vit, të cilët paguajnë katër këste të 

tatimit të thjeshtuar mbi fitimin në një vit fiskal, pajisen me “pullë tatimi” për çdo pagesë të 

bërë, pra me katër “pulla tatimi” tatimi për një vit Tatimpaguesit me qarkullim nga 0 deri në 2 

milionë lekë në vit, të cilët paguajnë tatimin fiks, në masën 25.000 lekë në vit vetëm me një 

këst, pajisen vetëm me një “pullë tatimi” të cilën e vendosin në pjesën e sipërme të 

Certifikatës së Regjistrimit në QKR. 

8.7 Evidentimi i pagesave dhe informimi i njësive të qeverisjes vendore 

Drejtoritë rajonale tatimore pas rakordimit me bankat, bëjnë regjistrimin e arkëtimit të tatimit 

të thjeshtuar mbi fitimin. Regjistri i arkëtimit të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin shërben si 

dokument bazë për rakordimin e pagesës së tatimit me njësitë e qeverisjes vendore. Regjistrimi 

bëhet në një registër të veçantë në format letër ose në version elektronik, forma dhe 

përmbajtja e të cilit përcaktohen me këtë udhëzim. Në bazë të të dhënave të regjistrit, 

përgatitet informacioni për çdo njësi të qeverisjes vendore i cili u kalon këtyre njësive po në 

formë elektronike brenda muajit vijues pasardhës të çdo tremujori për të cilin është kryer 

pagesa 

9. Deklarimi i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin. 

9.1 Të gjithë tatimpaguesit, subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, 

përfshirë: 

-tatimpaguesit që realizojnë qarkullim nga 2 deri në 8 milionë lekë në vit dhe paguajnë katër 

këste parapagimesh të detyrimit tatimor në vit; 

-tatimpaguesit që realizojnë qarkullim nga zero deri në 2 milionë lekë në vit dhe paguajnë një 

shumë fikse detyrimi tatimor në vit; janë të detyruar që, brenda datës 10 shkurt të vitit 

pasardhës, të dorëzojnë formularin e “Deklarimit të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin” për vitin 

raportues. Deklarata e tatimit të thjeshtuar mbi fitimn përmban informacion në lidhje me të 

ardhurat gjithsej, shpenzimet gjithsej, shpenzimet e zbritshme, të ardhurat neto të tatueshme, 

tatimin për t’u paguar, si dhe informacione të tjera të kërkuara në deklaratë. 

9.2 Deklarata e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin dorëzohet nga tatimpaguesi në rrugë elektronike dhe 

ajo ka formën dhe përmbajtjen sipas modelit bashkëngjitur këtij udhëzimi. Deklarata plotësohet në 

përputhje me shënimet sqaruese të dhëna mbrapa saj. Formulari i deklarimit të tatimit të 

thjeshtuar mbi fitimin së bashku më shënimet sqaruese lidhur me plotësimin e tij është pjesë 

përbërëse e këtij udhëzimi. 

9.3 Për tatimpaguesit, që realizojnë qarkullim nga 2 deri në 8 milionë lekë në vit, tatimi i llogaritur 

në bazë të “Deklaratës së tatimit të thjeshtuar mbi fitimin”, pakësuar me parapagimet e bëra gjatë 

periudhës tatimore, paguhet nga tatimpaguesi në llogarinë e organeve tatimore, pas dorëzimit të 

deklaratës vjetore. 



10.Administrimi i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, nëpërmjet drejtorive rajonale tatimore, është e ngarkuar 

me administrimin e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël, me vlerësimin, 

mbledhjen, kontrollin, arkëtimin e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin sipas procedurave të 

përcaktuara në ligjin e procedurave tatimore.  

Drejtoria Rajonale e Tatimeve, në funksionin e arkëtimit të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për 

llogari të bashkive/komunave, konsiderohet agjent shërbimi i këtyre të fundit. Si e tillë, DRT-

ja regjistron shumat e arkëtuara në kredi të llogarisë 4481100 “Agjent shërbimesh të vitit në 

vazhdim” me kartela analitike për çdo bashki dhe komunë 

Drejtoritë rajonale tatimore janë të ngarkuara me transferimin në llogaritë e buxhetit të 

qeverisjes vendore të të ardhurave nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël. Ato 

krijojnë një regjistër të veçantë mbi biznesin e vogël në bazë të të dhënave që marrin nga 

bashkitë dhe komunat. 

11.Transferimi i të ardhurave në llogaritë e njësive të qeverisjes vendore 

a) Administrata tatimore qendrore transferon të ardhurat nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e 

biznesit të vogël në llogari të bashkive ose të komunave, ku ka vendndodhjen biznesi i 

taksueshëm, brenda datës 10 të muajit pasardhës, kur është arkëtuar tatimi i thjeshtuar mbi 

fitimin. 

b)Administrata tatimore qendrore për shërbimin që kryen, merr një komision. Ky komision 

llogaritet në përqindje të shumës së tatimit që kanë arkëtuar dhe kanë transferuar në buxhetin 

e njësive të qeverisjes vendore, i cili është në masën 1 për qind dhe derdhet në llogari të 

administratës tatimore qendrore. Komisioni kalon në llogari të buxhetit të shtetit, në bazë të 

legjislacionit në fuqi mbi përdorimin e të ardhurave dytësore, të krijuara në institucionet 

buxhetore, për mbulimin e kostove të “Pullave të tatimit”. 

Drejtoria rajonale tatimore pajis degën e tatimeve të bashkisë ose komunës me një listë të 

tatimpaguesve të regjistruar si dhe vendndodhjet e biznesit brenda juridiksionit të tyre. Kjo 

listë identifikon qartë emrin dhe NIPT-in e tatimpaguesit, adresën e vendndodhjes së biznesit 

dhe shumën e tatimit të paguar. Për të bërë transferimin, paraprakisht, kryhet procesi i 

rakordimit midis drejtorive rajonale tatimore me bashkitë dhe komunat, lidhur me shumat e 

arkëtuara sipas subjekteve tatimpaguese. Në aktrakordimin e hartuar në tri kopje, sipas formatit 

bashkëlidhur këtij udhëzimi, paraqitet e ndarë shuma totale e arkëtuar për bashkinë/komunën, si 

dhe shuma e komisionit në masën 1% e të ardhurave të arkëtuara. 

Drejtoritë rajonale tatimore, në bazë të aktrakordimit dhe listës së tatimpaguesve të konfirmuar 

nga të dyja palët, kryen transfertën nga llogaria e drejtorive rajonale “Tatime me deklarim”, në 

llogarinë bankare të të ardhurave të degës së thesarit në rrethin përkatës, në emër të bashkisë apo 

komunës. 

c)Drejtoritë rajonale tatimore dërgojnë pranë degës së thesarit të rrethit përkatës një kopje të 

aktrakordimeve të mbajtura me secilën bashki/komunë. Në bazë të aktrakordimit përmbledhës 

të konfirmuar nga nëpunësi zbatues dhe autorizues i të dyja palëve, dega e thesarit të rrethit 

përkatës, për shumën 1% që përfiton administrata tatimore si agjent tatimor, bën rritjen e 

autorizuar në llogarinë e shpenzimeve 604 “Transferta në institucionet nacionale” në emër të 

bashkisë apo komunës përkatëse, si dhe kryen transferimin e brendshëm në sistemin financiar 

informatik nga bashkia/komuna në drejtorinë rajonale tatimore, duke kredituar llogarinë 

7200106 “Grant nga transferimet e institucioneve lokale (bashki e komuna) tek institucionet 

nacionale 

d)Punonjësit e zyrës së tatimeve të bashkisë ose komunës duhet të përdorin këtë informacion 

për të informuar drejtorinë rajonale tatimore për çdo biznes të njohur i cili nuk është pajisur 

me certifikatë regjistrimi. 

12.Bashkëpunimi 

a)Bashkia dhe komuna, kur e gjykojnë të nevojshme, i kërkojnë drejtorisë rajonale tatimore 



përkatëse kryerjen e veprimeve për plotësimin e detyrave për administrimin e tatimit dhe 

derdhjen në favor të saj, sipas afatit ligjor të të ardhurave nga tatimi i thjeshtuar i fitimit mbi 

biznesin e vogël. 

b)Brenda datës 30 janar 2014, njësitë e qeverisjes vendore u përcjellin drejtorive rajonale 

tatimore të gjitha të dhënat për subjektet me qarkullim vjetor nga 0 në 8 milionë lekë, 

përfshirë këtu qarkullimin gjithsej dhe taksën vendore mbi biznesin e vogël të paguar. Këto të 

dhëna grupohen nga ana e njësive të qeverisjes vendore sipas qarkullimit tatimpaguesit me 

qarkullim nga zero deri në 2 milionë lekë dhe tatimpaguesit me qarkullim nga 2,000,000 lekë 

deri në 8 milionë lekë. 

c)Pas marrjes së këtyre të dhënave, drejtoritë rajonale tatimore njoftojnë tatimpaguesit me 

qarkullim vjetor nga zero lekë deri në 2 milionë lekë për pagesën e tatimit të thjeshtuar mbi 

fitimin në masën 25,000 lekë dhe tatimpaguesit me qarkullim vjetor 2 deri në 8 milionë lekë 

për llogaritjen e kësteve të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin brenda datës 1 prill të vitit 2014. 

Ku udhëzim botohet në Fletoren Zyrtare dhe hyn në fuqi në datën 1 janar 2014. 

 

MINISTRI I FINANCAVE 

Shkëlqim Cani 

 



 
 



Udhëzues për mënyrën e plotësimit të formularit të deklarimit dhe pagesës 

1. Numri serial gjenerohet nga Drejtoria Rajonale Tatimore dhe shërben për të azhurnuar 

regjistrimet kur paraqitet deklarata. 

2. Periudha tatimore është vjetore. 

3. Numri i Identifikimit të Personit të Tatueshëm (NIPT) është numri i dhënë nga Qendra 

Kombëtare e Regjistrimit /Drejtoria Rajonale Tatimore dhe që identifikon personin e 

tatueshëm në të gjitha marrëdhëniet me Drejtorinë Rajonale Tatimore. 

4. Emri tregtar i personit të tatueshëm është emri me të cilin paraqitet veprimtaria dhe që 

shënohet në certifikatën e NIPT-it. 

5. Emri, mbiemri i personit fizik vendoset kur veprimtaria ekonomike kryhet nga një person 

fizik dhe nuk ka emër tregtar. 

6. Adresa tregohet për vendin kryesor të ushtrimit të veprimtarisë. Kjo adresë është treguar 

edhe në certifikatën e NIPT –it. 

7. Numri i telefonit (n.q.s. ka) tregon numrin e telefonit në vendin kryesor të ushtrimit të 

veprimtarisë ekonomike. 

8. Të ardhurat e ushtrimit janë të ardhurat totale të periudhës ushtrimore. 

9. Të ardhurat tatimore janë të ardhurat që i përkasin aktivitetit të tatueshëm. 

10. Shpenzimet e ushtrimit janë shpenzimet totale të periudhës ushtrimore. 

11. Shpenzimet tatimore janë shpenzimet që i përkasin aktivitetit të tatueshëm. 

12. Shpenzimet e panjohura janë shpenzimet që i përkasin aktivitetit të tatueshëm dhe që nuk 

njihen si të zbritshme për efekt të llogaritjes së fitimit të thjeshtuar të tatueshëm. 

13. Humbja e ushtrimit është diferenca e shpenzimeve të ushtrimit (kutia 10) me të ardhurat e 

ushtrimit (kutia 8) në rast se shpenzimet e ushtrimit janë më të mëdha se të ardhurat e 

ushtrimit. 

14. Humbja tatimore është diferenca e shpenzimeve tatimore (kutia 11) pasi të zbriten 

shpenzimet e panjohura (kutia12), me të ardhurat tatimore (kutia 9) në rast se shpenzimet 

tatimore pa shpenzimet e panjohura janë më të mëdha se të ardhurat e tatimore( 9-11+12). 

15. Fitimi i ushtrimit është diferenca e të ardhurave të ushtrimit (kutia 8) me shpenzimet e 

ushtrimit (kutia 10) në rast se të ardhurat e ushtrimit janë më të mëdha se shpenzimet e 

ushtrimit, 

16. Fitimi tatimor është diferenca e të ardhurave tatimore (kutia 9), me shpenzimet tatimore 

(kutia 11) pasi janë zbritur nga këto të fundit shpenzimet e pazbritshme në rast se të ardhurat 

tatimore janë më të mëdha se shpenzimet tatimore pa shpenzimet e pazbritshme(9-11+12). 

17. Fitimi i tatueshëm është fitimi që tatohet me shkallën tatimore të përcaktuar në ligjin për 

taksat vendore. 

18. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin është shuma e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e llogaritur 

me shkallën tatimore standarde sipas vitit ushtrimor përkatës, e përcaktuar në bazë të ligjit 

për sistemin e taksave vendore. ([17] x shkallen tatimore%). 

19. Parapagime është shuma e kësteve të parapaguara të tatim të thjeshtuar mbi fitimin të 

paguara gjatë periudhës tatimore. 

20. Tatim i thjeshtuar mbi fitimin i mbipaguar është diferenca e parapagimeve (kutia 19) me 

tatim e thjeshtuar mbi fitimin (kutia 18) , plotësohet kur (19 > 18). 

21. Kërkesë për rimbursim plotësohet kur diferenca e parapagimeve (kutia 19) me tatimin e 

thjeshtuar mbi fitimin (kutia 18) është pozitive. 

22. Tatim i thjeshtuar mbi fitimin për t’u paguar është diferenca e tatimit të thjeshtuar mbi 

fitimin(kutia 18) pasi të jenë zbritur me parapagimet (kutia 19) kur tatim i thjeshtuar mbi 

fitimin (kutia 18) është më i madh se parapagimet (kutia 19). (pra (18-19) rezultati 18>19). 

23. Dënime/interesa për vonesa janë dënimet dhe interesat për vonesat në deklarim ose pagesë 

që mund të llogariten paraprakisht dhe që mund të paguhen me deklaratën. 

24. Totali për t’u paguar është shuma e tatim te thjeshtuar mbi fitimin të detyrueshëm për t’u 



paguar (kutia 25) me dënimet dhe interesat e llogaritura me deklaratën (kutia 26). 

 

 

 

Shtojca nr 2: LIBRI I SHITJEVE (qarkullimit) 

 

TATIMPAGUESI  _____________  

NIPT(NUIS)  _________________  

AKTIVITET  _________________  
Nr.  _____________________________________________________________________  

 

LIBRI I SHITJEVE (qarkullimit) 

 

Viti _________ Muaji ________________  

 

 

Numri 

Rendor 

Data e 

muajit 

SHITJET Totali Ditor 

Me fature të 

thjeshtë tatimore 

Me kupon 

kase 

Me dëftese 

tatimore 

(3+4+5) 

1 2 3 4 5 6 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTALI MUJOR     

 

Shënim: Libri i shitjeve do të plotësohet nga tatimpaguesi në fund të çdo dite pune duke 

regjistruar të dhënat ditore. 

- Në rubrikën “tatimpaguesi” do të shënohet emri që pasqyrohet në certifikatën e NIPT-it 

(NUIS). 

- Në kolonën 3 regjistrohen të gjitha shitjet ditore të kryera me faturë të thjeshtë tatimore. 

- Në kolonën 4 regjistrohen të gjitha shitjet ditore të kryera me kupon tatimor. 



- Në kolonën 5 regjistrohen të gjitha shitjet ditore të kryera me dëftesë tatimore. 

- Në kolonën 6 regjistrohet totali i të gjitha shitjeve ditore të kryera (3+4+5)Ky libër nuk 

plotësohet nga tatimpaguesit e regjistruar për TVSH-në. 

 

 

EMËR  MBIEMËR 

Shtojca nr. 3: LIBRI I BLERJES 

 

TATIMPAGUESI  ____________  

NIPT  _____________________  

AKTIVITET  _______________  
Nr.  ____________________________________________________________________  

 

LIBRI I BLERJES 

 

Viti____ Muaji  _____ 

 

 

Data Blerje brenda vendit Blerje nga importi Totali i 

blerjeve 

ditore 
Me faturë me 

TVSH 

Me faturë të thjeshtë 

tatimore 

Nga importi Shërbime 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTALI MUJOR     

 

Shënim. - Libri do të plotësohet nga tatimpaguesi në fund të çdo dite pune, duke regjistruar të 

dhënat ditore. 

- Në kolonën 2 regjistrohen të gjitha blerjet, nga tatimpaguesit e regjistruar për TVSH-ne. 

- Në kolonën 3 regjistrohen të gjitha blerjet, nga tatimpaguesit e regjistruar për tatimin e 



thjeshtuar mbi fitimin. 

- Në kolonën 4 regjistrohen të gjitha blerjet nga importi. 

- Në kolonën 5 regjistrohen të gjitha blerjet për shërbimet e marra nga jashtë vendit. 

- Në kolonën 6 regjistrohet totali i të gjitha blerjeve ditore të kryera (2+3+4+5) 

Ky libër nuk plotësohet nga tatimpaguesit e regjistruar për TVSH-në. 

 

EMËR MBIEMËR 
______________________________________________________________________  

 

 

 

 

Shtojca nr. 4: LIBRI I TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE 

 

LIBRI I TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE 

 

 

Të ardhurat e shpenzimet për vitin  ..................................................................  

Tatimpaguesi  ......................................  

NIPT  ...................................  

Aktivitet  ..................................................... 
(Llogaria e fitimeve dhe e humbjeve) 
Nr. SHPENZIMET vleft

a 

Nr. TË ARDHURAT Vlefta

*   Në   Në 

leke 9 Kostoja e lëndëve të para dhe materialeve të 

shitura (a-b) 

 1 Nga shitja e produkteve të 

prodhimit të vetë 

 
a Blerje lëndë të para e materiale gjatë vitit  2 Nga shitja e shërbimeve  
b Gjendje nga inventari  3 Nga shitja e mallrave  
2 Kostoja e mallrave të shitura (a-b)  4 Nga shitja e materialeve  
a Blerje mallra gjatë vitit  5 Nga shitja e aktiveve  
b Gjendje nga inventari  6 Arkëtimi i debitorëve të 

shlyer 

 
3 Shpenzime në funksion të aktivitetit  7 Interesa të fituara dhe të 

ngjashme 

 
a Energjia, uji, telefoni, faksi, interneti  8 Diferenca pozitive nga këmbimi  
b Shpenzime të qarkullimit të mallit e transportit   TOTALI I TË 

ARDHURAVE 

 
c Benzine/naftë/gaz     
d Qira ambienti     
e Pagesa të kreditoreve për shlyerje dhe huave 

afatshkurtra 

    
f Interesa të paguara dhe komisione bankare   REZULTATI (TË 

ARDHURA - 

 
g Diferenca negative nga këmbimi valutor     
h Taksa doganore  A FITIM  
i Shpenzime administrative, mirëmbajtje dhe të 

tjera 

  TATIMI I THJESHTUAR 

MBI 

 
4 Shpenzime për pagat   FITIMI MBAS TATIMIT  
a Pagat   PAGUAR TATIM 

PARADHËNIE 

 
b Sigurime shoqërore dhe të ngjashme   SHUMA PËR T’U 

DERDHUR 

 
5 Amortizimi i aktiveve     
 TOTALI I SHPENZIMEVE (1+2+3+4+5)  B HUMBJE  
* në shitje dhe blerje do të shënohet vlera bruto e faturuar 

INSPEKTORI KONTROLLUES PERSONI VETËDEKLARUES 
(Emri, mbiemri, firma) (Emri, mbiemri, firma, vula) 



Shtojca nr 5: LIBRI I AKTIVEVE  

 

LIBRI I AKTIVEVE 

 

 

PASQYRA E LLOGARITJES SË AMORTIZIMIT TË AKTIVEVE* PËR VITIN   
Tatimpaguesi ..................................  

Nipt .......................  

Aktivitet .......................................................  

në lekë 
Nr. EMËRTIMI VLERA Ndryshimet gjatë vitit  ........  Koeficienti AMORTIZIMI AMORTIZIMI 

GJITHSEJ  I 

AKTIVI

T 

FILLES

TARE E 

AKTIVI

T 

HYRJE 

AKTIVE

SH 

DALJE 

AKTIVE

SH 

TOTALI 

31 

DHJETO

R 

Amortizi

mit ne% 

AKUMUL

UAR 

DERI NË 1 

JANAR 

LLOGAR

ITUR 31 

DHJETO

R 

AMORT

IZIM 31 

DHJET

OR   a b c d=a+b-c e f g = d x e h = f + g 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
GJITHSEJ         
* Aktive konsiderohen ambienti i aktivitetit, makineri dhe pajisjet dhe çdo mjet apo pasuri e paluajtshme qe 

është regjistruar sipas ligjit te tatimit mbi te ardhurat 

EMËR,     MBIEMER 
 _________________________________________________________________________________  





Shtojca nr. 7: DËFTESË TATIMORE  

 

DËFTESË TATIMORE 

 

Nr. _______ datë ___________ 

Shitësi: ______________  

NIPT:  ________________  

Adresa: ______________  

Nr.Rendor Lloji i 

mallit ose 

shërbimi 

Njësia Sasia Çmimi Vlefta 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTALI     

 

Emri dhe firma e shitësit 

(  ________________________  ) 

Shënim: Kjo dëftesë zëvendëson kuponin e kasës dhe lëshohet nga subjektet për shitjet me pakicë të 

mallrave ose shërbimeve, në rastet kur: 

- subjekti në baze të dispozitave në fuqi nuk është i detyruar të pajiset me kasë regjistruese 

fiskale. 

- subjekti, për arsye objektive (mungesë energjie elektrike, prishje e kasës regjistruese fiskale) 

nuk mund të lëshojë kupon tatimor nëpërmjet kasës regjistruese fiskale. 

 

 

AKT-RAKORDIMI 

I mbajtur në datën  _________________  , midis Drejtorisë Rajonale Tatimore  ________________ 

dhe komunës/ bashkisë  ____________  , lidhur me totalin e shumës së arkëtuar, nga tatimi i 

thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, në llogarinë përkatëse të DRT-së, për periudhën nga 

data  __________________________  deri në datën 

Lloji i taksës Emri i 

komunës/bashk

isë 

Llogaria 

kontabil

e (ku 

kanë 

Kaluar 

arkëtime

t) 

Muaji në 

të cilin 

janë bërë 

arkëtime

t 

Shuma e 

arkëtuar 

gjithsej (në 

lekë) 

Shuma e të 

ardhurave për 

komunën/bashkinë 

(99% e totalit) 

Shuma e të 

a rd h u r a v e 

që i takon 

DRT-së 

(1% e 

totalit) 

1 2 3 4 5 6=5 x 99% 7 = 5 x 1% 

Tatimi i thjeshtuar 

mbi fitimin e biznesit 

të vogël 

 4481100 01 deri 

00/00/20

14 

   

 



Shënim. Akt-rakordimi përpilohet në tri kopje. Akt-rakordimit i bashkëngjitet lista e 

tatimpaguesve të konfirmuar nga të dyja palët. Shuma totale e tatimit të arkëtuar (shuma në 

kolonën 5) duhet të jetë e barabartë me shumën totale të listës (sipas udhëzimit nr. 32, datë 

31.12.2013) bashkëngjitur akt-rakordimit. 

Për komunën/bashkinë  __________  Për Drejtorinë Rajonale Tatimore __________  

Nëpunësi zbatues (emër, mbiemër) Nëpunësi zbatues (emër, 

mbiemër) 

Nëpunësi autorizues (emër, mbiemër) Nëpunësi autorizues (emër, 

mbiemër) 

 

 

 

 

 

 

 





 


