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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA  SHKODËR 
 

 

I.2 Taksa mbi pasurinë  e paluajtshme 
 

Shfuqizohet(sipas Ligjit Nr. 106/2017) 

I.2.3  Taksa mbi truallin  

Përkufizimi: Truall është një sipërfaqe toke, jo bujqësore, që ndodhet brenda vijës kufizuese të 

ndërtimit, e përcaktuar nëpërmjet dokumenteve ligjore të planifikimit, e miratuar për të ndërtuar 

mbi të. 

 

Shtohet(sipas Ligjit Nr. 106/2017) 
 

“Pasuri e paluajtshme” janë trualli, toka bujqësore dhe ndërtesat mbidhe nën tokë, sipas 

përcaktimit të Kodit Civil dhe legjislacionit për regjistrimin epasurive të paluajtshme. 

“Kadastra Fiskale” është regjistri qendror i bazës së të dhënave tëpasurisë së paluajtshme që 

shërben për qëllime të administrimit të taksës mbipasurinë e paluajtshme. 

 

Ishte 

2) I.2.1 Taksa mbi ndërtesat 
 

Baza e taksës:  

Niveli i taksës mbi ndërtesat:   

Në kategorinë  I.2.1 “Ndërtesa Banimi”,  

Në kategorinë I.2.2 “Ndërtesa të tjera”,  

“Ndërtesa për tregti dhe shërbime” 

“Të tjera”:  

“Ndërtesa që përdoren për veprimtari prodhuese” 

 “Ndërtesa në pronësi apo në përdorim, në territore të miratuara si fshatra turistike”,  
 

Tabela 1. Taksa mbi ndërtesat 

Detyrimi për pagesë:  

Përjashtime:  

Strukturat përgjegjëse për vjeljet e taksës: 

 

Bëhet(sipas Ligjit Nr. 106/2017) 

2) I.2.1 Taksa mbi ndërtesat 
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1. Taksës mbi ndërtesat i nënshtrohen individët, personat fizikë ose juridikë, vendës apo tëhuaj, 

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 

përcaktohenndryshe. 

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 ndërtiminsipas 

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

ngamomenti 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 etaksës 

mbi ndërtesën. 

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

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

sëtaksapaguesit, sipas përcaktimeve në vendimin e Këshillit të Ministrave. 

Përjashtohen nga taksa mbi ndërtesat 

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

b) pasuritë në pronësi të shtetit, të kaluara me vendim të Këshillit të Ministrave, nënadministrimin 

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 

tëmarrëveshjeve 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”, sipaspërcaktimit 

në legjislacionin e fushës së turizmit dhe që janë mbajtës të një marke tregtare tëregjistruar dhe 

njohur ndërkombëtarisht “brand name”; 

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

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 

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

trashëgiminëkulturore.”. 
 

Baza e taksës 

Baza e taksës mbi ndërtesat është vlera e ndërtesës, që llogaritet në përputhje memetodologjinë 

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

vjetërsisë së ndërtesës, mund të specifikojë nënkategoripërkatëse. 
 

Shkalla e taksës 

Shkalla e taksës mbi ndërtesat, e cila aplikohet si përqindje e bazës së taksës, është si mëposhtë: 

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

Propozohet : zbritje deri ne 30% nga referenca ligjore 
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b) 0,2% për ndërtesën që përdoret, shfrytëzohet për veprimtari ekonomike 

Propozohet: zbritje deri ne 30% nga referenca ligjore 

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

është pajisur me leje ndërtimi dhe nuk ka arritur ta përfundojë atë sipas afatit të përcaktuarnë 

aktin e miratimit të kërkesës për leje ndërtimi. 

 
 

 

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. Në këtë kategori do të përfshihen 

edhe ndërtesa tregtare, ku njëkohësisht realizohen edhe procese të përziera prodhim, tregtim 

ose/edhe shërbime me pakicë.  

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.  

c) Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi për parkim të hapur është 30 (tridhjetë) për qind e 

çmimit të sipërfaqeve të apartamenteve të banimit.  

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.  

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.  

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. 

 

 

 

Strukturat përgjegjëse për vjeljet e taksës: 

Detyrimi për familjarët shlyhet në bazë mujore si pjesë përbërëse e faturës së shërbimit të 

furnizimit me ujë nga Ndërmarrja Ujësjellës Kanalizime Sh.A. Shkodër, në cilësinë e agjentit 

tatimor. Për shërbimin, agjenti përfiton përkatësisht 2% (dy përqind) të shumës së arkëtuar.  

Detyrimi për biznesin llogaritet nga Drejtoria e të Ardhurave dhe shlyhet pranë çdo banke të nivelit 

të dytë, brenda datës 30 qershor të vitit fiskal. 
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I.4. Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja 

 

Shtohet(sipas Ligjit Nr. 106/2017) 

Përjashtohen nga pagesa e kësaj takse investimet e kryera për ndërtimin e 

strukturaveakomoduese “Hotel/Resort me pesë yje, status special”, sipas përcaktimit në 

legjislacionin e fushëssë turizmit dhe që janë mbajtës të një marke tregtare të regjistruar dhe 

njohur ndërkombëtarisht“brand name”.”. 

 

I.9. Taksa e tabelës 
Shfuqizohet 

Tabelë 2.  Taksa e tabelës 

Nr. Lloji tabelës Njësia Niveli i taksës së 

tabelës  

Bashkia  Shkodër 

1 1/a. Tabelë për qëllime identifikimi, mbi 2 metra 

katror, të trupëzuara në sipërfaqen e ndërtesës ose 

brenda territorit ku zhvillon aktivitet biznesi dhe që 

nuk përdoren për të reklamuar aktivitetin e të tretëve. 

Në të tilla tabela vendoset emri dhe/ose lloji i 

aktivitetit të kompanisë. 

lekë/ m2/vit  45,000  

1/b. Tabela për qëllime identifikimi  jashtë territorit 

ku zhvillohet aktiviteti në formën e përmasat e 

tabelave të sinjalistikës për orientim. 

lekë/ vit 120 

2 2/a Tabelë për qëllime reklamimi, e lëvizshme dhe e 

palëvizshme:  

Tabelë e thjeshtë 

lekë/m2/vit 22,500 

2/b.Tabelë për qëllime reklamimi, e lëvizshme dhe e 

palëvizshme: 

Tabelë elektronike 

lekë/m2/vit 45000 

3 3/a.Tabelë në funksion të ekspozimeve të ndryshme 

të hapura, panaire, spektakle, stenda reklamuese, 

banderola, etj 

lekë/m2/ditë 1,000 

 

Bëhet(sipas Ligjit Nr. 106/2017) 

Tabelë 3.  Taksa e tabelës 

Nr.  Llojet e tabelave Njësia  

I Taksë tabele për qëllime identifikimi, të trupëzuara ose jo, brenda territorit, ku zhvillohet 
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veprimtaria e biznesit dhe nuk përdoret për të reklamuar veprimtarinë e të tretëve (ku 
shënohet emri dhe/ose aktiviteti i biznesit) 

a  deri në 2 m² Lekë/m²/vit 0 
b  mbi 2 m² deri 10 m²   
 1 e thjeshtë (pa ndriçim) Lekë/m²/vit 10,000 
 2 me ndriçim të thjeshtë Lekë/m²/vit 15,000 
 3 elektronike Lekë/m²/vit 20,000 
c  mbi 10 m² deri 20 m²   
 1 e thjeshtë (pa ndriçim) Lekë/m²/vit 8,500 
 2 me ndriçim të thjeshtë Lekë/m²/vit 12,750 
 3 elektronike Lekë/m²/vit 17,000 
ç  mbi 20 m² deri 40 m²   
 1 e thjeshtë (pa ndriçim) Lekë/m²/vit 5,500 
 2 me ndriçim të thjeshtë Lekë/m²/vit 8,250 
 3 elektronike Lekë/m²/vit 11,000 
d  mbi 40 m²   
 1 e thjeshtë (pa ndriçim) Lekë/m²/vit 4,000 
 2 me ndriçim të thjeshtë Lekë/m²/vit 6,000 
 3 elektronike Lekë/m²/vit 8,000 

II 
Tabela pë qëllime identifikimi jashtë territorit ku zhvillohet veprimtaria e biznesit në formën 
dhe përmasat e tabelave për orientim 

a  Tabela identifikuese Lekë/m²/vit 120 
III Tabela për qëllime reklamimi e lëvizshme e palëvizshme deri në tavanin maksimal  35m² 
a  e thjeshtë (me/pa ndriçim) Lekë/m²/vit 22,500 
b  elektronike Lekë/m²/vit 45,000 

IV  
Tabela në funksion të ekspozimeve të ndryshme të 
hapura, panaire, spektakle, stenda reklamuese, 
banderola, etj. 

  

a  Të të gjitha llojeve dhe përmasave Lekë/m²/ditë 1,000 
 

Në llogaritjen e taksës për tabelat më të mëdha se 10 m², shumës së taksës së llogaritur për 

sipërfaqen deri 10 m² do t’i shtohet, shuma e taksës e llogaritur për diferencën e sipërfaqes së mbi 

10 m² të shumëzuar me tarifën përkatëse të taksës. P.sh., një tabelë të thjeshtë 15 m², shuma e 

taksës vjetore do të llogaritet (10 m² x 15,000 Lekë) + (5 m² x 12,750 Lekë) = 150,000 + 63,750 = 

213,750 Lekë në vit (ose 17,812 Lekë/muaj). E njëjta llogjikë llogaritjeje do të jetë edhe për 

sipërfaqet e tabelave mbi 20 m² dhe mbi 40 m². Për subjektet taksapaguese që vendosin më 

shumë se një tabelë identifikuese, vetëm njëra nga dy tabelatidentifikuese do të konsiderohet si e 

tillë, kurse tabela tjetër do të konsiderohet si reklamë. 

Çdo tabelë reklamimi që kalon sipërfaqen 35 m², do të konsiderohet sikur është 35 m² dhe shuma 

e taksës llogaritet dhe paguhet vetëm për këtë sipërfaqe, pavarësisht madhësisë së saj në m². 

Në kategorinë e reklamës kuptojmë çdo publicitet, formë promovimi që shërben për të njoftuar, 

tërhequr vëmendjen ose joshur blerësit, të vendosur në pamje jo ballore, në tarraca, lozhë, 

ballkone, në pjesë të rrugës, shtylla etj që kanë përmbajtje me qëllim reklamimi për vete ose të 

tretë. 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al


Adresa: Rr. 13 Dhjetori, Nr.1, Shkodër, web: www.bashkiashkoder.gov.al, e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al 

 6 

 

L) IV.7. Të tjera. 

Shtohet 

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.  

 

III. 1. Kamatvonesë për mosshlyerje në afat të detyrimit 

Shfuqizohet 

Baza e llogaritjes së kamatvonesës për zërin IV.1 përfshin detyrimet totale të gjithë vitit aktual që 

lindin nga tarifat e pastrimit, ndriçimit, gjelbërimit, nga taksa e tabelës për qëllime identifikimi, 

taksa e ndërtesës dhe taksa e truallit. 

Bëhet 

Baza e llogaritjes së kamatvonesës për zërin IV.1 përfshin detyrimet totale të gjithë vitit aktual që 

lindin nga tarifat e pastrimit, ndriçimit, gjelbërimit, taksa e ndërtesës dhe taksa e truallit. 

 

Shtohet në referimin te baza ligjore: 

 

Ligj nr. 106/2017 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “për sistemin 

e taksave vendore”, të ndryshuar 

 

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. 

 

 

 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al

