
Niveli I taksave dhe tarifave 

Taksa mbi pasurinë e paluajtshme përbëhet nga: 

1. Taksa mbi ndërtesat 

2. Taksa mbi tokën bujqësore. 

3. Taksa  mbi truallin 

Kategoritë minimale të ndërtesave Cmim Miratuar 

(Leke/m²) 

Shkalla e 

Takses  (%) 

Vlera  

(Leke/m² vit) 

I.2.1-Ndërtesa banimi    

a-ndertesa per banim (Shtepi 

/Apartamente) 

38.300 0.05 19.15 

b-Parkim te mbuluar dhe bodrume 

(70% e cmimit te siperfaqeve te 

apartamenteve te banimit) 

26.810 0.2 53.62 

c-Per aktivitet ekonomik sherbime dhe 

komerciale(1.5% i cmimit te ndertesave) 

57.450 0.2 114.9 

d-Per veprimtari industrial dhe depo (50% 

e cmimit te ndertesave) 

19.150 0.2 38.3 

e-Per aktivitet bujqesor dhe blektoral 

(30% e cmimit te ndertesave) 

11.490 0.2 22.98 

f-Per parkim te hapur (30% e cmimit te 

ndertesave) 

11.490 0.2 22.98 

    

 

I.1.2- Taksa mbi tokën bujqësore 

Klasifikimi sipas kategorisë së tokës Niveli i taksës mbi tokën 

bujqësore (Lekë/ ha/vit) 

I 4200 

II 3500 

III 2800 

IV 2300 



V 1900 

VI 1600 

VII-X 1400 

 

I.1.3- Taksa mbi Truallin 

Nr Taksa  mbi truallin Niveli I taksës sipas ligjit 

1 Për qëllime banimi nga individë 0,14 lekë/m2/vit 

2 Për qëllime biznesi  12 lekë/m2/vit 

I.2 Taksa e fjetjes në hotel; 

Nr Taksa e fjetjes në hotel Niveli taksës (lekë/natë /qëndrimi 

/person) 

1 Hotelet  4-5 yje   105  

2 Bujtinë,fjetin,motel dhe cdo njësi tjeterakomoduese sipas ligjit 

për Turizmin,për cdo natë fjetje 
35  

 

 

I.3. Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja. 

 

I Emërtimi Niveli 

1 Strukturë banimi:                                                     

  A1 - ndërtime për banim e shërbim me qëllime fitimi nga firmat e 

ndërtimit.                                                         

4% e çmimit të shitjes në fuqi 

sipas Udhëzimit të Këshillit 

Ministrave të Entit Kombëtar 

të Banesave.               

 A2 - për ndërtime për banim e shërbime nga investitor të tjerë për 

qëllime jo fitimi. 

 3% të vlerës së investimit 

sipas çmimit të entit të 

banesave në fuqi. 

2 Ndërtime të karakterit ekonomik, turizëm, industrial (magazinë, 

reparte prodhimi, antena, vendosje reklamash) 

3% e preventivit real të 

investimit, me çmimet në 

bazë të manualit të ndërtimit 

në fuqi 



3 Strukturë për qëllime publike, përjashtohet Bashkia Cërrik 2% të vlerës së investimit 

sipas çmimit të entit të 

banesave në fuqi 

4 Rehabilitim rrugësh ujësjellsash kanalizime, përjashtohet Bashkia 

Cërrik 

2% të vlerës së investimit 

sipas preventivit me çmimet 

në bazë të manualit të 

ndërtimit në fuqi 

5 Struktura me funksion privat ( prodhime tregtimi e shërbimi) 3% të vlerës së investimit 

sipas çmimit të entit të 

banesave në fuqi 

6 Për projekte të infrastrukturës, për ndertimin e rrugëve kombëtare, 

porteve, aeroporteve, tuneleve, digave, ndërtimit të infrastrukturës 

në energji përfshirë makineritë dhe paisjet për këto projekte. 

0.1% të vlerës të preventivit 

në bazë të manualit të 

ndërtimit në fuqi. 

8 Për ndryshim funksioni 3% e vlerës së preventivit në 

bazë të manualit të ndërtimit 

9 Rikonstruksione e struktura të ndryshme(perjashtohet bashkia 

Verrik) 

3% e vlerës së preventivit në 

bazë të manualit të ndërtimit 

10 Individët që trajtohen nga emergjencat civile 0% 

11 Objekte qe zhvillojnë veprimtari pritëse të çertifikuar si agro-

turizëm sipas legjislacionit në fuqi në fushën e turizmit 

2% 

12 Vendosje antenash (konstruksioni metalik) 3% e vlerës së investimit 

sipas preventivit me cmime 

ne baze  të manualit të 

ndërtimit ne fuqi  

13 Vendosje  reklama e promocion (private publike) 3% e vlerës së investimit 

sipas preventivit me cmime 

ne baze  të manualit të 

ndërtimit ne fuqi  

II Takse per objektit ne proces legalizimi dhe proçedura e mbajtjes se tyre  

1 Per ndertesat  te cilat jane ne proces legalizimi,teksa e ndikimit  ne infrastrukture  per ndertimet e 

reja  eshte 0.5% e vlerës së investimit në bazë të çmimit të entit të banesave 

 Kategorite dhe nengategorite per me teper se 1 objekt  ne proces legalizimi jane : 

2 Strukture  banimi 3% e çmimit të shitjes në fuqi 

sipas Udhëzimit të Këshillit 

Ministrave të Entit Kombëtar 

të Banesave.                



3 Strukture  me funksion sherbimi dhe administrative  3% e çmimit të shitjes në fuqi 

sipas Udhëzimit të Këshillit 

Ministrave të Entit Kombëtar 

të Banesave.               

4 Strukture per qellime publike -shkolla,kopshte .spitale (private ose 

publike) 

2% e çmimit të shitjes në fuqi 

sipas Udhëzimit të Këshillit 

Ministrave të Entit Kombëtar 

të Banesave.               

 

I.4 Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme. 

 

Nr Kategoritë e ndërtesave Lekë  /m2 

1 Ndërtes Banimi 100 

2 Ndërtesa të tj.tregti dhe shërbime 300 

3 Ndërtesa të tjera 200 

   

 

 

 

1.7 Taksa e tabelës 

 

Llojet e tabelave Njesia Niveli i 

taksës 

I.Tabelë për qëllime identifikimi, të trupëzuara ose jo, brenda territorit ku zhvillohet veprimtaria e 

biznesit dhe që nuk përdoren për të reklamuar aktivitetin e të tretëve. (ku shënohet emri dhe/ose 

aktiviteti I biznesit). 

a- Deri 2m2 Lekë/m2/vit 0 

Mbi 2m2 deri 10 m2 

- E thjeshte (pa ndricim) Lekë/m2/vit 7000 

- Me ndriçim të thjeshtë Lekë/m2/vit 11500 

- Elektronike  Lekë/m2/vit 15000 

Mbi 10 m2 deri 20 m2 

- E thjeshte (pa ndricim) Lekë/m2/vit 5950 

- Me ndriçim të thjeshtë Lekë/m2/vit 9775 

- Elektronike  Lekë/m2/vit 12750 

Mbi 20 m2 deri 40 m2 



 Lekë/m2/vit 3850 

 Lekë/m2/vit 6325 

 Lekë/m2/vit 8250 

Mbi 40 m2   

 Lekë/m2/vit 2800 

 Lekë/m2/vit 4600 

 Lekë/m2/vit 6000 

   

   

II-Tabel për qëllime identifikimi jashtë territorit ku zhvillohet veprimtaria e biznesit në formën dhe 

përmasat e tabelave për orientim   

- Tabele identifikuese Lekë/m2/vit 120 

II-Tabel për qëllime reklamimi  e lëvizshme dhe epalëvizshme deri në tavanin maksimal 35 m2 

- Tabelë e thjeshtë  (pa ndricim) Lekë/m2/vit 13500 

-  Tabelë  elektronike  Lekë/m2/vit 27000 

III- Tabelë ne funksion të ekspozimeve të ndryshme të hapura, panaire, spektakle, stenda 

reklamuese, banderola etj. 

- të të gjitha llojeve dhe përmasave Lekë/m2/ditë 1000 

 

TARIFAT 

Llojet e tarifave janë: 

 

1. Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave. 

2. Tarifa për zënien e hapsirave Publike 

3. Tarifa në fushën e transportit. 

4. Tarifa veterinare. 

5. Tarifa të urbanistikës. 

6. Tarifa për lëshimin e vërtetimeve. 

7. Tarif  për  dhënien e  mjeteve  me  qira 

8. Tarif për dhënien e  dokumentave  nga  arkiva 

9. Tarifa për vendosjen e strukturave në prona publike. 

10. Tarifa të përkohshme për zënien e tokave bujqësore. 

11. Tarife për dhënien e liçensave të tregtimit të karburanteve. 

12. Tarifa e ndricim gjelbërimit 

13. Tarifa të tjera 

14. Tarifa në sektorin e pyjeve dhe kullotave 

 

II.1Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave. 



Nr. Aktivitete Vlera e 

tarifës 

1 Për familjarët(për familje) 800 

 Për familje në  njësitë  administrative   600 

2 Biznese nga 0-8000000  

 Njësi tregtimi për bulmet, mish, peshk 17000 

 Për njësitëadministrative e periferi 12000 

 Njësi tregtimi për fruta-perime ushqimore  

 -njësi  me shumicë 12000 

 -njësi me pakicë 10000 

 -njësite administrative  e periferi 7000 

 Njësi tregtimi për artikuj industrialë  

 -artikuj  me shumicë 8000 

 -artikuj  me pakicë 6000 

 Për njësitë administrative eperiferi 6000 

 Restorante, bar-bufe, kafene, diskoteka,lojera fati etj  

 -për lojerat për femije,  15000 

 -për kafenetë e mëdha 20000 

 -për kafenetë e vogla 15000 

 -peër njësiëe administrativee periferi 12000 

 Bilardo 8000 

 Për hotele, motele, komplekse turistike 20000 

 Subjekte që ushtrojnë veprimtari në fushën e peshkimit/akuakulturës  

 Për subjekte që kanë sip.të objektit ujor deri 10 ha 20.000 

 11-15 ha 25.000 

 16-20 ha 30.000 

 Mbi 20 ha  35.000 



   

 Tregti material ndertimi 15000 

 Tregti inpute bujqësore,farmaci bujqesore 12000 

 Lavazh, servis automjetesh 10000 

 Për çdo njësi shërbimi dhe artizanati, shërbime funerale 6000 

 Farmaci, klinika dentare, noter, 15000 

 Zdrukthtari, punime mermeri, duro-alumini 15000 

 Per prodhim fidanesh 13000 

 Për çdo njësi prodhimi(ëmbeltore,furrë-buke) 19000 

 -njësitë administrative e periferi 15000 

 Për të gjithe personat që klasifikohen si ambulante 5000 

 Për subjektet e transportit  

 -Për transport udhëtarësh deri  në 5  vende 4.000 

 -Për transport udhëtarësh  6 -9 vende 5.000 

 -Për transport udhëtarësh  10 -42 vende 6.000 

 -Për transport mallrash deri 5 ton 5.000 

 -Kamion mbi 5 ton 6.000 

3 Biznese 5-8000000 25000 

 Për njësi administrative periferi 20000 

4 Për Biznesin e Madh dhe Institucione  

 a-Subjekte tregtimi 35.000 

 b-Subjekte ndërtimi 75.000 

 c-Subjekte prodhimi 70.000 

 d-Banka 70.000 

 e-Shoqëri Kursim Krediti 40.000 

 f-Kompani sigurimesh 40.000 



 g-Fondacione 40.000 

 h-AlbTelekom 70.000 

 i-Filiali OSHEE 70.000 

 j-Filiali Posta 70.000 

 k-Spitali 50.000 

 l-Qëndra Shëndetësore 30.000 

 m-Institucione Arsimore 30.000 

 n-Ente Publike 30.000 

 o-Ente Private 50.000 

 

II.2 Tarifa për zënien e hapsirave Publike 

 

Nr. Zënia e hapësirës publike (përdorim trualli) Niveli i taksës sipas 

ligjit 

a Organizimin e spektakleve ose panaireve të ndryshme 60 lekë/m2 

b Zënia e hapësirës publike për qëllime biznesi si vendosje mallrash jashtë vendit 

të tregtimit, vendosje tavolinash sipërfaqet e zëna me platforma , sipërfaqe të 

rrethuara me vazo me lule, bimëdekorative, me kangjella, drurë dekorativ, 

kufizime me plasmasë dhe sende të tjera, etj të ngjashme me to 

50 lekë/m2/         

 

25lekë /m2/ 

 NjA 

II.3 Tarifa në fushën e transportit. 

Nr. Emërtimi Njësia Vlera në 

lekë/5vjet 

1 TRASPORT  UDHETARESH   

a. Liçencsë për Automjet deri 5 vende (4+1)  shërbim taksi 5000 lekë  në  

vite 

 25000 

b. Çertifikat trasporti   Automjet  deri  5 vende   shërbim Taksi Per mjet 2000 

c. Liçensë për Automjet 6-9 vende  për  linjë  ndër qytetëse 8000 lekë  në  

vite 

 40000 

ç Çertifikat trasporti   Automjet 6-9 vende për  linjë e rregullt qytetëse Per mjet 2000 



d. Liçensë për Automjet 10-25 vende për  linjë e rregullt qytetëse linje 50000 

e. Çertifikat trasporti   Automjet 10-25 vende për  linjë e rregullt qytetëse Per mjet 10000 

f. Liçensë për Automjet 26-42 vende për  linjë e rregullt qytetëse linje 60000 

g. Çertifikat trasporti   Automjet 26-42 vende për  linjë e rregullt qytetëse Per mjet 15000 

I Liçensë për Automjet  mbi 42 vende për  linjë e rregullt qytetëse linje 75000 

j Çertifikat trasporti   Automjet mbi 42 vende për  linjë e rregullt qytetëse Per mjet 15000 

2 TRASPORT  MALLRASH    

a Liçensë  për  transport  mallrash për  mjete deri 2 tonë mjete 10000 

b Liçensë  për  transport  mallrash për  mjete 2 deri 5 tonë mjete 20000 

c Liçensë  për  transport  mallrash për  mjete mbi 5 tonë mjete 30000 

3 ÇERTIFIKAT  TRASPORT  MALLRASH Njësia vjetore 

a Çertifikat  transport  mallrash për  të tret  dhe  qera    vjetore  3000 

b Çertifikat  transport  mallrash për  llogari  të  vetë  3000 

c Çertifikat për  tërheqës dhe makineri   shpimi Për mjet 5000 

ç Liçensë  për  Agjensi  udhëtaresh Për liçensë 10000 

Pagesa e liçensave mund te behet periodikisht çdo vit. 

 

b-Tarifa  Parkimi 

Nr. Emërtimi Vlera/ lekë 

 TARIFE PARKIMI PER AUTOMJETE        (në shesh parkimi) Dite 

a. Automjete  transport pasagjerësh deri  në 9  vende 50 

b. Automjete  transport pasagjerësh 10 deri 25 vende 100 

c. Automjete  transport pasagjerësh mbi 26  vende 150 

ç. Automjete  transport mallrash  deri  në  2 ton 100 

d. Automjete  transport mallrash    2 deri 5  ton  150 

dh. Automjete  transport mallrash    mbi  5  ton 200 

   



 TARIFE VJETORE PARKIMI Vjetore 

a Automjete  transport pasagjerësh deri  në 5  vende 3.600 

b Automjete  transport pasagjerësh 6 deri 9 vende 5.400 

c Automjete  transport mallrash  deri  në  5 ton 3.600 

ç Automjete  transport mallrash    2 deri 5  ton 3600 

d Automjete  transport mallrash    5 deri  10  ton 5.600 

e Kamion mbi 10 ton 7.000 

f Autobuse 10.800 

g Tarifë parkimi i rezervuar    15000 

 

c-Tarifa  të  Tjera 

 

Nr. Emërtimi Vlera në lekë 

 

1 AUTORIZIM  DITOR  PER TRANSPORTUDHETAR per brenda /mjet 500 

2 AUTORIZIM  DITOR  PER TRANSPORT UDHETAR per jashte /mjet  1000 

 TARIFE PER MJETE TE RENDA(mbi3.5 ton) QE FUTEN NE QYTET  

3 Leje ditore për hyrje në qytet 1.000 

4 Leje tre mujore për hyrje në qytet 5.000 

5 TARIFE MIRATIM ORARI PER LINJEN FUNDORE PER TRANSPORT 

UDHETARESH 

5.000 

6 TARIFE PER STACION TRANZIT PER TRANSPORTIN E UDHETAREVE 5.000 

 

II.4 Tarifa të urbanistikës. 

Nr Emertimi Njesia Vlera 

1 Tarifë për dhenie çertifikate  përdorimi   



 a.objekt për banim lekë/m2 80 

 b.objekt  për biznes lekë/m2 100 

2 Tarifë shërbimi e shqyrtim dokumentacioni leke/m2  

 a.leje zhvillimor, ndërtim për objekte  lekë/m2 80 

 d.leje ndertimi per punime me vetëdeklarim, sipas pikes 7 te VKM 

408 date 13.05.2015 

leke / per 1 

leje 

5,000 

 h.leje zhvillimore infrastrukturë,rrugë,kanalizime, ujësjellës lekë/m2 10000 

 i.Aplikim për privatizim banese leke 1000 

3 Tarifë  konfirmimi   

 a. plan rilevimi  për banesat lekë 1000 

 b. plan rilevimi  për  tokat bujqësore lekë 500 

 c. plan vendosje leke 5000 

5 Tarifë për dhënie dokumenta nga arkiva D.P.T.&ZH   

 a.Fotokopje e njësuar  A3 lekë 300 

 b.Fotokopje e njësuar  A4 lekë 150 

 c.Fotokopje të studimeve urbanistike në fuqi A3 lekë 300 

 d.Fotokopje të studimeve urbanistike në fuqi A4 lekë 150 

6 Për  zbatimin e këtij vendimi  ngarkohet 

 a.Drejtoria e Zhvillimit Urban dhe kontrollit te Territorit 

 b.Drejtoria e Financës. 

 

 

II.5 Tarifa për leshimin e vërtetimeve. 

Nr. Lloji Vlera lekë 

1 Tarifë Vërtetimi  për  tjetërsimin e  tokës 1500 

2 Tarifë për korigjim emri (toka) 500 

3 Konfirmim plan rilevimi 500 



4 Vërtetim per transport lënde drusore     100 leke/flete 

 

II.6 Tarifa  për  dhënien e  mjeteve  me  qera. 

 

Nr. Lloji Vlera lekë 

1 Dhënie  Autovinc  me  qera për  cdo  orë  pune 1500 

2 Fadrom  me qera  për orë pune 4000 

3 Dhënie  me  qera  Autobuz për  sherbime  varrimi 2000 

 

II.7 Tarifa për dhënien e dokumentave nga arkiva. 

 

Nr. Lloji Vlera lekë 

1 Vendime të arshivuara të këshillit bashkiak 300 

2 Harta të ndryshme  

- A-4 400 

- A-3 2.000 

- A-2 5.000 

 

II.8 Tarifa për vendosjen e strukturave në prona publike. 

Nr. Lloji Vlera 

1 Struktura të vendosura në prona publike me afat të përkohshem, 

lekë/m2/ne ditë pune (252 ditëpune për efekt të zbatimit të këtij vendimi) 

50  

2 Struktura të vendosura në prona publike me afat të papërcaktuar, 

lekë/m2/në diteë pune (252 ditë pune për efekt të zbatimit të këtij 

vendimi) 

30 

5 Tarifë dhënie  leje  kënde  lojrash 10 lekë/m2 ditë 

6 Tarifë për linjat ajrore dhe nëntokesore për përhapjen e rrjetit 

televiziv,kabllor,telefonik,internet etj 

 

- Për linjat ajrore 30.000  lekë/vit 



- Për linjat nëntokësore 30.000 lekë/vit 

 

II.10 Tarifë për dhënien e liçensave të tregtimit të naftës bruto dhe nënprodukteve të saj. 

 

II.11 Tarifë ndricimi  

Nr Emërtimi Vlera/vit në 

lekë 

1 Për familjare 250 

2 Për njësi administrative  150 

3 Tarifë  dhe ndricimin për  biznesin e vogël deri 8000000 1000 

4 Tarifë  dhe ndricimin për  biznesin e vogël mbi  8000000 2000 

 Tarifë dhe ndricimi  për subjektet me aktivitet  transport 1000 

5 Tarifë  dhe ndricimin për  biznesin e madh 3000 

6 Tarifë ndricimi   për  institucione 2500 

 

II.12 Tarifë gjelberimi  

Nr Emërtimi Vlera/vit në 

lekë 

1 Për familjare 250 

2 Për njësi administrative  150 

3 Tarifë gjelbërimi për  biznesin e vogël deri 8000000 1000 

4 Tarifë gjelbërimi për  biznesin e vogël mbi  8000000 2000 

Nr. Lloji Njësia Vlera 

1 Dhënie dhe përsëritje e liçensave për stacionet e shitjes së 

karburanteve,gazit të lëngshëm të naftës,për automjetet dhe vajra 

lufrifikante 

lekë 1.000.000 

2 Dhënie e liçensave për njësitë e shitjes së lëndeve djegse për veprimtarinë 

e tregtimit për përdorim nga konsumatorët fundorë 

lekë 100.000 

Pagesa e autorizimit mund te behet edhe me keste. 



 Tarifë gjelbërimi për subjektet me aktivitet  transport 1000 

5 Tarifë gjelbërimi  për  biznesin e madh 3000 

6 Tarifë gjelbërimi   për  institucione 2500 

 

II.13 Tarifa të tjera 

 

1 Leje  për  Cvarrime  të zakonshme 3000 

2 Tarifë  për  bilet  Sporti 100 

3 Tarifë  pëer  bilet  Sporti  e rezervuar 200 

4 Tarif  për  Abone  Sporti 5000 

5 Biletë  Shërbimi  Urban 20 

6 Abone trasporti me  urban   mujore 500 

7 Tarifë për  Reklama  në Ambjentet e Sportit   në vit 10000 

8 Leje për shërbim tej kohës normale të punës (me orar të zgjatur të kufizuar)  . 100 leke/ora 

9 Leje për shërbim 24 orësh (non stop) Bar kafe, restorant, pub, diskotekë,  etj në vit. 12000 

10 Tarifë për çdo planvendosje për efekt të lidhjes së kontratës së energjisë elektrike për 

familje 

2000 

11 Tarifë për çdo planvendosje për efekt të lidhjes së kontratës së energjisë elektrike për 

biznes 

3000 

 


