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I. Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë

Në bazë të vendimit të miratuar në mbledhjen e fundit të Këshillit të 
Ministrave, prej datës 1 Prill 2018 ka filluar veprimtarinë Drejtoria e 
Përgjithshme e Taksës së Pasurisë, një organ publik, me mision kryesor 
administrimin qendror, ligjor dhe metodologjik, të mbledhjes së taksës 
vendore mbi pasuritë e paluajtshme.

Kjo drejtori është në varësi të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë me seli në 
Tiranë.

Ndër kompetencat kryesore të Drejtorisë së Përgjithshme të Taksës së 
Pasurisë është monitorimi dhe asistimi i njësive të 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. 

Drejtoria mund të kërkojë korrektimin e të dhënave për vlerësimin e bazës së 
taksës vendore për ndërtesat, kur konstaton parregullsi dhe gabime në 
zbatimin e procedurave të vlerësimit dhe 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 ose mbledhjes së taksës.

Një tjetër funksion i rëndësishëm i këtij organi është edhe menaxhimi i 
regjistrit qendror të bazës të të dhënave të pasurive të paluajtshme, i quajtur 
ndryshe Kadastra Fiskale, si dhe përpunimi dhe bashkërendimi i dhënave në 
lidhje me nivelin e vlerësuar të taksës së pasurisë së paluajtshme.

Organi më i lartë i kësaj drejtorie është Drejtori i Përgjithshëm, i cili është 
përgjegjës për administrimin dhe funksionimin saj.

Struktura dhe rregullimi i brendshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të Taksës së 
Pasurisë pritet të miratohen në vijim me urdhër të Kryeministrit.
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