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Në Fletoren Zyrtare nr. 187, datë 
28.12.2018 është publikuar pjesa e dytë 
e Paketës Fiskale 2019 (pjesën e parë të
Paketës Fiskale 2019 e kemi 
përmbledhur në Special Tax News të 
muajit korrik 2018). Ndryshimet 
kryesore që sjell kjo pjesë e dytë e 
Paketës Fiskale 2019 i kemi përmbledhur 
në disa publikime të njëpasnjëshme për 
lehtësi leximi. Të gjitha këto ndryshime 
hyjnë në fuqi më 01.01.2019 (përveç 
rasteve ku specifikohet ndryshe).
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Ligji “Për sistemin e taksave vendore”

The second part of the Fiscal Package 
2019 has been published (please find the 
first part of the Fiscal Package 2019 
summarized in our Special Tax News of 
July 2018). For easier reading, we have 
summarized the main changes brought 
by this second part of the Fiscal Package 
2019 in a few consecutive articles. All 
these changes enter into force as of 
01.01.2019 (unless otherwise stated).

Law “On the system of local taxes”

The amendments to this law have as 
their main objective the improvement of 
the way of administering the building 
tax, the tax of impact on infrastructure 
and the table tax. Among other things, 
the law has reformatted 4 of its annexes 
in accordance with the new 
administrative-territorial division and has 
abrogated 3 other annexes (the annex 
on the annual registration fee for road 
transport vehicles, the annex for small 
business taxation and the annex for the 
level of tax on occupying public space). 
The amendments to this law enter into 
force on 13.01.2019 (15 days after their 
publication in the Official Gazzette).

Exemptions from tax on buildings

Residential buildings declared as 
residence by heads of household who 
benefit from social pension/retirement 
pension, when the family consists of 
single pensioners or with dependents
who are incapable of work, shall be 
exempt from the tax on building.

The exemption from the tax on building 
for cultural buildings, under temporary 
or permanent protection, during the time 
of such protection, shall be applied only 
for the buildings used for non-for-profit 
purposes.

 

Ndryshimet në këtë ligj kanë si objektiv 
kryesor përmirësimin e mënyrës së 
administrimit të taksës mbi ndërtesën, 
taksës sё ndikimit në infrastrukturë dhe 
taksёs sё tabelёs. Ndër të tjera ligji ka 
riformatuar 4 prej anekseve të tij në 
përputhje me ndarjen e re 
administrativo-territoriale dhe ka 
shfuqizuar 3 të tjera (aneksin për taksën 
e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve 
të transportit rrugor, aneksin për 
taksimin e biznesit të vogël dhe aneksin 
për nivelin tregues të taksës së zënies së 
hapësirës publike). Ndryshimet në këtë 
ligj hyjnë në fuqi më 13.01.2019 (15 
ditë pas botimit në Fletore Zyrtare).

Përjashtime nga taksa e ndërtesës

Do të përjashtohen nga taksa e 
ndërtesës ndërtesat e banimit të 
deklaruara si vendbanim nga 
kryefamiljarët që përfitojnë pension 
pleqërie/pension social, kur familja 
përbëhet nga pensionistë të vetëm ose 
dhe me persona në ngarkim të tyre, që 
janë të paaftë për punë.

Përjashtimi nga taksa e ndërtesës për 
ndërtesat kulturore, nën mbrojtje të 
përkohshme ose të përhershme, për 
kohën në të cilën deklarohet mbrojtja, 
do të zbatohet vetëm për ato ndërtesa 
që përdoren për qëllime jofitimprurëse.
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Taksa e ndikimit në infrastrukturë

Ligji përcakon në mënyrë të detajuar 
llojet e ndërtesave për secilën kategori 
ndërtimesh mbi të cilat aplikohet normë 
e veçantë takse ndikimi në infrastrukture 
ndërkohë që normat mbeten të
pandryshuara.

Vlera e ndërtesës për përllogaritjen e 
taksës së ndikimit në infrastrukturë do të 
përcaktohet në preventivin e ndërtesës 
që synohet të ndërtohet.

Taksa e ndikimit në infrastrukturë 
përcaktohet në masën 4% deri në 8% të 
çmimit të shitjes për metër katror për 
ndërtimet e bëra nga shoqëritë e 
ndërtimit me këto qëllime përdorimi:

 Ndërtime për qëllime banimi;

 Ndërtime për qëllime tregtimi;

 Ndërtime për qëllime shërbimi;
 
 Ndërtime zëvendësuese për 
 qëllime banimi të kushtëzuara për  
 t’u ndërtuar si shkak i zbatimit të  
 kontratave konçesionare;

 Ndërtime të destinuara për qendra  
 tregtare apo biznesi.

Në rastin e ndërtimeve të ndryshme nga 
ato të përcaktuara më lart, taksa e 
ndikimit në infrastrukturë llogaritet si 
përqindje e vlerës së investimit:

 1% deri në 3% ose 2% deri në   
 4% për bashkinë e Tiranës, të   
 vlerës së investimit, për ndërtime  
 që destinohen për përdorim në   
 sektorin e turizmit, industrisë,   
 bujqësisë, të ndërtimeve 
 individuale për qëllime të 
 përdorimit vetjak nga individët, të  
 ndërtuara nga vetë individi apo   
 nga një sipërmarrës si dhe 
 ndërtimet për qëllime publike;

a.

b.

c.

d.

e.

a.

Tax of impact on infrastructure

The law defines in detail the types of 
buildings for each category of building on 
which a particular tax rate of impact on 
infrastructure is applied while the rates 
remain unchanged.

The value of the building for the 
calculation of tax of impact on 
infrastructure shall be determined in
the projection of the building aimed to 
be constructed.

The tax of impact on infrastructure is 
determined at the level of 4% up to 8% 
of the sale price for square meter for the 
constructions made from construction 
companies with the following 
destination:

 Residential constructions;
 
 Constructions for trading 
 purposes;

 Constructions for service 
 purposes;

 Substituting constructions for 
 residential purposes conditioned  
 to be built as a result of
 concessionary contracts;

 Constructions designated for   
 commercial centers or business   
 centers.

In the case of constructions other than 
those set out above, the tax of impact 
on infrastructure is calculated as a 
percentage of the investment value:

 1% up to 3% or 2% up to 4% for  
 the municipality of Tirana, of the  
 investment value for constructions  
 designated to be used in the   
 tourism sector, industry, 
 agriculture; of individual
 constructions for personal usage 
 from individuals, built by 
 individuals themselves or from an
 entrepreneur; as well as
 constructions for public use;

a.

b.

c.

d.

e.

a.
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 0.1% e vlerës së investimit  
 për projektet e infrastrukturës  
 për ndërtimin e rrugëve
 kombëtare, aeroporteve etj;

 0.5% e vlerës së investimit  
 për ndërtesat në proces
 legalizimi;

 0% deri në 3% e vlerës së  
 investimit pёr ndёrtesat qё  
 destinohen pёr qёllime banimi  
 nё zonat malore.

Taksa e tabelёs

Ligji sjell pёrcaktime mё tё qarta 
lidhur me kategoritё e tabelave 
(tabela pёr qёllime identifikimi,
orientimi, reklamimi si dhe tabela nё 
funksion tё ekspozimeve tё pёrkohё
shme) si dhe lidhur me mёnyrёn e 
llogaritjes sё taksёs mbi bazё tё
sipёrfaqes.

b.

c.

d.

 0.1% of the investment value  
 for infrastructure projects for  
 the construction of national  
 roads, airports, etc.

 0.5% of the value of the   
 investment for the buildings  
 under legalization process;

 0% up to 3% of the 
 investment value for buildings  
 intended for residential 
 purposes in mountainous   
 areas.

Billboard tax

The law brings clearer definitions 
regarding the categories of billboard 
(billboard for identification purposes, 
orientation, advertising and billboard 
for temporary exposure purposes) as 
well as regarding the method of 
calculating the tax based on the 
surface.

b.

c.

d.
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