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I.

 

I. Joint Instruction no. 29, dated 
30.07.2018 “On taxation of the 
transfer of the ownership right on 
immovable property”

Udhëzim i Përbashkët nr. 29, datë 
30.07.2018 “Për tatimin e kalimit të së 
drejtës së pronësisë së pasurisë së 
paluajtshme”

Në Fletoren Zyrtare nr. 125, datë 
30.08.2018, u publikua Udhëzimi i 
përbashkët i Ministrit të Financave 
dhe Ekonomisë dhe Ministrit të 
Drejtësisë nr. 29, datë 30.07.2018 
“Për tatimin e kalimit të së drejtës së 
pronësisë së pasurisë së
paluajtshme” (më poshtë referuar 
shkurt si “Udhëzimi”).

Ky Udhëzim është miratuar në zbatim 
të pikës 4 të nenit 11 “Kalimi i së 
drejtës së pronësisë mbi pasuritë e 
paluajtshme” të Ligjit nr. 8438, datë 
28.12.1998 “Për tatimin mbi të 
ardhurat”. Ai hyn në fuqi më 
31.08.2018 duke shfuqizuar 
udhëzimin e mëparshëm nr. 9, datë 
26.02.2008 “Për tatimin e kalimit të 
së drejtës së pasurisë së 
paluajtshme”.

Më poshtë kemi përmbledhur disa 
prej parashikimeve më të 
rëndësishme të këtij Udhëzimi.

Çdo individ; si dhe,

Çdo investitor në biznesin e 
ndërtimeve i regjistruar si 
“person fizik tregtar” (*), në 
rastet kur kalojnë të drejtën e 
pronësisë mbi pasuritë e 
paluajtshme në cilëndo formë
(shitje, dhurim, shkëmbim, etj.).

Subjekte të tatimit mbi të ardhurat 
personale mbi kalimin e të drejtës së 
pronësisë së pasurisë së paluajtshme

Është subjekt i tatimit mbi të 
ardhurat personale nga kalimi i të 
drejtës së pronësisë së pasurive të
paluajtshme:

Është subjekt i tatimit mbi të 
ardhurat personale nga kalimi i të 
drejtës së pronësisë së pasurive të
paluajtshme:

In the Official Gazette no. 125, dated 
30.08.2018, was published the joint 
Instruction of the Minister of Finance 
and Economy and the Minister of 
Justice no. 29, dated 30.07.2018 “On
taxation of the transfer on the 
ownership right on immovable 
property” (hereinafter referred to as
“the Instruction”).

This Instruction has been approved 
pursuant to paragraph 4 of article 11 
“Transfer of the ownership right on 
immovable property” of Law no.8438, 
dated 28.12.1998 “On Income Tax”.
It enters into force on 31.08.2018 by 
abrogating the previous instruction 
no. 9, dated 26.02.2008 “On taxation 
of the transfer of the ownership right 
on immovable property”.

Herein below we have summarized 
some of the most relevant provisions 
brought by this Instruction.

Subject to personal income tax on 
the transfer of the ownership right on 
immovable property

Subject to personal income tax on 
the transfer of the ownership right on 
immovable property is:

Subject to personal income tax on 
the transfer of the ownership right on 
immovable property is:

Any individual; as well as,

Any investor in the construction 
business registered as an 
entrepreneur “commercial 
physical person” (*), in cases 
where they transfer the 
ownership right of the immovable 
property in any form (sale, 
donation, exchange, etc.).



It is not subject to personal income 
tax on the transfer of the ownership 
right of the immovable property:

(*) Legal entities are subject to local 
tax on the transfer of the ownership 
right of immovable property in 
accordance with Law no. 9632, dated 
30.10.2006 “On the local taxes 
system”, as amended. The 
Instruction stipulates that this local 
tax is also applicable to commercial 
physical persons, in addition to the 
personal income tax from the 
transfer of the ownership right of
immovable properties.

Tax rate

The transfer of the ownership right 
on immovable property is taxed at 
15% of the ‘capital gain’.

Calculation of personal income tax in 
accordance to the form of 
transferring the ownership right on 
the immovable property

The legal entity with object of 
economic activity the construction 
and sale of immovable 
property(*);

The public legal entity or an entity 
equal to it (e.g. beiliff office) in 
cases of sale of immovable 
property according to the 
procedures provided for in specific 
legal and by-legal acts.

Nuk është subjekt i tatimit mbi të 
ardhurat personale nga kalimi i të 
drejtës së pronësisë së pasurive të 
paluajtshme:
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(*) Personat juridikë janë subjekte 
paguese të taksës vendore mbi 
kalimin e së drejtës së pronësisë mbi 
pasuritë e paluajtshme në përputhje 
me Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 
“Për sistemin e taksave vendore”, i 
ndryshuar. Udhëzimi përcakton se 
kjo taksë vendore është e 
zbatueshme edhe mbi personat fizikë 
tregtarë, krahas tatimit mbi të 
ardhurat personale nga kalimi i të 
drejtës së pronësisë së pasurive të 
paluajtshme.

Shkalla tatimore

Kalimi i së drejtës së pronësisë mbi 
pasuritë e paluajtshme tatohet me 
15% të ‘fitimit kapital’.

Përllogaritja e tatimit mbi të ardhurat 
personale sipas mënyrave të kalimit 
të së drejtës së pronësisë të pasurive 
të paluajtshme.

Personi juridik me objekt të 
aktivitetit ekonomik ndërtimin 
dhe shitjen e pasurive të 
paluajtshme(*);

Personi juridik publik apo subjekte 
të barazuar me të (p.sh. zyrë 
përmbarimi) në rastet e shitjes së 
pasurive te paluajtshme sipas 
procedurave të parashikuara në 
akte ligjore e nënligjore të 
posaçme.



Rregulli i përgjithshëm

‘Fitim kapital’ nënkupton 
diferencën pozitive midis ‘vlerës në 
shitje’ dhe ‘vlerës në blerje’ të 
pasurisë së paluajtshme. ‘Vlera në 
shitje’ dhe ‘vlera në blerje’ 
përllogariten në çdo rast sipas 
rregullave të përcaktuara në këtë 
Udhëzim. 

Kështu pra, formula e 
përllogaritjes së tatimit mbi të 
ardhurat personale për kalimin e të 
drejtës së pronësisë të pasurive të 
paluajtshme është:

[(A) ‘vlera në shitje’ e pasurisë së 
paluajtshme – (B) ‘vlera në blerje’ 
e pasurisë së paluajtshme] x 15%.

‘Vlera në shitje’ e pasurisë së 
paluajtshme 

‘Vlera në shitje’ e pasurisë së 
paluajtshme do të jetë në çdo rast 
vlera më e lartë mes:

(A.1) Vlerës së përcaktuar në 
kontratën noteriale të shitjes të 
nënshkruar nga palët; dhe

(A.2) Vlerës së përllogaritur sipas 
çmimeve referuese të përcaktuara 
në përputhje me aktet nënligjore 
përkatëse.
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Çmimet referuese llogariten si: 
(a) çmimi referues për metër katror 
sipërfaqe banimi (sipas qyteteve) x 
(b) koeficienti në varësi të llojit të 
njësisë (p.sh. 100% për sipërfaqe 
banimi, 150%-200% për sipërfaqe 
ndërtimi për veprimtari tregtimi dhe 
shërbimi, 70% për sipërfaqe parkimi 
të mbuluar e bodrume, 50% për 
sipërfaqe ndërtimi të destinuara për 
veprimtari industriale, etj.).

A.

General rule

‘Capital gain’ means the positive 
difference between the ‘sale 
value’ and the ‘purchase value’ of
the immovable property. The ‘sale 
value’ and ‘purchase value’ in 
each case are calculated pursuant 
to the rules set forth in this 
Instruction.

Thus, the formula for the 
calculation of the personal income 
tax for the transfer of the 
ownership right of immovable 
property is:

[(A) ‘Sale value’ of the immovable 
property – (B) ‘Purchase value’ of 
the immovable property] x 15%

‘Sale value’ of the immovable 
property 

‘Sale value’ of the immovable 
property will be in each case the 
higher between:

(A.1) The value specified in the 
notarial sale contract signed by 
the parties; and

(A.2) The estimated value as per 
the reference prices determined in 
accordance with relevant by-legal 
acts.

Reference prices are calculated as: 
(a) reference price per square meter 
on residential area (as per the city) x 
(b) coefficient depending on unit type 
(e.g. 100% for residential area,
150% - 200% for trading and 
servicing activities area, 70% for 
underground parkings and units, 
50% for construction sites intended 
for industrial activity, etc.).

A.



‘Vlera në blerje’ përcaktohet në 
kontratën paraardhëse të shitblerjes 
së pasurisë, pavarësisht se cila ka 
qenë ‘vlera në shitje’ për efekt të 
tatimit për shitësin paraardhës të 
asaj pasurie (e cila mund të ketë 
qenë çmimi i shitblerjes, ose çmimi 
referues, ose vlera e rivlerësuar, 
sipas rastit).

Për ndërtesat të cilat janë ndërtuar 
dhe regjistruar në Zyrat Vendore të 
Regjistrimit të Pasurive të 
Paluajtshme (ZVRPP), të cilat nuk 
kanë vlerë në blerje ose vlera e 
blerjes është e shprehur në
monedha si franga ari apo napolona 
floriri, si ‘vlerë në blerje’ për efekt të 
tatimit do të konsiderohet kosto e 
shfrytëzimit për metër katror e 
përcaktuar sipas Entit Kombëtar të 
Banesave në vitin e regjistrimit të 
pasurisë së paluajtshme.

Për pasuri të paluajtshme ‘tokë’ 
(truall apo tokë bujqësore) të cilat 
nuk kanë një vlerë në blerje, ‘vlera 
në blerje’ për efekt të tatimit do të 
llogaritet duke përdorur indeksimin e 
çmimit të tokës sipas hartës së 
vlerave me inflacionin mesatar 
vjetor, që i është bashkëlidhur Ud-
hëzimit, të llogaritur për vitin në të 
cilin është fituar pronësia.
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‘Vlera në blerje’ e pasurisë së
paluajtshme

Rregulla të veçanta në varësi të 
formës së kalimit të pronësisë

Shitja e një ndërtese të përfituar 
nga shkëmbimi i truallit me 
sipërfaqe ndërtimi

Në rastet e shitjes së ndërtesave 
të cilat janë përfituar nga 
shkëmbimi i truallit në bazë të një
kontrate shkëmbimi, për efekte të 
tatimit:

B.

a.

‘Purchase value’ is determined upon 
the previous sale-purchase contract, 
regardless of which was the 'sale 
value' for tax purposes of the 
previous seller of that property 
(which may have been the 
sale-purchase price or the reference 
price or the re-assessed value, as 
appropriate).

For buildings that are built and 
registered in the Local Immovable 
Property Registration Offices
(ZVRPP), which have no purchase 
value or the purchase value is 
expressed in currencies like gold or in 
napoléons, as 'purchase value' for tax 
purposes shall be considered the 
exploitation cost per square meter 
determined by the National Housing 
Authority in the year of registration 
of the immovable property.

For immovable property ‘land’ (land 
or agricultural land) that do not have 
a purchase value, the 'purchase 
value' for tax purposes will be 
calculated using the land price 
indexation according to the map of 
values with the average annual 
inflation that is attached to the 
Instruction, calculated for the year in 
which ownership has been obtained.

‘Purchase value’ of immovable 
property

Special rules depending on the 
form of transfer of the ownership

Sale of a building obtained from 
the exchange of land with building 
surface

In case of sale of buildings that 
have been obtained from the 
exchange of land through an
exchange contract, for tax 
purposes:

B.

a.



'Sale value' will be the highest 
between the selling price agreed 
between the parties and the 
reference price; whereas,

'Purchase value' shall be 
considered the value of the part of 
land belonging to the area of the 
building being sold, which is 
calculated according to the 
reference prices determined by the 
Decision of the Council of Ministers 
applicable at the date of 
registration at the ZVRPP of the 
exchange contract.

The transfer of the ownership right 
through donation or relinquishment 
from the ownership right for the 
benefit of a third party is 
considered a taxable transaction 
and the general rule shall be 
followed for the purpose of 
calculating tax liability.

In the case of sale of immovable 
property obtained through
inheritance and court decisions, as 
a 'purchase value' for tax purposes 
shall be considered:

Donation or relinquishment from 
the ownership right

Sale of immovable property 
obtained by inheritance and court 
decisions

The value defined at the notarial 
or revaluation act registered at 
the ZVRPP;

If the property is a building and 
there is no value registered at the 
ZVRPP, the ‘purchase value’ shall 
be considered the exploitation cost 
of the year in which the 
inheritance certificate was 
registered;

b.

c.
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‘Vlera në shitje’ do të jetë më e 
larta midis çmimit të shitjes të 
rënë dakord midis palëve dhe 
çmimit të referencës; ndërsa,

‘Vlerë në blerje’ do të 
konsiderohet vlera e pjesës së 
truallit që i takon sipërfaqes së 
ndërtesës që shitet, e cila 
përllogaritet sipas çmimeve 
referuese të përcaktuara me 
Vendim të Këshillit të Ministrave të 
zbatueshme në datën e regjistrimit 
në ZVRPP të kontratës së 
shkëmbimit.

Kalimi i të drejtës së pronësisë 
nëpërmjet dhurimit ose heqjes 
dorë nga e drejta e pronësisë në
dobi të një të treti konsiderohet i 
tatueshëm dhe për efekt të 
llogaritjes së detyrimit tatimor do 
të veprohet sipas rregullit të 
përgjithshëm.

Në rast të shitjes së pasurisë së 
paluajtshme të fituar me 
trashëgimi dhe vendime gjyqësore, 
si ‘vlerë në blerje’ për efekt të 
tatimit do të konsiderohet:

Dhurimi ose heqja dorë nga e 
drejta e pronësisë

Shitja e pasurisë së paluajtshme 
të fituar me trashëgimi dhe 
vendime gjyqësore

Vlera sipas akteve noteriale ose të 
rivlerësimit të regjistruar në 
ZVRPP;

Nëse pasuria është ndërtesë dhe 
nuk ka vlerë të regjistruar në 
ZVRPP, si ‘vlerë në blerje’ do të 
merret vlera sipas kostos së 
shfrytëzimit të vitit në të cilin 
është regjistruar dëshmia
e trashëgimisë;

b.

c.



Tatimi mbi të ardhurat personale në 
rastin e kalimit të së drejtës së 
pronësisë së pasurive të paluajtshme 
me shkëmbim përllogaritet në masën 
15% të diferencës së vlerave të 
pasurive të shkëmbyera e 
përllogaritur kjo sipas çmimeve të 
referencave.

Tatimi mbi të ardhurat personale për 
fitimin kapital të realizuar në rastet e 
pjesëtimit të pasurisë midis 
bashkëpronarëve përllogaritet në 
masën 15% të diferencës midis 
vlerave të pronave që përfitohen nga 
pjesëtimi me vlerën e pronave sipas 
pjesëve takuese në bashkëpronësi.

Nëse pasuria është tokë dhe nuk 
ka vlerë të regjistruar në ZVRPP, si 
‘vlerë në blerje’ do të merret vlera 
e llogaritur duke përdorur 
indeksimin e çmimit të tokës sipas 
hartës së vlerave, me inflacionin 
mesatar vjetor të llogaritur për 
vitin në të cilin është regjistruar 
dëshmia e trashëgimisë.

Shkëmbimi i pasurive të 
paluajtshme me njëra-tjetrën

d.

Pjesëtimi i pasurisë së 
paluajtshme midis 
bashkëpronarëve

Pagesa e tatimit mbi të ardhurat nga 
kalimi i së drejtës së pronësisë

Tatimi mbi të ardhurat nga kalimi i së 
drejtës së pronësisë paguhet nga 
individi që kalon të drejtën e 
pronësisë mbi pasurinë e 
paluajtshme pranë ZVRPP përpara 
regjistrimit të kalimit të së drejtës së 
pronësisë. ZVRPP mbledh detyrimin 
dhe e derdh atë brenda datës 20 të 
muajit pasardhës në llogari të 
autoritetit tatimor.

e.

The personal income tax in the case 
of the transfer of the ownership right 
on immovable property obtained via 
exchange is calculated at the rate of 
15% of the difference of the values 
of exchanged properties, calculated 
on the basis of reference prices.

The personal income tax on capital 
gains realized in the cases of the 
division of property between the 
co-owners is calculated at 15% of the 
difference between the value of the 
properties obtained from the division 
with the value of the properties 
according to the joint parts in joint 
ownership.

Immovable property exchanged 
with each-other

d.

Division of immovable property 
between co-owners

Payment of income tax from the 
transfer of the ownership right on 
immovable property

Income tax on the transfer of the 
ownership right on immovable 
property is paid by the individual who 
transfers the ownership right on the 
immovable property at the ZVRPP 
before the registration of the transfer 
of the ownership right. The ZVRPP 
collects the liability and pays it within 
the 20th of the following month in 
the accounts of the tax authorities.

e.
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If the property is a land and there 
is no value registered at the 
ZVRPP, the ‘purchase value’ shall 
be considered the calculated value 
using the price index of the land 
according to the map of values, 
with the average annual inflation 
calculated for the year in which the 
inheritance certificate was
registered.
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