
  

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

VENDIM   Nr. 144, datë 13.2.2020 

 

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 132, DATË 7.3.2018, TË KËSHILLIT TË 

MINISTRAVE, “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”, TË NDRYSHUAR 

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 21, 22/1, 22/3 e 22/4, të ligjit nr. 

9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit 

të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave  

VENDOSI: 

Shkronjat “c” dhe “ç”, të aneksit 2, që i bashkëlidhet vendimit nr. 132, datë 7.3.2018, të 

Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, ndryshohen si më poshtë vijon:  

“c) Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi për ambiente parkim i hapur, pishinë e 

hapur, ambiente sportive të hapura, të tilla si: fusha futbolli, minifutbolli, basketbolli, volejbolli, 

tenisi, golfi, pista për gara të ndryshme sportive të atletikës, motorike, garave me kuaj e të tjera të 

ngjashme me to; porte dhe aeroporte të çdo kategorie, për të gjithë sipërfaqen e shtrirë që ato zënë, 

është 30 (tridhjetë) % e çmimit të sipërfaqeve të apartamenteve të banimit sipas qyteteve, ose sipas 

njësive administrative për Bashkinë Tiranë.  

ç) Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi të destinuara për veprimtari industriale, të 

tilla si: prodhim, përpunim apo magazinim të lëndëve të para, të gjysmëprodukteve apo të 

produkteve të gatshme industriale, si: fabrika, magazina, depo, silos, magazina frigoriferike të 

produkteve ushqimore (përjashtuar ato të njësive të tregtimit dhe të shërbimit), si dhe objektet e 

tjera të ngjashme me to, është 50 (pesëdhjetë) % e çmimit të sipërfaqeve të banesave të zonës 

përkatëse, sipas qyteteve ose sipas njësive administrative për Bashkinë Tiranë.  

Në këtë kategori përfshihen dhe ndërtesat që shërbejnë për veprimtari arsimore jopublike 

të çdo niveli, si dhe ambientet sportive të mbyllura, përfshirë dhe pishinat e mbyllura.”.  

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.  

KRYEMINISTËR  

Edi Rama 

 

Botuar ne F.Zyrtare  22/2020 

Dale nga shtypi    24.02.2020 


