SISTEMI TARIFOR I PRITSHËM I AKDIEs
PËR PËRDORUES TË PRONËSISË ARTISTIKE
Informacioni i mëposhtëm, i ngjashëm me një sistem tarifor, është rezultat i eksperiencës
së rajonit ballkanik dhe asaj të marrëdhënies AKDIE-Përdorues, duke e konsideruar
këtë sistem, si një OFERTË TË AKDIE-s për fillim negociate me subjektet tatimpaguese,
sipas kategorive të mëposhtme.
*kujdes- ky nuk është sistem tarifor fiks.

Tarifat provizore/të përkohshme të agjencisw të administrimit kolektiv “AKDIE”
bazuar në nenin 142 të Ligjit 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e
tjera të lidhura me to”.

SHËNIM: Të gjitha vlerat janë pa TVSH
Kreu I

Tarifat për operatorët radiotelevizivë dhe tel

VLERA
NR.

PËRDORUESI

LICENSA

minimale

NR.POPULLESIE

LEKE/VIT

VLERA PER 1 MINUTE

Kombëtare

300 000

5 leke/min

Kombëtare

250 000

4,5 leke/min

150 000

4 leke/min

80 000

3 leke/min

50 000

2 lekë/min

Radio
1

kombëtare
publike
Radio

2

Kombëtare
private

3

Radio

Mbi 100 000 banorë

lokale

Niveli i jetesës
Nga 50 000 deri në

4

Radio

100 000 banore

Lokale

Niveli i jetesës
Nga 20 000 deri në

Radio lokale

50 000 banorë

Niveli i jetesës
Nën 20 000 banorë
5

Radio Lokale

Niveli i jetesës

30 000

1 leke/min

Tv
6

Kombetare

Muzika 7 leke/min
Kombëtare

1 500 000

Kinematografia

Publike
(TVSH)

30 leke/min

Tv
7

Kombëtare

Muzika 5 leke/min
Kombetare

1 200 000

Kinematografia

private
Tv lokal
8

20 leke/min
Mbi 100 000

Muzika 4 leke/min

Banorë

400 000

Kinematografia

Niveli i jetesës

10 leke/min

Nga 50 000 deri në
9

Tv lokal

Muzika -3 leke/min

100 000 banore

200 000

Kinematografia 5 leke/min

Nga 20 000 deri në
50 000 banorë

Muzika -2 leke/min

Tv lokal

100 000

Kinematografia 3 leke/min
Muzika 1 leke/min
Kinematografia

10

Tv Lokal

Nen 20 000 banore

50 000

2 leke/min

KREU II

Operatorët televizivë të ritransmetimit me kabëll si dhe
platforma dixhitale dhe IPT dhe OTT
Aktiviteti

Tv Kabllore

Lloji

i

(reference

te

cmimet AMA)

ritransmetuara

Licnse
deri

urbane Jo me pak se 20
ne

abonente
Tv Kabllore

licenses Kanalet/paketa

Licnse jo
deri

ne

abonente

1500 tv

Tarifa

Cmim

minimale

/kanal

200

te leke/vit

000 10

000

leke/tv

ritransmetuar
urbane Jo me pak se 20
1500 tv
ritransmetuar

te

100
leke/vit

000 5 000 leke/tv

Tv Kabllore

Licnse

urbane 1.5% e

dhe jo

urbane fundor

mbi

cmimit
per

1500 abonent

abonent
Platforma

Nr abonimesh

dixhitale

X vlera e shitjes
se

X 1.5% te

X 1.5%

abonimit cmimit

fundor

e

vleres

te

abonenti

IPTV
Numri i popullesise
ne baze te licenses
se AMA

Tarifa per Deri ne 20
1
programe/lek
program/lek

Nga 21 deri Mbi
40
ne
40 programe/lek
programe/lek

Deri ne 100 000

10 000

100 000

120 000

144 000

100 000- 300 000

12 000

120 000

144 000

173 000

300 000-500 000

13 800

173 000

207 000

249 000

500 000-1 000 000

24 000

298 000

358 000

430 000

1 000 000- 1 500

34 000

430 000

510 000

610 000

1 500 000-2 000 000

54 000

610 000

743 000

891 000

2 000 000- 3 000

85 000

1 070 000

1 284 000

1 500 000

000

000

KREU III
PERDORUES NE INTERNET
NR.
1

Përdoruesi

Vlera e njesise (reklames)

Internet content provider

Fitimi

x

x

Tarifa vjetore
1.5% e Fitimit

muzike dhe
kinematografi
2

3

Streaming Radio

1 Stacion

Streaming TV

1 Stacion

Qender interneti

Vlera e sherbimit ne 1 ore
Nr. abonimesh

Vlera e shitjes

30 000leke
50 000leke

X
Fitimi

20 000 leke/vit
Vlera vjetore

se RINGTONIT
14

monetare

Telefonitë mobile
X

x

x

1.5% e Fitimit

Operatorët e telefonisë së lëvizshme
Vlera e

14

Nr.

shitjes se

abonimesh

RINGTONIT

Vlera vjetore
Fitimi

monetare

Telefonitë mobile
X

x

x

1.5% e Fitimit

Kreu IV
1- Per ambjente të mbyllura dhe/ose te hapura ne subjektet ku muzika
është e nevojshme:
1/A. Bare, Restorante, , kafene, fast food, piceri, pastiçeri, sallë lojrash, sallë vallëzimi, sallë
për dasma dhe të ngjashme

SHENIM: Te gjitha vlerat jane pa TVSH
Siperfaqja ne m2

Vlera

ne

Vlera ne leke/Vit

Leke/muaj
Deri 50 m2

600

7200

51-100 m2

700

8400

101-150 m2

900

10800

151-200 m2

1100

13200

201-250 m2

1400

16800

251-300 m2

1700

20400

301-350 m2

2000

24000

351-400 m2

2400

28800

401-450 m2

2800

33600

451-500m2

3200

38400

Mbi 501 m2, per cdo
shtese 50 m2 +300
leke/muaj

-

Tarifat e mesiperme jane qytetet e kategorise se 1-re dhe per vendet turistike
verore dhe/ose dimerore

-

Per qytetet e kategorise se 2-te tarifa eshte 70% e shumave
te mesiperme

-

Per qytetet, komunat apo fshatrat nen 10 000 banore tarifa eshte 50% e shumave te
mesiperme

1/B. Pub-e, Disko, Club-e, Karaoke, Taverna etj te ngjashme me to (me / pa pistë kërcimi për
publikun, ambjente ku ndikimi i muzikes eshte thelbesor per zhvillimin e aktivitetit tregtar)

Siperfaqja ne m2

Vlera ne leke/Muaj

Vlera ne leke/Vit

Deri ne 100 m2

5000

60000

101-200 m2

7000

84000

201-300 m2

8500

102000

301-400 m2

10000

120000

401-500 m2

12000

144000

501-700 m2

14000

168000

701-900 m2

16000

192000

Mbi 901 m2

20000

240000

-

Tarifat e mesiperme jane qytetet e kategorise se 1-re dhe per vendet turistike
verore dhe/ose dimerore

-

Per qytetet e kategorise se 2-te tarifa eshte 70% e shumave
te mesiperme

-

Per qytetet, komunat apo fshatrat nen 10 000 banore tarifa eshte 50% e shumave te
mesiperme

2- Per ambjente të mbyllura dhe/ose te hapura ku perdorimi i
muzikës apo vepra artistike është ndihmues, të ndodhura në qytete,
vende turistike, komuna apo fshatra te tilla si:
2/A. Njësi tregtare ose ofrues shërbimesh, shoë room, supermarket, hypermarket, klinikë
mjekësore, stomatologjie, sallone bukurie, dhe të ngjashme, etj.

AKDIE
Vlera në lekë/vit

Sipërfaqa e
shfrytëzueshme

Vlera ne leke/muaj

deri në 50 m2

500

6 000

Nga 51-99 m2

600

7 200

Nga100-149 m2

700

8 400

Nga 150-199 m2

900

10 800

Nga 200-249 m2

1100

13 200

Nga 250-299 m2

1500

18 000

Nga 300-349 m2

2000

24 000

Nga 350-399 m2

2500

30 000

Nga 400-459 m2

3000

36 000

Nga 460-499 m2

3500

42 000

Mbi 500 m2, për cdo shtesë 50 m2 +300 lekë/muaj
2/b Per qendra tregtare , tarifa eshte 100 lek/m2/vit (Ambjentet e perbashketa per
qendrat tregtare, ku dyqanet administrohen nga subjekte te ndryshem)

3- Per ambjente të mbyllura dhe/ose te hapura (ku ka aparatura te
percjelljes se zerit dhe /ose figures) te ndodhura ne qytete, vende
turistike, komuna apo fshatra te tilla si:
3/A. Tregje dhe panaire
- Tregjet rurale

………………..

300 leke ne dite

Ekspozitë arti, shkence,Libri dhe të tjera të ngjashme .
- Deri ne 200 m2

………………..

- Mbi 200 m2

………………..

- Tregje ose panaire

…………………

800 leke ne dite
1500 leke ne dite
10 000 leke ne dite

(produkte agroushqimore, industriale, të mira konsumi, auto, moto, detare, sport) etj
- Ceremoni, festa, party

…………………

2000 leke ne dite

(të organizuara me rastin e një seminari, simpoziumi, kongresi, promovim libri, CD, etj)
3/B. Per publicitet me makina, ne stenda, ekrane, makete fikse, rimorkio mobile, etj.

(të pajisura apo të shoqëruara me përcjellëse zeri)

-

Mjete auto/ rimorkio publiciteti

-

Stendë, ekran, makete fikse

…………………..

250 leke ne dite

…………………

500 leke ne dite

3/C. Spektakle të ndryshme (për muzikën përpara, gjatë dhe pas spektaklit)
- Filarmonia,opera, teatri,kinematografia, …………………

1000 per spektakel

(cirku dhe të tjera të ngjashme)

4- Hotele/Motele/Njësi akomoduese,

- Pension turistik urban deri në 3 yje

…………………

800 leke ne muaj

- Pension turistik urban 4-5 Yje

…………………

900 leke ne muaj

- Kampingje

…………………

800 leke ne muaj

- Hotele pa yje, Motele

………………....

8 leke per nate/dhome

- Hotel deri në 3 yje

…………………

10 leke per nate/dhome

- Hotel deri në 4 yje

…………………

12 leke per nate/dhome

- Hotel deri në 5 yje

…………………

15 leke per nate/dhome

Keto tarifa jane te vlefshme vetem per dhomat ( bari,restoranti, holli e te tjera ambjente ne
hotel llogariten sipas tarifave te mesiperme ne tabelen 1/A)

-

Shenim: Tarifat e mesiperme jane qytetet e kategorise se 1-re dhe per vendet turistike
verore dhe/ose dimerore

-

Per qytetet e kategorise se 2-te tarifa eshte 70% e shumave
te mesiperme

-

Per qytetet, komunat apo fshatrat nen 10 000 banore tarifa eshte 50% e shumave te
mesiperme

5.

Transporti

5/A. Transporti rrugor i pasagjerëve (mjete transporti me përcjellës zëri)
- automjet

……………………

50 leke per muaj

- autobus

……………………

150 leke per muaj

- autoveture deri në 6 vende (taxi)

…………………...

150 leke per muaj

- mikrobuz deri në 12 vende (taxi)

……………………

- autobus transport
- autobus turistik

……………………
……………………

- autobus luksoz transport i brëndshëm

……………………

- autobus transport ndërkomëtar

……………………

200 leke per muaj
400 leke per muaj
500 leke per muaj
600 leke per muaj
800 leke per muaj

5/B. Stacione, vende pritje për pasagjerët
- Salle pritje ne stacion

……………………

800 leke ne muaj

- Vende pritje te hapura ne stacion

……………………

400 leke ne muaj

5/C. Transporti hekurudhor i pasagjerëve (vagona treni me përcjellës zeri)
- Tren pasagjerësh i brëndshëm

………………….

1800 leke per muaj

- Tren pasagjerësh ndërkombëtar

…………………

4000 leke per muaj

- vagon restorant ne trafik kombëtar

…………………

1500 leke per muaj

- vagon restorant trafik ndërkombetar

…………………

2500 leke per muaj

5/Ç. Stacione treni, stacione dhe vende pritje (vende me përcjellës zëri/figure)
- stacion treni në qytete të mëdha
- stacion treni në qytete të tjera

…………………

800 leke per muaj

…………………

300 leke per muaj

- stacion metro

………………...

800 leke per muaj

- sallë pritje klasi

…………………

300 leke per muaj

5/D. Transporti ajror i pasagjerëve (aeroplan me përcj. zëri/figure)
- Aeroplan pasagj. Linje Nacionale

………………..

800 leke per muaj

- aeroplan pasagj. kontinentalë

………………..

1500 leke per muaj

- aeroplan pasagj. Interkontinentalë

………………..

3000 leke per muaj

5/DH. Aeroporte, vende pritje për pasagjerët (vende me përcj. zeri/figure)
- aeroport i brëndshëm

………………..

3000 leke per muaj

- sallë pritje aeroport i brëndshëm

………………..

2000 leke per muaj

- aeroport ndërkombëtar

………………..

8000 leke per muaj

- salla pritje aeroport ndërkomb

……………….

4500 leke per muaj

5/E. Anije pasagjeresh apo transporti mallrash te pajisura me përcjellës zëri/figure
- Anije deri në 50 persona kapacitet

…………………

1500 leke per muaj

- Anije deri në 100 persona kapacitet

…………………

2500 leke per muaj

- Anije me mbi 100 persona kapacitet

.......................

4500 leke per muaj

5/Ë. Transport me teleferikë,ashensorë të pajisura me përcjellës zëri
- Teleferik

.......................

- Vende pritje për teleferikë

…………………

- Ashensorë (në qendra tregtare apo vende turistike)

1200 leke per muaj
800 leke per muaj
1500 leke per muaj

5/F. Parkim makinash dhe kinema
Parkime dhe kinema të hapura (te pajisura me përcjellës zëri/figure *)
- parkim deri në 500 m2

………………..

500 leke ne muaj

- parkim mbi 500m2

………………..

1000 leke ne muaj

- Kinema verore

………………..

1500 leke ne muaj

6. Sport dhe përgatitje fizike
Vende të mbyllura apo të hapura te ndodhura në qytete, vende turistike, komuna
dhe fshatra
6/A. Stadiume, komplekse sportive të pajisura me percjellës zëri
Sipas numrit te biletave te shitura
- deri ne 10 000 bileta

..........................

- Mbi 10.000 bileta
6/B.

…………………

5000 leke per shfaqje
20000 leke pershfaqje

Pishina, bregdet, plazhe, pista skish dhe patinazhi

(të hapura për publikun te pajisura me përcjellës zeri)
-

pishina

…………………

1500 leke ne muaj

-

pishina në hotele deri në 3 yje

…………………

4000 leke ne muaj

-

pishina hoteli kategoria 4-5 yje

…………………

6000 leke ne muaj

Plazhe, pishinë e hapur në bregdet
- pishinë me sipërfaqe deri në 99 m2

…………………

500 leke per muaj

- pishinë me sipërfaqe

100-199 m2

…………………

800 leke per muaj

- pishinë me sipërfaqe

200-299 m2

…………………

1500 leke per muaj

- pishinë me sipërfaqe 300-399 m2

..........................

2500 leke per muaj

- pishinë me sipërfaqe 400-499 m2

………………...

3000 leke per muaj

- pishinë me sipërfaqe mbi 500 m2
- park me lodra dhe/ose stërvitje
Bregdet

…………………
…………………

5000 leke per muaj
8000 leke ne muaj

- Plazh me sipërfaqe 100 – 199 m2

…………………

1500 leke ne muaj

-

…………………

3000 leke ne muaj

plazh me sipërfaqe 200-299 m2

- plazh me sipërfaqe

300-399 m2

- plazh me sipërfaqe

400-499 m2

- plazh me sipërfaqe mbi 500 m2

…………………
…………………
…………………

4500 leke ne muaj
6000 leke ne muaj
8000 leke ne muaj

Pistë skish dhe sporte të tjera dimri
- pista me përcjellës zëri

…………………

8000 leke ne muaj

- patinazh i mbyllur

………………...

800 leke ne muaj

-

patinazh i hapur

…………………

3000 leke ne muaj

Shkolla dhe salla te specializuara
- shkolle vallëzimi, balet

……………

800 leke ne muaj

- sallë gjimnastike aerobike

.....………….

1000 leke ne muaj

- sallë fitness

......…………

500 leke ne muaj

- sallë fitness (ne hotel 3 yje )

………………

800 leke ne muaj

- sallë fitness (në hotel 4-5 yje)

……………….

1500 leke ne muaj

- sallë masazhi

……………….

800 leke ne muaj

- sallë masazhi (në hotel 3 yje)

……………….

1500 leke ne muaj

- sallë masazhi (ne hotel 4-5 yje)

………………

2000 leke ne muaj

- sallë trajtimesh (të ndryshme)

………………

2000 leke ne muaj

- deri në 30 persona

……………….

1500 leke ne muaj

- deri në 100 persona

……………….

7. Zyra dhe vende prodhimi

- mbi 100 persona

……………….

2000 leke ne muaj
4000 leke ne muaj

