
I. Treguesit e buxhetit të AKEP për vitin 2020 

Buxheti i AKEP për vitin 2020 është bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.159 datë 

19.02.2020 “Për miratimin e buxhetit për Autoritetin e komunikimeve Elektronike e Postare, për 

vitin 2020” dhe fondi i shpenzimeve u miratua në vlerën 384 760 000 lekë. 

Të ardhurat dhe shpenzimet 

Tabela e mëposhtme paraqet treguesit kryesorë financiarë të AKEP për të ardhurat dhe shpenzimet, 

si dhe komisionet e përfituara si agjent tatimor për mbledhjen e tarifës së shërbimit të 

radiokomunikacionit për vitin 2020. 

Tabela - Të ardhurat dhe shpenzimet (në milion lekë)  

Nr Emërtimi  Viti 2020 
Diferenca Fakt-

Program 
% e realizimit 

vjetor 

    Programi Fakti     

I Të ardhurat  gjithsej: 384.76 380.81 -3.95 99.0% 

II Shpenzime gjithsej: 384.76 327.27 57.5 85.1% 

1 Shpenzime për paga dhe shtesa të tjera 117.71 107.81 -9.9 91.6% 

2 Shpenzime për sigurime shoqërore e shëndetësore 14.99 13.93 -1.1 92.9% 

3 Shpenzime për materiale 8.55 5.37 -3.2 62.8% 

4 Shpenzime për shërbime 154.35 129.47 -25.1 83.9% 

5 Shpenzime për Investime 89.16 70.7 -18.5 79.3% 

III Tarifa e shërbimit të radikomunikacionit         

1 Arkëtuar dhe transferuar në buxhetin e Shtetit    474.57     

2 
Të ardhurat si agjent tatimor nga arkëtimi dhe derdhja e 

tarifës së shërbimit të radiokomunikacionit 
24 24.98     

 

II. PROGRAMI I TREGUESVE FINANCIARË TË AKEP PËR VITIN 2021 

Në zbatim të ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, Këshilli i Ministrave me Vendimin nr. Nr.1096 datë 24.12.2020 “Për 

miratimin e buxhetit për Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare, për vitin 2021”, 

miratoi fondin e shpenzimeve në vlerën 392 milion lekë, cili paraqitet më poshtë i detajuar sipas 

zërave kryesore. 

Fondi i shpenzimeve për vitin 2021  

Nr. Pagesat: 
Në mije 

lekë 
Shpenzime 

Në mije 
lekë 

1 
nga pagesa për mbikëqyrjen e tregut të 
komunikimeve elektronike 170,000 Shpenzime për paga 109,800 

2 
nga pagesa për caktimin e përdorimin e 
frekuencave 132,000 

Shpenzime për sigurimet 
shoqërore e shëndetësore 15,000 

3 nga pagesa për numeracionin 26,000 Shpenzime për materiale 8,850 

4 
nga pagesa për koston e shërbimit të 
portabilitetit të numrit 20,160 Shpenzime për shërbime 150,967 



  
nga pagesa për mbikëqyrjen e tregut të 
shërbimit postar 9,000 Shpenzime për investime 107,382 

6 nga pagesa për domain 9,500    

7 nga pagesa të tjera 340    

8 nga agjenti tatimor 25,000    

  Total 392,000 Total 392,000 

 
 


