BASHKIA PATOS

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA PATOS
KESHILLI I BASHKISË

VENDIM
NR. _DATË 20 / 12/ 2018.

PËR MIRATIM TE TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE
PER VITIN 2019

Bazuar në nenin 8 pika 2, neni 9 pika 1.3 shkronja “ b”, neni 54 shkronja f, të ligjit nr.139,datë 17.12 2015,
“Për Vetëqeverisjen Vendore”; ligjit 9632, datë30.10.2006 për “Sistemin e taksave vendore”,(i
ndryshuar); nenit 128 të ligjit nr.8485, datë 12.05.1999 “Kodi i proçedurave administrative të Republikës
së Shqipërisë”, (i ndryshuar), , ligjit nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligji nr.9975 datë 28.07.2008 “Për taksat kombetare” i
ndryshuar, ligji nr.107/2014, “Për Planifikimin e territorit”,ligji nr.1046 datë 29.09.2011 “Për
“Shërbimin veterinar në Republikën e Shqiperisë” i ndryshuar, ligjit nr.8318 datë 01.04.1998 “Për
dhënien me qëra të tokës bujqësore, pyjore, livadheve e kullotave pasuri shteterore”i
ndryshuar,ligjit nr.9385 datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe sherbimin pyjor” i ndryshuar, VKM
nr.391 datë 21.06.2006 “Për percaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe kullotave” i
ndryshuar,VKM nr.460,datë 22.05.2013 “Për përcaktimin e kritereve rregullave dhe procedurave
të dhënjes me qera të tokave bujqësore në pronesi të shtetit”, ligjit nr.152 datë 21.12.2015 “ Për
shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi” dhe Vendimit nr.285, datë 27.06.2002. “Për tarifat
e shërbimeve që kryhen Policia e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit ndaj shtetasve dhe personave,
juridikë e fizikë, vendas e të huaj, legjislacionit të aplikueshëm në fuqi, akteve nënligjore të
miratuara në bazë dhe për zbatim të ligjeve të sipercituara, Këshillit i Bashkise i mbledhur ne date
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20.12.2018 mbasi analizoje projekt-vendimin e paraqitur nga ekzekutivi per Sistemin e taksave dhe
tarifave vendore ;

V E N D O S I:

Te miratoje sistemin e taksave dhe tarifave vendore per Bashkine Patos si vijon:

Taksat vendore
1. Njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë të drejtë të administrojnë taksat vendore, sipas
përcaktimeve të legjislacionit në fuqi.
2. Llojet e taksave vendore janë si më poshtë:
a) taksa mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen taksa mbi ndërtesat, taksa mbi
tokën
bujqësore dhe taksa mbi truallin, si dhe mbi transaksionet e kryera me to;
b) taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja;
c) taksa vendore mbi veprimtarinë e shërbimit hotelier;
ç) taksa e tabelës;
d) taksa vendore mbi veprimtarinë ekonomike të biznesit të vogël;
dh)Taksa e kalimit të drejtës së pronësisë në pasuri të paluajtëshme
e) taksa të tjera, të përcaktuara me ligj.
f) taksa vendore të përkohshme, të cilat vendosen sipas mënyrës së parashikuar në ligj;
Të ardhurat nga taksat e ndara
Në zbatim të ligjit nr.68/2017 “Për financat e vetqeverisjes vendore “ neni 25 i tij shprehet:
1. Njësitë e vetëqeverisjes vendore marrin një përqindje nga taksat ose tatimet kombëtare që
realizohen në juridiksionin e tyre, sipas përcaktimeve të këtij neni.
2. Taksat kombëtare që ndahen me njësitë e vetëqeverisjes vendore janë:
a) 97 për qind e të ardhurave nga taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasurinë e
paluajtshme për individë, personat fizikë dhe juridikë;
b) 25 për qind e të ardhurave nga taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura;
c) 5 për qind e të ardhurave nga renta minerare, sipas përcaktimeve të bëra në ligjin për
taksat kombëtare;
ç) 2 për qind e të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat personale.
3. Të ardhurat e arkëtuara nga taksat e ndara transferohen te njësitë e vetëqeverisjes
vendore deri në fund të muajit pasardhës.
4. Në rastet e ndryshimeve në politikën fiskale, që shoqërohen me ulje të niveleve,
normave dhe taksave të ndara, njësitë e vetëqeverisjes vendore kompensohen financiarisht, në
përputhje me nivelin e uljes së të ardhurave.
Në mënyrë më të detajuar po e paraqesim si më poshtë e ndarë në:
1. Kapitulli I

- Taksat vendore

2. Kapitulli II

– Tarifat vendore
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3. Kapitulli III

- Penalitetet
Kapitulli I: Taksat vendore

Ky kapitull trajton taksat vendore në mënyrë nominale duke u nisur nga elementët:
- Lloji, baza e taksueshme, kategorizimet dhe nënkategorizimet, këstet e pagimit, koha e kryerjes
së tyre, kushtet lehtësuese, strukturat përgjegjëse për vjeljen e detyrimeve dhe agjentët tatimorë.

1. Tatimi i Thjeshtuar mbi Fitimin për biznesin e vogël.
Baza ligjore :Ligji nr.9632, dt.30.10.2006 “Per sistemin e Taksave Vendore”,i ndryshuar me ligjin
nr.142/2015 date 17.12.2015,dhe ligjit nr.9920 date 19.05.2008 "Per Procedurat Tatimore ne
Republiken e Shqipërisë",i ndryshuar.
Kategoritë e bazës dhe nivelet e tatimit mbi fitimin për biznesin e vogël paraqiten si më poshtë:
Tabela 1.Tatim i thjeshtuar i fitimit për biznesin e vogel.
Nr
Tatim i thjeshtuar i fitimit për biznesin e vogël
1
Me xhiro vjetore 0 - 5 000 000 lekë
2
Me xhiro vjetore 5 000 001 - 8 000 000 lekë

Niveli i taksës
0
5 % e fitimit

Kjo taksë aplikohet për të gjitha bizneset që ushtrojnë aktivitet në territorin që adminitrohet nga
Bashkia Patos.
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, nëpërmjet Drejtorive Rajonale Tatimore, vepron si agjent
tatimor, i ngarkuar me mbledhjen, arkëtimin dhe transferimin në llogaritë e buxhetit të qeverisjes
vendore të të ardhurave nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël.
Administrata tatimore transferon të ardhurat nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël
në llogari të bashkive, ku ka vendndodhjen biznesi i taksueshëm, brenda datës 10 të muajit
pasardhës, kur janë arkëtuar taksat.
Administrata tatimore, për shërbimin që kryen si agjent tatimor, merr një komision. Ky komision
llogaritet në përqindje të shumës së tatimit që kanë arkëtuar dhe kanë transferuar në buxhetin e
njësive të qeverisjes vendore, i cili është në masën 1 për qind dhe derdhet në llogari të
administratës tatimore.
1.2.TAKSA MBI PASURINË E PALUAJTSHME.
Taksës mbi pasurinë e paluajtshme i nënshtrohen të gjithë personat fizikë ose juridikë, vendas ose
të huaj, pronarë apo përdorues të pasurive të mësipërme, në territorin e Republikës së Shqipërisë,
pavarësisht nga niveli i shfrytëzimit të këtyre pasurive. Bëjnë përjashtim rastet kur në ligj
parashikohet ndryshe. Detyrimin për taksën mbi pasurinë e paluajtshme e ka, sipas rastit, pronari
ose bashkëpronari, sipas pjesës që zotëron, apo përdoruesi i pasurisë së paluajtshme, për pasuritë
që nuk janë të pajisura me dokumente pronësie.
Ne zbatim të ligjit nr. 68/2017 neni 12 “Për financat e vetqeverisjes vendore”, Për taksën e
pasurisë së paluajtshme, këshilli bashkiak vendos nivelin e taksës në kufijtë plus 30 për
qind dhe minus 30 për qind të nivelit tregues të taksës për kategorinë përkatëse.
Në taksat mbi pasurinë e paluajtshme përfshihen:
- Taksa mbi ndërtesën
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- Taksa mbi truallin
- Taksa mbi tokën bujqësore
Në rast të mungesës së dokumentacionit të pronësisë (ndërtesë, tokë bujqësore, truall) përdoruesi i
pasurisë bën një vetëdeklarim të sipërfaqes pranë bashkisë. Bashkia nëpërmjet komisionit të
ngritur mund të vlerësojë sipërfaqen e taksueshme.
1.2.1.

TAKSA MBI NDËRTESËN

Ne zbatim te ligjit nr.106/2017 “Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 9632 date
30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore” i ndryshuar. Si dhe V.K.M. nr.132 date
07.03.2018 “Për metodologjinë për përcaktimin e vlerës së Taksueshme të pasurissë
paluajtshme “Ndërtesa”,
1. Taksa mbi pasurinë e paluajtshme llogaritet si me poshtë:
[Çmimi Vlerësues] x [Shkalla e taksës] x [Koeficient e qëllimit te përdorimit te pronës]
1.a Çmimi vlerësues përcaktohet duke ndjekur radhën e mëposhtme te caktuar
I. Ne baze te vetëdeklarimit
II. Çmimi i vlerësuar sipas ZVRPP
III. Çmimi referues mesatar sipas aneksit 1 dhe 2 te V.K.M. nr.132 date
07.03.2018.
1.b Shkalla e taksës
Shkalla e taksës mbi ndërtesat, e cila aplikohet si përqindje e bazës së taksës,
Miratohet si më poshtë:
I.
0,05% për ndërtesën që përdoret, shfrytëzohet për banim;
II.
0,238% për ndërtesën që përdoret, shfrytëzohet për veprimtari ekonomike;
III.
30% e shkallës së taksës përkatëse për të gjithë sipërfaqen ndërtimore,
për të cilën zhvilluesi është pajisur me leje ndërtimi dhe nuk ka arritur
ta përfundojë atë sipas afatit të përcaktuar në aktin e miratimit të
kërkesës për leje ndërtimi.
Në zbatim te V.K.M. nr. 132 datë 07.03.2018 Këshilli i njësisë së vetëqeverisjes vendore, jo më
shpesh se një herë në vit, për banesat në njësitë administrative jashtë qytetit përkatës, të cilat iu
bashkuan njësive të qeverisjes vendore pas hyrjes në fuqi të ligjit nr. 115/2014, mund të
reduktojë çmimin mesatar referues të përcaktuar në aneksin 1, deri në masën minus 35
(tridhjetë e pesë) për qind, krahasuar me çmimin e zonës më të afërt, përjashtuar zonat
rezidenciale.
1. Këshilli Bashkisë miraton koefiçentin e takses për ndërtesën që shfrytëzohet për
banim.për njesit Administrative si vijon:

Bashkia
Patos

Njësia

Koeficient i taksës sipas
njësive

Patos

100%
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Patos
Patos
2.

Zharëz
Ruzhdie

100%
100%

Miratohen Koeficient e qëllimit te përdorimit te pronës sipas V.K.M. nr. 132 datë 07.03.2018
Koeficienti
100%
70%
150%
70%
30%
50%
30%

Qëllimi i Përdorimit Te Pronës
Për banesa pas vitit 1993
Për banesa para vitit 1993
Njësi Tregtimi dhe Shërbimi
Për Parkim të Mbuluar Dhe Bodrumet
Për Parkim të Hapur
Për Veprimtari Industriale
Për Veprimtari Bujqësi Dhe Blegtori

Per ndërtesat e banimit te ndërtuara përpara vitit 1993 taksa reduktohet ne masen 30%
vetem per shitjen e pare
- Kur vlerësimi sipas pikave 1.a.I dhe 1.a.II më lart është i pamundur, çmimi i vlerësuar për
vlerësimin e pasurisë së paluajtshme ndërtesë/njësi pronësore do të llogaritet Çmimi
referues mesatar sipas aneksit 1 dhe 2
3. Duke u mbështetur persa thamë më sipër kemi këte tabele te cilet sherbejne per
llogaritjen e takses.
-

Shkalla e taksës për banesat
Bashki a

Patos
Patos
Patos

Njësia

0.05%
Çmimi
referues
për m2

Patos
Zharëz
Ruzhdie

Koeficient i
taksës sipas
njësisë

28,000
28,000
28,000

Pas vitit 1993
Shkalla e taksës
Miratohet

100%
100%
100%

0.05%
0.05%
0.05%

4. .Për ndërtesat e privatizuara me ligjin nr. 7652, datë 23.12.1992, “Për privatizimin e banesave
shtetërore”, të ndryshuar, çmimi për metër katror është 70 (shtatëdhjetë) për qind e çmimit sipas
zonave të tabelës, vetëm në rastin e shitjes së parë.

Kemi kete tabele llogaritje
Bashkia
Patos
Patos
Patos

Shkalla e taksës për banesat
Çmimi
Njësia
referues
për
m2

Patos
Zharëz
Ruzhdie

28,000
28,000
28,000

0.050%
Koeficient
i taksës
sipas
njësisë
100%
100%
100%

Para vitit 1993
Shkalla e taksës (ligji 68/2017 lejon
deri +/- 30%)

70%
70%
70%

5.Shkalla e taksës për ndërtesat qe nuk shërbejnë për banim miratohet 0.238% .
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Miratohet tabela me treguesit perkates te cilët sherbejne per llogaritjen e takses për ndërtesat qe nuk
shërbejnë për banim.

Çmimi referues për m2
Keshilli bashkisë miraton shkallen e takses
Qëllimi i përdorimit te
pronës
Njësi Tregtimi Dhe
Shërbimi
Për Parkim të Mbuluar
dhe Bodrumet
Për Parkim Të Hapur
Për Veprimtari Industriale
Për Veprimtari Bujqësi
Dhe Blegtori

Zharëz

Patos

Njësia

28,000
0.238%

28,000
0.238%

Ruzhdie
28,000
0.238%

Koeficient
150%

150%

150%

150%

70%

70%

70%

70%

30%
50%

30%
50%

30%
50%

30%
50%

30%

30%

30%

30%

II. Për ndërtesat e banimit qe i mungon dokumentacioni për përcaktimin e sipërfaqes dhe
viti i ndërtimit niveli i taksës do te jete:
1. 1.400 leke/vit për banesat ne Njësin Patos
2. 1,400 leke/vit për banesat ne Njësin Zharez
3. 1,200 leke/vit për banesat ne Njesin Ruzhdie
Këto tarifa do te aplikohen deri ne momentin e përfundimit te vetëdeklarimit nga
qytetaret, i cili do te behet pranë Njësive Administrative, Zyrave te taksa-tarifave .
III. Përjashtohen nga taksa mbi ndërtesat sipas ligjit Nr. 9632 date 30.10.2006 “Per
sistemin e taksave vendore” i ndryshuar neni 22 pika 6:
a) pronat e shtetit dhe të njësive të qeverisjes vendore, që përdoren për qëllime
jofitimprurëse;
b) pasuritë në pronësi të shtetit, të kaluara me vendim të Këshillit të Ministrave, nën
administrimin e shoqërive publike shtetërore;
c) ndërtesat e banimit, që shfrytëzohen nga qiramarrësi me qira të
paliberalizuara; banesat sociale në pronësi të bashkive;
d) pasuritë e paluajtshme-ndërtesa, pronë e subjekteve juridike ose fizike,
që në bazë të marrëveshjeve me bashkitë përdoren nga këto të fundit si
banesa sociale;
dh) ndërtesat që përdoren nga komunitetet fetare, në funksion të veprimtarisë së tyre;
e) strukturat akomoduese “Hotel/Resort me katër dhe pesë yje, status special”, sipas
përcaktimit në legjislacionin e fushës së turizmit dhe që janë mbajtës të një marke
tregtare të regjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht “brand name”;
f) ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që përfitojnë pension pleqërie ose pension
social, që janë me banim në fshat ose qytet, kur familja përbëhet vetëm nga
pensionistët sipas te dhënave te ISSH;
g) ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që trajtohen me ndihmë ekonomike;
h) ndërtesat kulturore, nën mbrojtje të përkohshme ose të përhershme, për kohën në
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të cilën deklarohet mbrojtja, sipas legjislacionit në fuqi për monumentet e
kulturës dhe/ose trashëgiminë kulturore.”.
IV. Mënyra e pagesës:
Detyrimi për taksën mbi ndërtesën është vjetor.
Për të gjitha kategoritë ky detyrim mund te paguhet me dy keste
Afati i pagesës per kestin e pare për biznesin është deri 31 Mars 2019, për familjet është deri
më 30 Prill 2019.
Afati i pagesës per kestin e dyte për biznesin është deri 30 Tetor 2019, për familjet është deri
më 30 Dhjetor 2019.
11, Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës:
-

Për ndërtesa banimi për Njësinë Administrative Zharrëz, Ruzhdie janë vetë Njësitë
Administrative.
Për ndërtesa banimi për Njësinë Administrative Patos dhe rrethinat e saj është specialisti i
Taksave të familjeve.
Për biznesin është Përgjegjës i biznesit pranë Drejtorisë të Ardhurave Vendore.

2.b) Taksa mbi tokën bujqësore.
Taksa mbi tokën bujqësore është detyrim vjetor dhe paguhet brenda datës 30 Dhjetor të vitit
fiskal. Baza e taksës mbi tokën bujqësore është sipërfaqja e tokës në hektarë, në pronësi të taksa
paguesit. Sipërfaqja e tokës në pronësi përcaktohet sipas dokumentave që e vërtetojnë atë.
Kategoritë minimale të bazës së taksës dhe nivelet treguese të taksës për çdo kategori janë si
vijon:
Taksa mbi tokën bujqësore propozohet qe të jetë me nivel taskse të unifikuar sipas njësive
administrative ,duke patur parasysh dhe strukturën e tokave që kanë këto njësi.
Niveli i taksës së tokës bujqësore propozohet sipas nivelit të tabelës më poshtë:
Tabela. Taksa mbi tokën bujqësore
Klasifikimi sipas kategorisë së tokës
buqësore.
I
II
III
IV
V
VI
VII-X

lekë/ha/në vite sipas ligjit
5600
4900
4200
3600
3000
2400
1800

Miratohet për vitin
2019
5600
4900
4200
3600
3000
2400
1800

Mënyra e pagesës
Detyrimi për taksën mbi tokën bujqësore është vjetor.Për të gjitha kategoritë ky detyrim paguhet
me një këst. Afati i pagesës është data 30 Dhjetori.
Lehtësira dhe përjashtime:
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1. Përjashtohen nga taksa tokat bujqësore,që mbillen me kultura drufrutorë dhe vreshtari për pesë
vitet e para nga çasti i mbjelljes.
2. Taksapaguesin, pasuria e të cilit është dëmtuar nga veprimi i forcave madhore. Në këtë rast,
lehtësimi ose përjashtimi është i përkohshëm dhe kohëzgjatja përcaktohet nga këshilli bashkiak në
raport me dëmin e shkaktuar deri në vlerën 75 për qind.
3. Personat, të cilët kanë të ardhura nën minimumin jetik, sipas kritereve të përcaktuara në nivel
kombëtar;
4. Për taksapaguesit të cilët do të paguajnë taksën e tokës bujqësore brenda muajt Gusht do të ulët
taksa në masën 30 përqind.
5. Përjashtohen nga taksa e tokës bujqësore, vetëm për normën individuale të tokës, individët:
- Invalidët e punës e të luftës, veteranët
- Të verbërit, të sëmurët, paraplegjikë dhe tetraplegjikë.
Për të përfituar nga përjashtimi, këto familje apo individ duhet të dorëzojnë në zyrën e taksave
pranë Bashkisë ose të Njësive Administrative dokumenentat e mëposhtëm.
- Librezën përkatëse;
- Procesverbalin e mbajtur nga komisioni i verifikimit për mbjelljet e reja e miratuar nga
Kryetare e Bashkisë.
- Vendimin e Këshillit Bashkiak.
Strukturat përgjegjëse për vjeljen e taksës mbi tokën bujqësore janë:
- Për tokën bujqësore, në Njësitë Administrative Zharrëz, Ruzhdie, janë vetë Njësitë
Administrative.
- Për tokën bujqësore, për Njësinë Administrative Patos, specialisti i Taksave të familjeve
pranë Drejtorisë të Ardhurave Vendore.
Ngarkohet zyra e menaxhimit të tokës pranë Bashkisë Patos dhe Njësive Administrative Zharrëz
dhe Ruzhdie për përcaktimin e sipërfaqes në pronësi sipas personave, duke pasqyruar dhe
ndryshimet e bëra..
Klasifikimi sipas kategorive të tokës bujqësore bëhet nga Sektori i Menaxhimit teTokes
Bujqesore
2.c.TAKSA MBI TRUALLIN.
Baza ligjore : Ligji nr.9632, dt.30.10.2006 “Per sistemin e Taksave Vendore”,i ndryshuar me
ligjin nr.142/2015 " Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për
sistemin e taksave vendore”, të datës 17.12.2015.
“Truall”,është një sipërfaqe toke, jo bujqësore, që ndodhet brenda vijës kufizuese të ndërtimit, e
përcaktuar nëpërmjet dokumenteve ligjore të planifikimit, e miratuar për të ndërtuar mbi të.
Baza e taksës mbi truallin është sipërfaqja e truallit, në hektar, në pronësi apo përdorim të
taksapaguesit. Sipërfaqja e truallit në pronësi përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë atë.
Në rast të mungesës së dokumentacionit të pronësisë, përdoruesi i truallit bën një vetëdeklarim të
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sipërfaqes së truallit në përdorim, pranë bashkisë ku ndodhet trualli. Kategoritë minimale të
truallit jepen në aneksin 2.1, që i bashkëlidhet këtij ligji. Për çdo kategori minimale të truallit,
këshilli bashkiak mund të miratojë nënkategorizime. Në ligjin nr.142/2015 " Për disa ndryshime
dhe shtesa në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të datës
17.12.2015 për Bashkinë Patos është për familjet dhe 0.14 lekë/m2 për bizneset.sipas ligjit eshte
12 lekë/m2 ,propozojme ritje te takses truallit per kategorin biznes 25% , Taksa paraqitet në
tabelën e mëposhtëme:
Tabela 4.Taksa mbi truallin Miratohet
Nr.
1
2

Ljoji i taksës

Njësia

Taksë mbi truallin për qëllime banimi
nga individët
Taksë mbi truallin për qëllime biznesi

Vlera e taksës lekë/m2/vit

Vlera e taksës
lekë/ m2/vit
0.14

Vlera e taksës lekë/m2/vit

15

Mënyra e pagesës:
Detyrimi për taksën e truallit është vjetor. Për të gjitha kategoritë ky detyrim paguhet me një këst.
Afati i pagesës per komunitetinështë deri më 30 Dhjetor 2019.
Afati i pageses per biznesin eshte deri 31 Tetor 2019.
Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës së truallit është si më poshtë:
- Për qëllime banimi për njësinë Administrative Zharëz, Ruzhdie, janë vetë njësitë
Administrative.
- Për qëllime banimi për Patosin dhe rretinat e saj është specialisti i Taksave të Popullatës.
- Për qëllime biznesin është Përgjegjëes i biznesit pranë Drejtorisë së të Ardhurave Vendore.
2. TAKSA E TABELËS
Baza ligjore : Ligji nr.9632, dt.30.10.2006 “Per sistemin e Taksave Vendore”,i ndryshuar me
ligjin nr.142/2015 " Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për
sistemin e taksave vendore”, të datës 17.12.2015.
Kjo taksë aplikohet për të gjitha subjektet fizike, juridike, private e shtetërore, vendas apo të huaj
që kryejnë veprimtarinë e tyre brenda territorit të Bashkisë Patos. Niveli i kësaj takse për
Bashkinë Patos është si më poshtë vijon :
Tabela nr.5.Taksa e tabelës Miratohet
Nr
1
a
b

C

ç

Llojet e tabelave
Nj/matëse
Niveli i taksës
Taksë tabele për qëllime identifikimi të trupëzuara ose jo,brënda territorit ,ku zhvillohet veprimtaria e
biznesit dhe që nuk përdoret për të reklamuar veprimtaritë e të tretëve (ku shënohet emri dhe /ose
aktiviteti i biznesit)
Deri në 2 m2
Lekë/m2/vit
0
- Mbi 2m2 deri 10 m2
-e thjeshtë (pa ndriçim)
Lekë/m2/vit
7 000
-me ndricim të thjeshtë
Lekë/m2/vit
11 500
-elektronike
Lekë/m2/vit
15 000
- Mbi 10m2 deri 20 m2
-e thjeshtë (pa ndriçim)
Lekë/m2/vit
5 950
-me ndricim të thjeshtë
Lekë/m2/vit
9 775
-elektronike
Lekë/m2/vit
12 750
- Mbi 20m2 deri 40 m2
-e thjeshtë (pa ndriçim)
Lekë/m2/vit
3 850
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-me ndricim të thjeshtë
Lekë/m2/vit
6 325
-elektronike
Lekë/m2/vit
8 250
- Mbi 40 m2
-e thjeshtë (pa ndriçim)
Lekë/m2/vit
2 800
-me ndricim të thjesht
Lekë/m2/vit
4 600
-elektronike
Lekë/m2/vit
6 000
Tabela për qëllime identifikimi jashtë territorit ku zhvillohet veprimtaria e biznesit në formën dhe
përmasat e tabelave për orientim
-tabela identifikuese
Lekë/m2/vit
120
Tabela për qëllime reklamimi e lëvizshme e palëvizshme
-e thjeshtë (me /pa ndriçim)
Lekë/m2/vit
13 500
-elektronike
Lekë/m2/vit
27 000
Tabela në funksion të ekspozimeve të ndryshme të hapura , panaire, spektakle, stenda
reklamuese,banderola ,etj...
-të gjitha llojet e përmasave
Lekë/m2/ditë
1 000

d

2
3

4

Detyrimi dhe këstet e pagesës:
Detyrimi për Taksën e Tabelës për Kategorinë 1 dhe 2 është vjetor.
- Për “kategorinë “ 1”dhe “2” për subjektet ekzistuese detyrimi paguhet brenda datës dates 31
Tetor të vitit fiskal. Për subjektet që duan të identifikohen me tabelë të re, detyrimi llogaritet dhe
paguhet menjëherë për periudhën nga deklarimi.
- Për subjektet e reja detyrimi tatimor do të llogaritet që nga muaji korrent që subjekti regjistrohet
pranë QKR dhe paguhet menjëherë. Taksa e tabelës për qëllime identifikimi paguhet për çdo njësi
ku subjekti zhvillon aktivitetin nga muaji korrent që regjistrohet pranë QKR.
- Në rastin e më shumë se një tabele, pavarësisht nga vendndodhja, vetëm njëra do të konsiderohet
si tabelë me qëllime identifikuese, ndërsa tabelat e tjera do të konsiderohen si tabela me qëllime
reklamuese.
- Për “kategorinë 3” detyrimi llogaritet sipas ditëve të përcaktuara në lejen përkatëse të lëshuar
nga strukturat përkatëse të Bashkisë Patos dhe paguhet menjëherë.
Strukturat përgjegjëse për vjeljet e taksës
- Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës është Drejtoria e të Ardhurave Vendore pranë
Bashkisë Patos.
3. TAKSA MBI KALIMIN E SË DREJTËS SË PRONËSISË PËR PASURITË E
PALUAJTSHME.
Baza ligjore : Ligji nr.9632, dt.30.10.2006 “Per sistemin e Taksave Vendore”,i
ndryshuar me ligjin nr.142/2015 " Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9632,
datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të datës 17.12.2015.

 Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme vendoset për


ndërtesat dhe të gjitha pasuritë e paluajtshme në çastin e kalimit të së drejtës së pronësisë
mbi to.
Taksa paguhet nga personi, që kalon të drejtën e pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme,
para kryerjes së regjistrimit, në përputhje me aktet ligjore në fuqi.
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 Baza e taksës mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për ndërtesat është sipërfaqja e
ndërtimit, pronësia e së cilës transferohet.
Baza e taksës për kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e tjera të paluajtshme është
vlera e shitjes së tyre, dhe niveli tregues i taksës është 2 për qind.
Vjelja e kësaj takse bëhet nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive Të Paluajtshme, të cilat, në
rolin e agjentit të taksave, përfitojnë 3% të shumës së arkëtuar dhe diferencën e derdhin
për llogari të buxhetit përkatës të bashkisë Patos, jo më vonë se data 30 e muajit pasardhës.




Tabela nr.6.Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë. Miratohet
Nr
Kategoria
1
2
3

Njësia matjes

Ndërtesa banimi
Ndërtesa për tregti dhe shërbime
Ndërtesa të tjera

4.

Niveli i taksës

Lekë/m2
Lekë/m2
Lekë/m2

100
300
200

Miratohet Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja.

Baza ligjore : Ligji nr.9632, dt.30.10.2006 “Per sistemin e Taksave Vendore”,i ndryshuar me
ligjin nr.142/2015 " Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për
sistemin e taksave vendore”, të datës 17.12.2015,neni 27.
1. Baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri që kërkohet të kryhet ose vlera në lekë e
çmimit të shitjes për metër katror e investimit të ri. Klasifikimi si investim i ri përcaktohet në
përputhje me legjislacionin në fuqi për dhënien e lejes së ndërtimit.
2. Në rastin e ndërtimeve për qëllime banimi apo njësi shërbimi nga shoqëritë e ndërtimit, të cilat
nuk destinohen për përdorim në sektorin e turizmit, industrisë apo përdorim publik, taksa e
ndikimit në infrastrukturë ështënë masën 4 deri ne 8 për qind. Propozohet si pas pasqyrës së
poshtëshënuar baza e taksës është vlera në lekë për metër katror e çmimit të shitjes së njësive të
shërbimit apo ndërtesave për qëllime banimi. Çmimi i shitjes për metër katror bazohet në vlerën
referuese të vlerës së tregut, sipas përcaktimeve në udhëzimin e Këshillit të Ministrave, “Për
miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave”, që miratohet
çdo vit.
3. Në rastin e ndërtimeve të ndryshme nga ato të përcaktuara në pikën 2, niveli i taksës shprehet si
përqindje e vlerës së investimit dhe është 1 deri në 3 për qind e kësaj vlere për këtë Miratohet
sipas tabeles
Nr.

1.

2.

3.

Kategorit/Nën kategorit
Objekte Banimi
a) 1 Katë
b) 2 katë - 3 katë
c) 4 katë – 6 katë
d) Mbi 6 kate
Objekte në funksione biznesi
Ndërtime me objekt prodhimi
a) Ndërtime me funksion prodhimi
përpunimi të produkteve bujqësore
dhe blegtorale

Taksa e ndikimit në infrastrukturë
Zonat
Zona A
Zona B
Zona C
%
%
%
4
4
4
5
5
4
6
6
5
8
7
6
4
4
4

Njësitë
Admininistrative
Zona D
%
4
4
4
6
4

2

2

2

2
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4.
5.
6.
7.

b)
Ndërtime
me
funksion
prodhimi Industrial.
Objekte për përdorim publik
Institucione fetare, bamiresie etj të
ngjashme.
Leje
zhvillimore
infrastrukture,ujësjellës,
kanalizime, rrugë kombëtare etj.
Për ndërtimet të cilat janë në
proces legalizimi.

3
2

3
2

3
2

2
1

2

2

2

1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.5

05

05

05

4. Detyrimi për pagesën e taksës i takon investitorit. E ardhura nga taksa, për çdo rast, mblidhet nga organi që lëshon
lejen e ndërtimit dhe arkëtohet, për çdo rast, për llogari të bashkisë, që mbulon territorin ku do të bëhet investimi.
5. Nëse objekti, për të cilin do të bëhet investimi, shtrihet në territorin e më shumë se një bashkie ose kur objekti
ndikon në infrastrukturën e një bashkie tjetër, të ardhurat nga taksa ndahen proporcionalisht ndërmjet tyre, në
përputhje me raportet përkatëse të shtrirjes së objektit dhe të ndikimit të investimit në infrastrukturën e secilës bashki.
6. Taksa paguhet brenda 5 ditëve nga data e marrjes së vendimit për miratimin e lejes për punime dhe
lëshimit të autorizimit të pagesës nga Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit. Në rast së
kërkuesi nuk kryen pagesën brenda 5 ditëve pune nga njoftimi për detyrimin ndaj shtetit, sipas ligjit, atëherë për
cdo ditë vonesë i llogaritet kamate 0,2 për qind në ditë e shumës që duhet te paguaje, deri në 30 ditë pune. Nëse në
përfundim të këtij afati kërkuesi ende nuk ka paguar detyrimin, Kryetari i Bashkisë vendos masa të tjera të
përshtatshme, deri në revokimin e vete lejes së miratuar.
7. Për kategoritë ku niveli i taksës aplikohet mbi vlerën e investimit, në përfundim të punimeve të kryera sipas
lejës së miratuar, bëhet kontrolli i pagesave me situacionin përfundimtar të objektit të ndërtuar nga Drejtoria e
Pergjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit dhe nëse ka diferenca mes vlerës së investimit sipas
situacionit përfundimtar dhe preventivit, njoftohet subjekti për vlerën e diferencë që është i detyruar të
shlyeje.Mosshlyerja e këtij detyrimi përbën shkak për pezullimin e procedurave të pajisjes me leje përdorimi të
subjektit".
 Përjashtohen nga pagesa e kësaj takse, investimet e kryera për ndërtimin e strukturave akomoduese me 5 yje,
status special” sipas përcaktimit në legjislacionin përkatës për fushën e turizmit
Struktura e ngarkuar për përllogaritjen dhe lëshimin e autorizimit për pagesën e taksës së ndikimit në
infrastrukturë nga ndërtimet e reja, është Drejtoria e Planifikimit të Territorit pranë Bashkisë Patos.
5. Garanci financiare për subjektet fizike/juridike, kërkues i lejes për ndërtimin, riparimin, restaurimin
apo shembjen e objektit:
Garancia financiare: Në mbështetje të pikës 10 te VKM-se Nr. 575, datë 24.6.2015 “Për miratimin e kërkesave për
menaxhimin e mbetjeve inerte”, subjekti fizik/juridik, kërkues i lejes për ndërtimin, riparimin, restaurimin apo
shembjen e objektit, përpara marrjes së lejes së ndërtimit duhet të depozitojë një garanci financiare për llogari të
NJQV-së, e cila nuk do të jetë më e vogël se 3% e vlerës së strukturës së objektit dhe përcaktohet me vendim të
këshillit të NJQV-së.
Njësitë e qeverisjes vendore, më konkretisht Drejtoria e Kontrollit të zhvillimit të territorit, në
dokumentacionin e lëshimit të lejes për projektin e ndërtimit, riparimit, restaurimit apo shembjes,
përcaktojnë se personi fizik ose juridik, të cilit i është dhënë leja për realizimin e projektit, duhet të provojë me
dokumentacionin e nevojshëm përmbushjen e kërkesave sipas VKM Nr. 575, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e
përfundimit të projektit të ndërtimit, riparimit, restaurimit apo prishjes së objektit, i cili krijon mbetje inerte.
Garancia financiare i kthehet subjektit fizik/juridik pa interes nga Bashkia, e cila ka lëshuar lejen e ndërtimit, pasi të
provojë se mbetjet inerte janë dorëzuar, sipas pikave 4, 5 dhe 6, të VKM Nr. 575 në landfillin ose në venddepozitimin
e përkohshëm të përcaktuar nga Bashkia. Në rast të mospërmbushjes së kushteve të sipërpërmendura, Bashkia
konfiskon garancinë financiare.
Strukturat përgjegjëse për vjeljen e detyrimit: Struktura e ngarkuar për llogaritjen e pagesës së garancisë
financiare është Drejtoria e Pergjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit
pranë Bashkisë Patos.
6. TAKSA E FJETJES NË HOTEL.
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Baza ligjore : Ligji nr.9632, dt.30.10.2006 “Per sistemin e Taksave Vendore”,i ndryshuar me ligjin nr.142/2015
" Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të datës
17.12.2015.
Niveli i taksës se fjetjes në hotel paraqitet si më poshtë:
subjekt i taksës jane të gjithë hotelet, motelet, stabilimentet turistike, shtëpitë e pritjes,turizëm familjar dhe çdo objekt
tjetër që përdoret për këtë ushtrim veprimtarie.
Tabela nr.8.Taksa e fjetjes në hotel. Miratohet
Nr.
Taksa e fjetjes në hotel
1

Hotel me 4-5 yje

2

Bujtinë,fjetin,motel dhe çdo njësi tjetër
akomoduese sipas përcaktimeve të ligjit për
turizmin.

Njësia
lekë/natë
qëndrimi/për person
lekë/natë
qëndrimi/për person

Niveli i taksës së
fjetjes në hotel
105
35

Detyrimi dhe këstet e pagimit: Detyrimi për taksën llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës së
vendosur nga bashkia, për natë qëndrimi, me numrin e netëve të qëndrimit në hotel.
Detyrimi për taksën i takon klientit që strehohet në hotel, detyrim i cili mbahet nga hoteli për
llogari të bashkisë, në territorin e së cilës ndodhet hoteli.
Në faturën e hotelit shënohet çmimi i fjetjes dhe mbi të vlera e taksës.
Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës së fjetjes në hotel është Drejtoria e Taksa Tarifave
pranë Bashkisë Patos.

-

TAKSA TË NDARA:

7. TAKSA VJETORE E MJETEVE TË PËRDORURA
Drejtoritë Rajonale të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit
Rrugor(DRSHTRR), të cilat janë agjent tatimor të mbledhjes së taksës vjetore të mjeteve të
përdorura, mbledhin këtë taksë dhe e derdhin, brenda datës 30 të çdo muaji, për llogari të
organeve tatimore të administratës qendrore dhe njësive të qeverisjes vendore.
Drejtoria rajonale e shërbimeve të transportit rrugor i ndan të ardhurat nga taksa e mjeteve të
përdorura sipas njësive të qeverisjes vendore, mbështetur në vendbanimin të taksapaguesit që
zotëron mjetin e transportit.
Nga shuma e përgjithshme e të ardhurave mujore të arkëtuara nga taksa vjetore e mjeteve të
përdorura, drejtoritë rajonale të DRSHTRR-së, derdhin me anë të faturës për arkëtim, 25%
(njezete e pese ) të këtyre të ardhurave në llogarinë bankare të degës së thesarit të rrethit, ku është
njësia e qeverisjes vendore.
Rakordimi i pagesës së taksës ndërmjet strukturave të DRSHTRR-së me organet tatimore të
administratës qendrore dhe vendore kryhet në bazë të regjistrit ditor të taksës vjetore të mjeteve të
përdorura, formati i të cilit është i përcaktuar me udhëzim të Ministrit të Financave.
8. TAKSA E RENTËS MINERARE
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Taksa e rentës minerare caktohet sipas shtojcës nr. 2, që i bashkëlidhet ligjit nr.9975 date
28.07.2008 “Për taksat kombëtare”,i ndryshuar dhe është pjesë përbërëse e tij. Përqindja e rentës
minerare për përmbajtjen e mineralit metalor në nënproduktin minerar është në masën sa 2/3 e
normës së rentës së përcaktuar në shtojcën nr. 2, “Grupi i parë (I) Mineralet metalike” që i
bashkëlidhet këtij ligji. Çdo person fizik apo juridik, që është i licencuar dhe/ose vepron në
industrinë minerare, sipas një marrëdhënieje kontraktuale me ministrin përgjegjës për ekonominë,
duhet të paguajë rentë minerare për burimet natyrore që nxjerr nga/mbi/dhe nëntoka e territorit të
Republikës së Shqipërisë.
Renta minerare llogaritet si detyrim mujor i subjektit taksapagues, në çastin kur ai shet
produkte minerare 5 për qind e të ardhurave nga renta minerare i takojnë pushtetit vendor
ku zhvillohet veprimtaria. Të ardhurat nga renta minerare përdoren për investime për
njësitë e qeverisjes vendore.
Pagesa e rentës minerare bëhet brenda datës 15 të muajit pasardhës, kur janë realizuar shitjet.
Degët e doganave në rrethe ngarkohen për arkëtimin e kësaj rente, në rastin e eksportit të
produkteve minerare, ndërsa degët e tatimeve ngarkohen për arkëtimin e kësaj rente, në rastin e
shitjes së produkteve minerare brenda vendit.
Agjentet per mbledhjen e taksës së rentës minerare janë Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave.
Taksat arkëtohen nga agjentët e taksave, të përcaktuar në nenin 5 të ligjit, nr.9975 date 28.07.2008
“Për taksat kombëtare”,i ndryshuar dhe transferohen në llogaritë e drejtorive rajonale tatimore dhe
të llogarive të njësive të qeverisjes vendore, sipas përcaktimeve të bëra në këtë ligj.
2. Agjentët e taksave, për shërbimin që kryejnë, përfitojnë komision, të cilin e marrin në rrugë
buxhetore. Ky komision llogaritet në përqindje mbi shumat e arkëtuara të taksave që kanë
transferuar në llogari të drejtorisë rajonale tatimore dhe në buxhetin e njësive të qeverisjes
vendore.
Ngarkohet Drejtoria Financesm Drejtoria e te ardhurave për kryerjen e rakordimeve me agjentët e
kësaj takse ,dhe arkëtimin e saj në llogari të Bashkisë Patos.
9.Tatim mbi të ardhurat personale
Njësitë e vetëqeverisjes vendore marrin 2 për qind e të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat
personale.
Udhëzimi mbi për proçedurat e ndjekjes deri në kalimin e kësaj të ardhura në llog. të Njësive
Vendore do të sipas udhezimit te Ministris se Financave.

KAPITULLI II : TARIFAT VENDORE
Ky kapitull trajton tarifat vendore në mënyrë nominale duke u nisur nga elementët:
1. Njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë të drejtë të vendosin tarifa për një shërbim që këto
njësi ofrojnë apo për një të drejtë që u jepet individëve, personave fizikë dhe/ose juridikë.
2. Niveli i tarifës orientohet në mbulimin e kostos së shërbimit publik të ofruar nga njësia e
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vetëqeverisjes vendore.
a) tarifa për shërbimet administrative dhe dhënien e licencave, lejeve e autorizimeve;
b) tarifa të përkohshme, në përputhje me rrethana të përcaktuara në ligj;
c) tarifa të tjera, të përcaktuara nga këshilli i njësisë së vetëqeverisjes vendore;
d) tarifa të tjera, të përcaktuara në ligj.
Tarifa për zënien e hapësirës publike dhe të fasadave
1. Njësitë e vetëqeverisjes vendore vendosin tarifa për zënien e hapësirës publike dhe të
fasadave si më poshtë:
a) për zënien e hapësirës në zonat publike ose para mjediseve të biznesit, për qëllime
biznesi, përfshirë këtu tavolinat jashtë për bare dhe restorante;
b) për përdorimin e tabelave të reklamave;
c) për zënien e hapësirave të parkimit për mjetet motorike;
ç) për zënien e sipërfaqeve për kamping, ngritje tendash dhe mjetesh të tjera për përdorim të
përkohshëm;
d) për zënien e hapësirës publike për mbajtjen e materialeve të ndërtimit;
gj) tarifa të tjera, që mund të vendosen me vendim të këshillit të njësisë së vetëqeverisjes
vendore.
2. Në vendosjen e këtyre e tarifave, si rregull, ndiqen këto parime dhe kritere:
a) vendndodhja (zona) ku ushtrohet veprimtaria, për të cilën vendoset tarifa;
b) karakteristika të tjera objektive dalluese të personave fizikë ose juridikë që zënë
hapësirën publike.
3. Këshilli i njësisë së vetëqeverisjes vendore përcakton, me vendim, nivelin e tarifave
vendore, zonat dhe përdoruesit, përfshirë përjashtimet e lehtësimet, afatet dhe metodat e
pagesës së tarifave.
II.a. TARIFAT VENDORE
II .a.1.TARIFA E PASTRIMIT DHE LARGIMIT TE MBETURINAVE
Përkufizimi: Tarifës së pastrimit i nënshtrohen të gjithë familjet, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që
banojnë/janë rezidentë dhe ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë Patos dhe njësive të saj
administrative.
Niveli i tarifës së pastrimit: Kategoritë, nënkategoritë dhe nivelet treguese janë të shprehura si më poshtë:
.
II.a 2 Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave për Biznesin
Tarifës së Pastrimit i nënshtrohen të gjithë personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që ushtrojnë veprimtari
ekonomike brenda territorit të Bashkisë Patos.
Kategoritë, nënkategoritë dhe nivelet treguese të Tarifës së Pastrimit janë të shprehura si më poshtë:

Nr.

Pasqyra nr.1 per Tarifë e Pastrimit dhe largimit të mbeturinave për biznesin. Miratohet
Kategoritë
Biznesi
i
Vogël
Xhiro deri
në Xhiro
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5.000.000 lekë

II
II.1

II.2

II.3

II.3

lekë/vit

Mbi 5,000,00014,000,000 lekë
lekë/vit

B.Madh mbi
14.000.000 lekë
lekë/vit

a)Ushqimore,bulmetore,fruta-perimedhe dyqane
mishi e peshku.
b) Konfeksionesh (metrazhe e veshje)
c)Hidro sanitare, pajisje elektro-shtëpiake.
c) Njësi tregtimi, karburant, lëndë djegëse etj të
ngjajshme me to.
d) Me perjashtim te – Bolv-Oil sha.
e) Tregtim dhe bluarje kafeje
f)Bizhuteri,floriri e materiale të tjera të çmuara.
g) Resorante
h) Bar-kafe
I)Kafe, internet, lojra fati. Qendra interneti
j)Tregti me pakicë të medikamenteve (farmacist)
k) Bar-bilardo
l) Për të gjitha njesitë e tjera tregtare me pakicë të
cilat nuk janë përmendur me sipër propozohet.
SHITJE ME SHUMICË
Magazina dyqane etj të cilat realizojnë shitje me
shumicë
Tregtim materiale ndërtimi
Grumbullime plastike, hekuri etj të ngjashme me
to.
Import eksportet të të gjitha llojeve për njësi
tregtare me pakicë.

6.000

10.000

20.000

5.000
9.000
7.500

9.000
12.000
10.000

15000
20000
50000

6.000
6.000
9.000
6.000
5.000
10.000
7 000
6.000

10.000
10.000
15.000
10.000
10.000
25.000
10.000
10.000

200000
20000
20000
25000
20000
15000
40.000.
20000
20000

10.000

15.000

20.000

10.000
10.000

15.000
15.000

25.000
25.000

15000

20000

30.000

Import eksportet të të gjitha llojeve për njësi
tregtare me shumicë.
Për çdo njësi shërbimi
Riparim e paisjeve, elektro-shtëpiake, radio,
televizor, frigorifer, lavatriçe, manjetofon, pajisje
fonie, celular, të tjera të ngjajshme me to.
Shërbime fotokopjimit,sallon bukurie,auto servise,
kurse për makina,(autoshkolla), për kompjuter, për
gjuhë të huaj, parukeri, fotograf, agjensi këmbimi
valutor, sigurimesh, biletash, pikat e shërbimit të
makinave (servis), autoservis, floktore, berberand,
rrobaqepës, bilardo, këpucar, orëndreqës fotograf,
agjensi transporti, pastrim kimik, lavazho,
gomisteri, Shërbime të rojeve civile,sallat e
lojërave të ndryshme, (gjimnastike) , Aerobi, cirqe,
kënde lojërash për fëmijë, etj,) të tjera shërbime të
papermendura më sipër.
Komplekse sportive, palestra, pishina, qendra e
institute
kërkimor-shkencore,
lojra
me
kompjuter,lojra fëmijësh të hapura dhe të
mbyllura.
Pikat e lojrave të fatit si llotosporti etj të ngjajshme
me to.
Bankat, Telekomunikacioni (alb-telekomi, AMC)
Posta.

20000

30.000

50.000

5000

7.000

10000

5.000

7000

20.000

5.000

10.000

15.000

10000

20000

30000

15000

30000

100000

Biznesi
Shitje me pakicë
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IV

V

OSHE,
Shërbim varrimi, kontrolli eneve nën presion
Institucionet jo publike të edukimit (shkollat,
kopshtet apo çerdhet), shërbimet me klinika të
specializuara të ndryshme mjekësore, shërbimet në
laboratorët diagnostifikimi.
Ofrimi
i
shërbimeve
audio
dhe/ose
audiovizive,operimi i rrjeteve, transmetimi dhe
ritransmetimi i programeve e informacioneve, të
çdo lloji me zë me figurë.
Konsulente në fushën e shërbimeve
Shoqëritë e transportit me seli në Patos
Njësi të tjera shërbimi që nuk përfshihen në
kategoritë dhe nënkategoritë e mësipërme.
Studim, projektim, kërkim, eksplorime të tjera për
sektorin e hidrokarbureve
Shoqata,Fondacione, Ente të ndryshme, shtetërore,
Organizata joqeveritare.
NJËSI PRODHIMI
Përpunim duralumimi, druri, metalesh, mermeri,
tapiceri, letër, kartoni, plasmasi, mermeri etj të
ngjashme me to.
Prodhime ushqimore, buke, embelsirash, mishi,
peshku, bulmeti, pijesh etj të ngjashme me to.
Imjante linjash për prodhimin e produkteve
ushqimore e blegtorale. Prodhim fidanesh fabrika
e përpunimit të ullirit ( fabrikë vaji).
Prodhim konfeksionesh, fasone, këpucari e të
ngjashme me to.
Prodhim tulla, tjegulla, blloqe betoni furra
gëlqereje, nyje inerte etj, të ngjashme me to,
Rezervuare për prodhimin dhe rritjen e peshkut,
Fonderi
Impjante, territore për therjen e kafshëve e të
ngjashme me to .
Nxjerrja përpunimi dhe prodhimi i rërës
bituminoze, prodhime asfalt-betoni.
Për të gjitha njësitë e tjera të prodhimit të pa
përfshira më sipër.
PROFESIONE TË LIRA
Mjek,mjeku-laburant,
stomatologu,farmacisti,ekonomist kontabël të
miratuar, ekspert kontabël të autorizuar,mësuesit,
veterinerët,agronomët,inxhinier,arkitekt,
projektues, e të tjera profesione të lira që
ushtrohen në njësi fikse, apo në ambjente të të
tjerëve të ngjashme me to.
Noter, Avokat, përkthyes
Institucionet
jo
publike
të
edukimit
(shkollat,kopshtet,çerdhet,institutet profesional etj
të ngjashme me to)
SUBJEKTE NDËRTIMI
Me seli dhe zhvillojnë aktivitetin në Patos
Kur kanë vetëm selin
AMBULANT

25000
10.000
5.000

50.000
15.000
10.000

100.000
20.000
30000

10000

15000

30000

15000
15.000
5.000

20000
25.000
10.000

30000
35.000
15.000

lekë

150.000

lekë

5.000

10000

13000

20000

6.000

10.000

15000

5.000

10.000

100,000

10000

15000

30000

6000
10.000

10000
15000

50000
30000

15.000

50.000

100.000

10.000

15.000

30.000

10.000

15.000

20.000

5.000
10.000

10.000
15000

15.000
20.000

20.000
20.000

30.000
20.000
Lekë/vit

70.000
20.000
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VI

VI.1

Subjekte që nuk kanë një vendodhje fikse
TRANSPORT
Transport pasagjerësh
a) Automjete deri në 5 vende
b) Automjete 6 deri në 9 vende
c) Automjete 10 deri në 25 vende
d) Automjete 26 deri në 42 vende
e) Automjete mbi 42 vende
Transport mallrash
a)Automjete deri në 2 ton
b) Automjete mbi 2 deri në 5 ton
c) Automjete mbi 5 deri në 10 ton
d) Automjete mbi 10 deri në 16 ton
e)Automjete mbi 16 ton
Biznes me aktivitet nxjerrje dhe/ose perpunim
hidrokarburesh me seli dhe filialet brenda
territorit
Compania Albpetrol për njësinë Patos e Zharrëz e
Rruzhdie
Trans-0il Grup për njësinë Patos e Ruzhdie
Bankers Petroleum për njësinë Patos e Zharëz
ALB-STAR
Bolv Oil SHA.

3.000
Lekë/vit
3500
4200
5000
6600
9000
Lekë/vit
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
Lekë /vitë

3.000.000
1.000.000
3.000.000
500.000
200.000

Mënyra e pagesës
Detyrimi për Tarifën e pastrimit është vjetor.
Kategoria “Biznesi”: Detyrimi paguhet brenda datës 30 Tetor. Për subjektet e regjistruara rishtaz
detyrimi tatimor do të llogaritet për çdo njësi ku subjekti kryen aktivitet nga muaji korrent i
regjistrimit pranë QKR për të gjitha kategoritë e biznesit.
Nëse subjekti taksapagues pushon veprimtarinë gjatë vitit, detyrimi tatimor llogaritet duke
shumëzuar taksën për vitin e plotë kalendarik me numrin e muajve të plotë gjatë të cilëve
veprimtaria është kryer (përfshirë muajin përkatës për të cilin është bërë kërkesa) dhe duke e
pjesëtuar atë me 12 muajt e vitit kalendarik fiskal).
Përfitojnë lehtësira fiskale për tarifën e pastrimit kjo kategori:
1. Emigrantët të cilët do të hapin aktivitet gjatë vitit 2019 niveli i tarifës do të jetë 0.
2. Bizneset që do të hapen në kuadrin e projektit Shërbime Punësime për të rinjtë, numri
i të punësuarve do tëjetë mbi 10 gjatë periudhës 01.01.2019– 31.12.2019 niveli i tarifës
do të jetë 0.
3. Për persona studentë të diplomuar në Universitetet Shterore vendase të diplomuar gjatë
vitit 2018,2019 niveli i tarifës do të jetë 0.
4. Për biznesin e vogël (deri në 14.000.000 lekë xhiro në vite) ku aktiviteti privat zhvillohet
në njësinë Administrative Ruzhdie propozojmë që taksa e pastrimit të ulet në masën 30%
dhe për Njësinë Administrative Zharrëz, propozojmë të ulet 10%.
Strukturat përgjegjëse për vjeljet e tarifës pastrimit janë:
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Përgjegjësi i biznesit pranë Drejtorisësë së të Ardhurave Vendore, inspektorët e taksave pranë
njësive Administrative.
E ardhura nga Tarifa e pastrimit i takon 100% Bashkisë.
II.a 3. Tarifa e Gjelbërimit
Tarifës së gjelbërimit i nënshtrohen të gjithë personat fizik ose juridik, vendas ose të huaj,që
ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit nënjësinë Administrative Patos dhe Zharrëz,
përjashtohet nga këto tarifa Njësia Administrative Ruzhdie.
Kategoritë, nënkategoritë dhe nivelet treguese të Tarifës së gjelbërimit dhe ndriçimit janë si më
poshtë:
Pasqyra nr.2 Miratohet

1.
2.
3.
4.
5.
6
7

Kategoritë /Nënkategoritë

Bashkia
1500

Njësia
administrative
Zharrëz
750

Njësia
administrative
Ruzhdie
0

Për biznesin e vogël deri ne 5,000,000 leke/
vitë
Për biznesin e vogël 5,000,000 deri
14,000,000lekë/vitë
Për biznesin e madh mbi 14,000,000 leke/vitë
Për institucionet shtetërore
Biznes me aktivitet nxjerrje dhe/ose
perpunim hidrokarburesh me seli dhe filialet
brenda territorit
Per Alb-Star
Per kopanitë sha ,duke perjashtuar piken 5 të
kësaj tabele.

3.000

2.000

0

5000

2,500
10,000
100.000

0
0

20,000
50,000

Mënyra e pagesës
Detyrimi për Tarifën e ndriçimit është vjetor.
Kategoria “Biznesi”: Detyrimi paguhet brenda datës 30 Tetor të vitit fiskal. Për subjektet e
regjistruara rishtaz detyrimi tatimor do të llogaritet për çdo njësi ku subjekti kryen aktivitet nga
muaji korrent i regjistrimit pranë QKR.
Nëse subjekti taksapagues pushon veprimtarinë gjatë vitit, detyrimi tatimor llogaritet duke
shumëzuar taksën për vitin e plotë kalendarik me numrin e muajve të plotë gjatë të cilëve
veprimtaria është kryer (përfshirë muajin korrent për të cilin është bërë kërkesa) dhe duke e
pjesëtuar atë me 12 muajt e vitit kalenderarik fiskal).
Përfitojnë lehtësira fiskale për tarifën e pastrimit kjo kategori:
5. Emigrantët të cilët do të hapin aktivitet gjatë vitit 2019 niveli i tarifës do të jetë 0.
6. Bizneset që do të hapen në kuadrin e projektit Shërbime Punësime për të rinjtë, numri
i të punësuarve do tëjetë mbi 10 gjatë periudhës 01.01.2019– 31.12.2019 niveli i tarifës
do të jetë 0.
7. Për persona studentë të diplomuar në Universitetet Shterore vendase të diplomuar gjatë
vitit 2018,2019 niveli i tarifës do të jetë 0.
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Strukturat përgjegjëse për vjeljet e tarifës pastrimit janë:
Përgjegjësi i biznesit pranë Drejtorisësë së të Ardhurave Vendore, inspektorët e taksave pranë
njësive Administrative.
E ardhura takon 100% Bashkisë.

II.a.4 Tarifa e Ndriçimit
Tarifëa e ndriçimit i nënshtrohen të gjithë personat fizik ose juridik, vendas ose të huaj,që
ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit nënjësinë Administrative Patos dhe Zharrëz,
përjashtohet nga këto tarifa Njësia Administrative Ruzhdie.
Kategoritë, nënkategoritë dhe nivelet treguese të Tarifës së ndriçimit janë Miratuar si më poshtë:
Paqyra nr.3 Miratohet
Kategoritë /Nënkategoritë
1.
2.
3.
4.
5.
6
7

Bashkia

Për biznesin e vogël deri ne 5,000,000 leke/
vitë
Për biznesin e vogël 5,000,000 deri
14,000,000lekë/vitë
Për biznesin e madh mbi 14,000,000 leke/vitë
Për institucionet shtetërore
Biznes me aktivitet nxjerrje dhe/ose
perpunim hidrokarburesh me seli dhe filialet
brenda territorit
Per Alb-Star
Per kopanitë sha ,duke perjashtuar piken 5 të
kësaj tabele.

1500

Njësia
administrative
Zharrëz
750

Njësia
administrative
Ruzhdie
0

3.000

2.000

0

5000

2,500
10,000
100.000

0
0

20,000
50,000

Mënyra e pagesës
Detyrimi për Tarifën e ndriçimit është vjetor.
Kategoria “Biznesi”: Detyrimi paguhet brenda datës 30 Tetor. Për subjektet e regjistruara rishtaz
detyrimi tatimor do të llogaritet për çdo njësi ku subjekti kryen aktivitet nga muaji korrent i
regjistrimit pranë QKR.
Nëse subjekti taksapagues pushon veprimtarinë gjatë vitit, detyrimi tatimor llogaritet duke
shumëzuar taksën për vitin e plotë kalendarik me numrin e muajve të plotë gjatë të cilëve
veprimtaria është kryer (përfshirë muajin korrent për të cilin është bërë kërkesa) dhe duke e
pjesëtuar atë me 12 muajt e vitit kalenderarik fiskal).
Përfitojnë lehtësira fiskale për tarifën e pastrimit kjo kategori:
8. Emigrantët të cilët do të hapin aktivitet gjatë vitit 2019 niveli i tarifës do të jetë 0.
9. Bizneset që do të hapen në kuadrin e projektit Shërbime Punësime për të rinjtë, numri
i të punësuarve do tëjetë mbi 10 gjatë periudhës 01.01.2019– 31.12.2019 niveli i tarifës
do të jetë 0.
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10. Për persona studentë të diplomuar në Universitetet Shterore vendase të diplomuar gjatë
vitit 2018,2019 niveli i tarifës do të jetë 0.
Strukturat përgjegjëse për vjeljet e tarifës pastrimit janë:
Përgjegjësi i biznesit pranë Drejtorisësë së të Ardhurave Vendore, inspektorët e taksave pranë
njësive Administrative.
E ardhura nga Tarifa i takon 100% Bashkisë.
II.a. 5

TARIFA E NDOTJES

Ndotesi Paguan!
Bazuar ne ligjin nr.68/2017,”Për financat e vetqeverisjes vendore”neni 17 i tij,
Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të vendosin tarifa për mbrojtjen dhe përmirësimin e
mjedisit. Niveli i këtyre tarifave përcaktohet me vendim të këshillit të njësisë së vetëqeverisjes
vendore dhe vendoset për individët, personat fizikë ose juridikë që ushtrojnë aktivitete, efekti i të
cilave në mjedis është i qartë, i matshëm dhe i atribueshëm për aktivitetin në fjalë.
Duke parë që ndotja e ajrit,ujit dhe tokës nga aktiviteti i disa lloj bizneseve ka ndikim në jetën e
komunitetit, propozojmë për ndotjen që këto subjekte shkaktojnë të tariforen sipas nivelit të
paraqitur në tabelën e mëposhtëme.
Paqyra nr.4.Niveli i tarifave të ndotjes Miratohet
Nr
Lloji i aktivitetit
1
Subjetet e nxjerrjes dhe përpunimit të hidrokarbureve
2
Pikat e shitjes së gazit të lëngshem me shumicë
3
Pikat e shitjes së gazit të lëngshem me pakice

Tarifa
150 lekë/m2/
30.000 lekë/vitë
5.000 lekë/vitë

Ngarkohet zyra e Mjedisit urbanistikës dhe Sektori i Tatim Taksave për verifikimin dhe
saktësimin e sipërfaqeve të subjekteve që tarifohen sipas nivelit tarifes të tabelës së mësipërme.
Mënyra e pagesës
Detyrimi për Tarifën është vjetor.
Detyrimi paguhet brenda datës 30 Tetor..
Nëse subjekti taksapagues pushon veprimtarinë gjatë vitit, detyrimi tatimor llogaritet ne raport me
muajt qe subjekti eshte aktiv.
Strukturat përgjegjëse për vjeljet e tarifes është Pergjegjesi i biznesit pranë Drejtorisë së të
Ardhurave Vendore.
II.a. 6

Tarifa per sherbimin Komunitar

a. Tarifat paguhen nga çdo familje që ndodhet fizikisht në Bashkinë Patos. Për këtë do të
marrim në konsideratë kontratat me OSHE.
b. Detyrimi i tarifës është vjetor dhe paguhet për vitin kalendarik .
c. Për çdo familje të re të regjistruar gjatë vitit detyrimi llogaritet nga muaji korent i
regjistrimit.
d. Familjet pajisen me librez taksash .
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Pasqyra nr.5
Kategoritë

Miratohet
Niveli i tarifës së pastrimit për
komunitetin.

Njësia Administrative Patos
Njësia Administrative Zharëz
Njësia Administrative Ruzhdie

2000lekë/vite
2000 lekë/vite
0 (zero) lekë/vite

Mënyra e pagesës
Detyrimi për tarifën e shërbimit për komunitetin është vjetor
Afati i pagesës eshte deri ne datë 30 Dhjetor të vitit kalendarik..
Për çdo familje të krijuar rishtaz, detyrimi tatimor do të llogaritet nga muaji korrent i regjistrimit
të saj. Për të llogaritur detyrimin për familjet e krijuara rishtas duhet të paraqesë pranë strukturës
së taksave në njësinë Administrative ku ndodhen certifikata e gjëndjes familjare të lëshuar nga
zyra e gjendjes civile së bashku me kontratën e energjisë elektrike fotokopje.
Përfitojnë leftësira fiskale në për tarifen e shërbimit familjar si më poshtë:
1. Familjet e veteranëve niveli i tarifës do te jetë 0
2. Familjet e invalidëve të punës e të luftës niveli i tarifës do të jetë 0.
3. Familjet që kanë në përbërje të tyre të paaftë niveli i tarifes do të jetë 0.
4. Familjet që kanë në përbërje të tyre të verbër niveli i tarifës do të jetë 0.
5. Familjet që kanë në përbërje të tyre të paraplegjik dhe tetraplegjik niveli i tarifës do të jetë
0.
6. Familjet e të përndjekurve politik niveli i takses do të jetë 0.
7. Familjet që janë në skemën e ndihmës ekonomike niveli i tarifës do të jetë me 1000 leke
ne vite.( Njësia Administrative Patos dhe Zharëz)
8. Familjet që janë në skemën e ndihmës ekonomike dhe kur kryefamiljar është
Bashkëshortja, niveli i tarifës do të jetë 0.
Për të përfituar nga lehtësirat fiskale:
Këto grupe duhet të dorëzojnë pranë inspektorit të taksave-tarifave vendore këto dokumenta.
- Librezën e veteranit ose invalidit të luftës,
- Statusin e invalidit të punës,
- Statusin e të verbrit, të sëmurëve paraplegjikë e tetraplegjikë,
- Stausin e të përndjekurve politik.
- Vërtetimin nga Drejtoria e Ndihmës Ekonomike pranë Bashkisë ose të Njësisë Administrative
si përfituesit të ndihmës ekonomike.
- Çertifikatën familjare.
Strukturat përgjegjëse për vjeljet e tarifave të sherbimit komunitar janë:
-

Për njësinë Administrative Patos është specialisti i Taksave komunitare.
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-

Për njësinë Administrative Zharrëz është specialisti i Taksave, pranë kësaj njësie
II.a. 7

Tarifa për zënien e hapësirave publike

Baza e tarifës për zënien e hapësirave publike është Sip.m² e cila vihet në shfrytëzim nga individë
dhe subjekte për qëllime biznesi.
Pasqyra nr.6 Tarifa e hapësirës publike.
Nr.
Kategorit /Nënkategorit

Niveli i tarifës Miratohet
Bashkia
Njësitë
Administrative

1.

Organizim spektakli dhe panaire të ndryshme

100

50

2

Zënie e hapësirës publike për qëllime biznesi si vendosje
mallrash
jashtëvendit
të
tregtimit,
vendosje
tavolinash,sipërfaqe e zënë me platforma,sipërfaqe të
rrethuar me vazo me lule, bime dekorative, me kangjella,
drurë dekorativ, kufizime me plasmasë dhe sende të tjera,
etj të ngjashme me to.

150

75

Detyrimi i tarifës përllogaritet si shumëzim i bazës (sipërfaqes) me nivelin tregues të saj.
Pagesa e tarifës për zënie të hapësirës publike.
a) Për rastin e përdorimit të truallit (hapësirë publike) me qëllime organizimin e spektakleve ose
panaireve të ndryshme, Detyrimi eshte ne raport me kohen e perdorimit sipas lejes se dhene.
b) Për rastin e përdorimit të truallit (hapësirë publike) për qëllime ushtrim aktiviteti tregtar, si
vendosje mallrash jashtë vendit të tregtimit, sipërfaqe e zënë me platforma, sipërfaqe të rrethuar
me vazo me lule, bimë dekorative, me kangjella, drurë dekorativ, kufizime me plasmasë dhe
sende të tjera, etj. të ngjashme me to, detyrimi është në raport me muajt që do ta përdorësh këtë
hapësirë sipas kontratës.
c) D.P.K.ZH.T ngarkohet për hartimin e dokumentacionit dhe përcaktimin e sipërfaqeve dhe
dhenjen e lejes.
d) Drejtoria e legjislacionit ngarkohet për përgatitjen e kontratës.
c) Pagesa kryhet para lidhjes se kontratës .
Struktura e ngarkuar për llogaritjen dhe lëshimin e autorizimit të pagesës për tarifqn e hapsirës
publike është DPKZHT.
Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifës së hapsirës publike është Drejtoria e të Ardhurave
Vendore pranë Bashkisë si dhe njësitë Administrative për territorin e tyre.
Miratohen Lehtësirat tatimore
Taksapaguesit përfitojnë kushte lehtësuese kur:
1. Kur paguajnë tarifën e zënies të hapësirës publike me afat 6-mujor dhe paguajnë të plotë
detyrimin, përfitojnë reduktimin në masën 5% të vlerës së detyrimit.
2. Kur paguajne tarifën e zënies të hapësirës publike me afat 12-mujor dhe paguajnë të plotë
detyrimin përfitojnë reduktimin në masën 10% të vlerës së detyrimit.
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II.a. 8
TARIFA PËR PËRDORIMIN E TREGJEVE TE LIRA
Tarifa e Tregut i nënshtrohen të gjithë subjektet, të cilët ushtrojnë aktivitetin e tyre në hapësira e
tregje publike të cilët janë në administrim të Bashkisë Patos. Baza e tarifës të tregut është
sipërfaqja në m2,e cila vihet në shfrytëzim për tregtimin e artikujve të ndryshëm brenda territorit të
përcaktuar. Tarifa llogaritet si detyrim ditor i taksapaguesit.
Kategoritë, nënkategoritë dhe nivelet treguese të tarifës ne tregjet e lira janë si më poshtë:
Pasqyra nr. 7.Tarifa për përdorimin e tregjeve të lira. Miratohet
1

Tarifë për përdorim të tregut të lirë të qytetit Patos, Zharëz
a)Për tregëtim mallra industriale .
b)Për tregëtim mallra ushqimore, fruta – perime, vezë .
c)Për tregëtim mish, peshk

50 leke/m2 ne dite
50 leke/m2 ne dite
200 leke/m2 / dite

Struktura e ngarkuar për mbledhjen e tarifës së Tregut jane:
Për njësinë Administrative Zharrëz, Ruzhdie, janë inspektorët e
taksave pranë këtyre njësive
Për Patosin dhe rrethinat e saj është inspektori i taksave të tregut
pranë Drejtorisë së të Ardhurave Vendore.

II.a. 9

TARIFAT E PARKIMIT

Struktura e ngarkuar për lëshimin e autorizimit të pagesës për tarifën do të jetë Drejtoria e
Shërbimeve.
Struktura e ngarkuar për mbledhjen e Tarifës së Parkimit të Automjeteve është Drejtoria e
sherbimeve ne bashkëpunim me drejtorin e të ardhurave të Ardhurave Vendore në Bashki.

Pasqyra nr.8
NR
Iratohe
t

2

3

4

Emërtimi

Miratohet
Vlera e tarifës

Për autovetura të liçensuara për taksi (me vende qëndrimi të përcaktuara)
-autovetura taksi 8 + 1
- autovetura taksi 4 + 1
Për autobuza të shoqërive të transportit (pa parkim të rezervuar
- autobusë deri ne 30 vende
- autobusë mbi 30 vende
Per mjete transporti (pa parkim te rezervuar)
- automjet transport malli deri 3,5 ton
- automjet transport malli nga 3,5 ton deri ne 8 ton
- automjet transport malli nga 8 ton deri ne 14 ton
- automjet transport malli mbi 14 ton
Taksë parkimi të rezervuar

5.000 lekë / vit
4.000 lekë / vit
5.000 lekë / vit
6.000 lekë / vit
2.200 lekë / vit
2.700 lekë / vit
3.500 lekë / vit
4.000 lekë / vit
30.000 lekë / vit
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II.a. 10

Nr.

Tarifa për shërbimin në fushën e transportit të pasagjerëve dhe
mallrave
Pasqyra nr.9
Kategoritë

Miratohet
Njësia
matëse

Afati 1vjeçar

Afati 3Vjeçar

ne/leke
Afati 5 vjecar

2.1

Transport mallrash brenda vendit

2.1.a

Licencë për transport mallrash për të tretë
dhe me qera Person Juridik

Për liçencë

8000

24000

30000

2.1.b

Licencë për transport mallrash për të tretë
dhe me qera Person Fizik

Për liçencë

2000

8000

10000

2.1.c

Certifikatë për transport mallrash brenda
venditpër të tretë dhe me qera Person Juridik
Certifikatë për transport mallrash brenda
vendit për llogari të vetë Personit Fizik
Certifikatë për transport mallrash të
rrezikshme për të tretë dhe me qera Persona
Fizik dhe Juridik
Certifikatë për mjet tërheqës

Ton/kapacitet

100

Ton/kapacitet

100

2.1.d

2.1.e

Ton/kapacitet

Për mjet

100
1500

2.2

Transport udhëtarësh brenda vendit

2.2.a

Licencë për transport udhëtarësh në linjë të
rregullt qytetëse(urban)
Licencë për kryerjen e shërbimeve të rregulta
të specializuara
Licenc për të shërbimin vajtje ardhje
(lavjers) të udhëtarve tarifat
Certifikatë për transport udhëtarësh
në linjë të rregullt qytetëse.
Licencë për transport udhëtaresh në linjë të
rregullt rrethqytetëse.
Certifikatë për transport udhëtarësh në linjë
të rregullt rrethqytetëse

Për linjë

8.000

Për linjë

4000

shtuar

20000

Për linjë

4000

shtuar

20000

Për mjet

1000

Për linjë

8000

Për mjet

1500

Çertifikat për kryerjen e sherbimeve
rregullta të specializuara te udhetarve

të

Për mjet

1500

shtesa

7500

Çertifikat per kryerjen e sherbimeve vajtje –
ardhje (lavjerse) te udhetarve

Për mjet

1500

shtesa

7500

Licencë për transport udhëtarësh në linjë të
rregullt ndërqytetese brenda qarkut
Certifikatë për transport udhëtarësh në linjë
të rregullt ndër qytetëse brenda qarkut
Certifikatë për transporte të specializuara
udhëtarësh brenda vendit.
Licencë për transport udhëtarësh me taksi
Autorizim për taksi (8+1)

Për linjë

15000

45000

Për mjet

1500

Për mjet

1500

Për mjet
Për mjet

5000

2.2.b
2.2.c
2.2.d

2.2.g
2.2.h
2.2.i
2.2.j
2.2.k

Afati 10
vjecar

80000

12000

20000

Licensat dhe certifikatat përkatëse, jepen me afat trevjecar dhe pesë vjeçar subjekteve juridike ose
fizike të licensuar si biznes trasporti ose si biznes tjetër të cilit i vihet në dispozicion mjeti.
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Për vjeljen e këtyre tarifave ngarkohet Drejtoria e Shërbimeve Publike, pas rakordimit për
shlyerjen e detyrimeve tatimore, me Drejtorinë e të Ardhurave.

Tarifë për veprimtari të tjera

II.a. 11

Pasqyra nr.10
Nr.
Emërtimet
3.1.a
Autorizim për hyrje dalje për stacionet e shitjes së
karburanteve. (një vjeçare)
3.1.b
Autorizim i përkohshëm mujor
Dhënieautorizimi për lëvizje të automjeteve mbi 3,5
3.2.
ton brenda unazës përperiudha të përkohshme.
3.2.a
3.2.b
3.2.c
d

Njësia
Për autorizim

5000

Për autorizim

200

Automjete masa maksimale e autorizuar mbi 3,5 T – =
7,5 T
Automjete masa maksimale e autorizuar mbi 7,5 T – =
12 T
Automjete masa maksimale e autorizuar mbi 12 T – =
18 T

Për autorizim

3.000 lekë/vite
ose 250 lekë/muaj
6.000 lekë/vite
ose 500 lekë/muaj
8.400 lekë/vite
ose 700 lekë/muaj

Automjete masa maksimale e
autorizuar mbi 18 T

Për autorizim

Për autorizim
Për autorizim

Miratohet

12.000 lekë/vite
Ose 1.000 lekë/muaj

Për sa më sipër jemi mbështetur në udhezimin nr.15 datë 24.07.2007 “Për kriteret dhe procedurat
e lëshimit të licensave, autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin
rrugor” i ndryshuar.
Shënim: Për dublikate me të njëjtën përmbajtje dhe afat vlefshmërie paguhet 30% e vlerës së
plotë.
Struktura e ngarkuar për lëshimin e autorizimit të pagesës për Tarifën e Transportit është Drejtoria
e Shërbimeve.
II.a. 12.
Pasqyra nr. 11
Nr.
1.
2.
3.

Tarifa për dhënien e lejes ushtrim veprimtarie
Emërtimi

Lavazho
Leje për ushtrim veprimtarie tregtim ambulant
Leje për zënien e hapsirave publike për qëllime biznesi

lekë/vite
Njësia

Miratohet

Për leje
Për leje
Per leje

5000
2000
7000

Shënim: Për dublikate me të njëjtën përmbajtje dhe afat vlefshmërie paguhet 30% e vlerës së
plotë.
Lejet jepen nga DPKZHT (Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit). Një
kopje e lejeve i dorëzohet Drejtorisë së të Ardhurave Vendore dhe përgjegjësi i biznesit bënë
llogaritje dhe vjeljen e detyrimeve.
II.a. 13.
TARIFË LEJE NON STOP
Pasqyra nr. 12
Emërtimi

Njësia

Miratohet
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Nr.
2.

Bar – restorante
diskoteka

(ku zhvillohen ceremoni),

lekë/vite

20.000

Tarifë “leje non stop” është tarifë e cila do të paguhet nga subjekte të cilët do të ushtrojnë
veprimtarinë e tyre mbas orës 23.00 dhe që do të pajisen me lejen përkatese për të zhvilluar
aktivitetin e tyre mbas këtij orari.
Leja non stop do tu jepet atyre subjekteve të cilët më parë e kanë kërkuar këtë leje nga Bashkia
Patos
Struktura e ngarkuar për lëshimin e autorizimit të pagesës për tarifën për dhënie leje ushtrim
aktiviteti dhe leje non stop do të jetë Drejtoria e Shërbimeve.
Strukturat përgjegjëse për vjeljet e tarifave për dhënie leje ushtrim aktiviteti dhe leje non stop do
të jetë Drejtoria e të Ardhurave Vendore.
II.a. 14. Tarifat për shërbime nga Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të
Territorit.
Pasqyra nr. 13
Nr

Emërtimi i tarifave

1.

Tarifë vendore për urbanistiken
(vetedeklarim)
- Personat fizik
- Personat juridik

2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9

Njësia
matëse
lekë

Miratohet

1,000
5,000

Aplikim për kryerje punimesh të cilat
pajisen me deklarat paraprake
- Personat fizik
- Personat juridik
Tarifë për plane vendosje
Tarifë vendore për vertetime
Tarifë për aplikim për vërtetim mjedisi
Tarifë për certifikat përdorimi
Tarifë vendore për leje shqyrtimi ose
nxjerrje dosje
Tarife vendore për kontrollin e zhvillimit
të teritorit
Tarife vendore për piketim objekti
Tarife vendore për percjelljen e
dokumentave në ZRPP

leke

1% e vleres se
investimit

lekë
lekë
lekë
lekë
lekë

2,000
100
2,000
5,000
5,000

lekë

1,500

lekë
lekë

1,500
2,000

Struktura e ngarkuar për përllogaritjen dhe lëshimin e autorizimit për pagesën tarifave për
shërbimet urbanistike si dhe vjeljen e tyre është Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të
Territorit.
.
II.a. 15. TARIFA PER SHERBIMIN VETERINAR
Në tarifa përfshihet vula + certifikata veterinare. Mbështetur në ligjin nr.10465 datë
04.11.2011 “Për shërbimin veterinari” ligjin nr.9863 datë 28.01.2008 “Për ushqimin” Sektori
propozon që të jenë këto tarifa të punës veterinare.
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Gjithë aktiviteti i shërbimit veterinarë të Bashkisë, në zyrë, thertore, të kryhet kundrejt tarifës së
shërbimit.
- Niveli i pagesës për tarifat që nuk përfshihen në rregulloren dhe urdhërin e Ministrit të
Bujqësisë dhe Ushqimit të jetë si më poshtë:
Struktura e ngarkuar për lëshimin e autorizimit të pagesës për Tarifat e Shërbimit Veterinar është
zyra e veterinarisë.
Pasqyra nr. 14
Miratohet
Nr
1

Kategoritë
Për kontrollin dhe paisjn me çertifikatë të mishit në

2

thertore të miratuara
a) Për bagëti të trash
b) Për bagëti të imta
c) Për Derra
ç) Për Shpendët
Për kontrollin dhe paisjn me çertifikatë të mishit në
komplekset e rritjes dhe therjeve së kafshëve.
a) Për pula dhe zogj
b) Për pula dhe gjela deti

Njësia

Tarifa në lekë

Lekë/krerë
Lekë/krerë
Lekë/krerë
Lekë/krerë

150
50
50
5

Lekë/krerë
Lekë/krerë

2
3

- Të tjera.
1. Leje :dyqan me pakic për mish, peshk, vezë, sallam 1500 lek në vit.
2. Leje :dyqan me shumicë 5000 lek në vit.
3. leje :për pasticeri, sufllaqe 1000
Këto tarifa mblidhen inspektori veterinar .
E. Tarifa për frigorifere.
Kontroll dhe certifikim per daljes në treg.
-

për 1 kv. Mish, gjalp, djath, mish pule 30 lek.

-

Për 1 kv. Sallam, mish pesh e gjallë ,konserve 1000 lek.

Mos paisja me certifikatë figure nga inspektorati Veterinar dhe mos pengim i tarifes, veterinare
nga subjektet që kryejnë aktivitet në juridiksionin e bashkisë kur nuk përbën vepër penale
ndërshkohet si kondravajtje administrative dhe dënohet me gjobë

10.000 lek dhe në rast

përsëritjetë të njëjtit kontravajtje bëhet mbyllje e aktivitetit dhe sekuestrim i mallit.
Tarifa veterinare të aplikohet dhe te mblidhet nga inspektoratit veterinar të Bashkisë.
II.a. 16.TARIFE PER PERDORIMIN E UJMBLEDHESIT
1. Per aktivitet peshkimi

– 20 000 lekë/vit

II.a. 17 .PËR ADMINISTRIMIN E UJITJES DHE TË KULLIMIT

28
PAKETA FISKALE 2019

BASHKIA PATOS

Ne zbatim te Ligj nr. 24/2017 datë 9.3.2017 Neni 16 Burimet e të ardhurave, Burimet e
të ardhurave për bashkinë, për përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive të përcaktuara në
nenin 15, të këtij ligji, përbëhen nga:
a) tarifa vjetore e mirëmbajtjes së infrastrukturës së ujitjes dhe të kullimit;
b) tarifa e shërbimit të ujitjes;
- Miratimi i tarifave Tarifa vjetore e mirëmbajtjes së infrastrukturës dhe tarifa e shërbimit të
ujitjes miratohen nga këshilli bashkiak.
17.a) tarifa vjetore e mirëmbajtjes së infrastrukturës së ujitjes dhe të kullimit;
1. Bashkia mbledh tarifën vjetore të mirëmbajtjes për çdo sipërfaqe toke, brenda zonës së saj të
shërbimit të ujitjes. Afati i pagesës së kësaj tarife është brenda datës 31 janar të çdo viti.
2. Tarifa vjetore e mirëmbajtjes i njoftohet, me shkrim, zotëruesit të tokës dhe përllogaritet
duke iu referuar madhësisë së sipërfaqes së saj,
3. Kjo tarifë përfshin shpenzimet e mirëmbajtjes vjetore të sistemit të ujitjes, shpenzimet për
përgatitjen e këtij sistemi për stinën e ardhshme të ujitjes dhe koston e pastrimit të kanaleve
kulluese.
a) Propozohet tarifa vjetore e mirëmbajtjes së infrastrukturës së ujitjes dhe të kullimit; te jete
70 lekë/ dylim. te aplikohet per Njesin Administrative Zharez
Struktura qe do te meret me faturimin dhe arketimin e kesaj tarife do te jete zyra e tokes
bujqesore dhe zyra e taksave ne Njesin Administrative Zharëz
Tarifa do te llogaritet dhe paguhet se bashku me taksën tokës bujqesore
17.b) Tarifa e shërbimit të ujitjes
1. Bashkia vendos një tarifë shërbimi për çdo shpërndarje të ujit për ujitje, në bazë të kërkesës
së çdo fermeri.
2. Tarifa e shërbimit të ujitjes llogaritet sipas sipërfaqes së ujitur dhe numrit të ujitjeve ose
vëllimit të ujit të përdorur për çdo ujitje apo kohëzgjatjes së ujitjes dhe çmimit për njësi kohe.
3. Tarifa e shërbimit të ujitjes për njësi përllogaritet duke iu referuar shpenzimeve për
shfrytëzimin e sistemit të ujitjes dhe të shpërndarjes së ujit për ujitje, përfshirë çdo shpenzim të
bërë për furnizimin e një rezerve të tillë ujore.
b) Propozohet Tarifa e shërbimit të ujitjes
1- Vaditje me ngritje mekanike 300 lekë/ dylim
2- Vaditje me permbytje 400 lekë.dylym
Këto tarifa do te aplikohen vetem per Njësin Administrative Zharëz
Struktura qe do te merret me faturimin dhe arketimin e kesaj tarife do te jete zyra e tokes
bujqesore dhe zyra e taksave ne Njesin Administrative Zharëz .
II.a. 18.Tarifë shërbimi për privatizim banese
-Tarifë shërbimi për privatizim objekti të kthyer në banesë si dhe privatizimin e cdo pasurie
tjetër brenda juridiksionit të Bashkisë Patos
5 000 lekë
Struktura per vjeljen e kesaj tarife eshte zyra qe ndjek procedurat (Zyra Juridike)
II.a. 19 TARIFË PЁR KALIMIN E LINJAVE TOKSORE DHE AJROR
Bazuar në Ligjin Ligji nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetqeverisjen vendore”,dhe ligjit
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nr 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar, Këshilli Bashkiak vendos
taksa dhe tarifa në interes të përgjithshëm të banorëve të territorit në juridiksionin e Bashkisë
Patos
Për operatoret ekonomik të cilët operojne në territorin e Bashkisë Patos ne fushen e shërbimeve
telekomunokacionit,internetit,shërbime televizive kabllor, e te tjera te ngjashme me këto
operator.
Pasqyra nr, 15 Miratohet
Nr.
Emertimi tarifave
1
Tarifë per shfrytëzomin e tubove të linjave toksore
2
Tarifë per shfrytëzomin ajror të linjave

Niveli tarifes
1000 lekë/km
2000 lekë/km

Struktura pergjegjese e ngarkuar mbledhjen e kesaj tarife.
- per identifikimin e linjave ekzistuese dhe atyre te reja eshte IMT
- për përllogaritjen e tarifes për linjat ajrore dhe nëntokësore eshte DPKZHT
- per vjeljen e saj është Drejtoria e Tatim-Taksave të Bashkisë Patos.
II.a. 20

Tarifa të propozuara nga Drejtoria Arsimore e Bashkisë

Pasqyra nr. 16
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Emërtimi
Salla e konferencave dhënie në përdorim
Salla e kinemasë dhënie në përdorim
Stadiumi“AlushNoga”dhënie në përdorim
Aneksi stadiumit dhënie në përdorim
Tarifa e shërbimit për çerdhet
Tarifa e shërbimit për kopshtet

Njësia
lekë/ora
lekë/ora
Për aktivitet
aktivitet
Për fëmijë
Për fëmijë

Miratohet
2500
5000
5000
2000
200
200

Nga këto tarifa do të përjashtohen shkollat & kopshtet publike, shoqatat e paraplegjikëve dhe e
personave me aftësi të kufizuar dhe partitë politike.
Struktuara për vendosjen dhe vjeljen e këtyre tarifave do të jenë Drejtoritë përkatëse.
II.a. 21. Tarifat e shërbimeve që kryen struktura e mbrojtjes nga zjarri dhe

shpëtimi ndaj shtetasve dhe personave, juridik e fizik, vendas e të huaj.
Pasqyra nr.17.Niveli i tarifave të shërbimeve nga struktura e mbrojtjes nga zjarri.Miratohet
Nr
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Tarifat e shërbimeve
Për kundërfirmimin e studimeve urbanistike, të planeve rregulluese
, projekteve të shesheve të te ndërtimit dhe të
objekteve brenda tyre.
Për projektet e mbrojtjes nga zjarri, që u bëhen studimeve urbanistike
dhe planeve rregulluese.
Për banesat, rikonstruksionet e tyre e shtesë kati në to, si dhe për çdo
lloj objekti ndërtimi, me vlerë deri ne 1 000000 lekë.
Për banesat, dyqanet, lokalet, serviset, repartet artizanale, magazina
mallrash etj., me vlerë investimi nga 1 000 000 deri ne 2 000 000 lekë.
Për hotelet, motelet, rezidencat, komplekse dyqanesh ose
supermarkete me vlerë investimi deri në 20 000 000 lekë.
Për objektet me vlerë investimi deri në 50 000 000 lekë.
Për objektet me vlere investimi mbi 50 000 000 lekë.
Për ndërtime qyteza e fshatra turistike, si dhe për vepra të tjera me vlerë
investimi mbi 1 000 000 USD.

Njësia
Lekë
Lekë

Tarifa

Lekë

0,5% e vlerës
së projektit
500

Lekë

1 000

Lekë

5 000

Lekë
Lekë
Lekë

10 000
15 000
50 000
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Nr
2
2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

2.6
2.7
3
3.1

3.2
3.3
4
4.1
5

Tarifat e shërbimeve
Për objektet me rrezik të theksuar për rënie zjarri e shpërthimi.
Për fabrikat, uzinat e qendrat e përpunimit te naftës e gazit të lëngëzuar,
fabrikat e polisterolit e për prodhime kimikatesh, si dhe për vepra e
objekte me proces teknologjik me rrezik zjarri të kategorive "A" dhe
"B" (përcaktuar me rregulloren e projektimit të ndërtesave të
çdo lloji).
Për depo qendrore karburanti, pika të shitjes së karburanteve dhe
impianti të depozitimit dhe mbushjes të bombolave me gaz të lëngëzuar.
Për qendra e magazina të depozitimit të gazit të lëngshëm
me shumicë, të karburanteve e lubrifikantëve në fuçi, të
kimikateve e lëndëve të tjera me rrezik zjarri.
Për projekte të shfrytëzimit të burimeve të naftës, puse të
shpim-kërkimit për tubacionet magjistrale të
transportimit dhe për të gjithë infrastrukturën që lidhet
me shfrytëzimin e tyre.
Për fabrika mielli, përpunimi druri, përpunimi të bimëve
medicinale, të prodhimit të veshjeve dhe objekteve të
tjera me proces teknologjik me rrezik zjarri të kategorisë
"C".
Për fabrika e ndërmarrje të përpunimit e prodhimit të
produkteve ushqimore, të detergjenteve, të prodhimit
kozmetik, të pijeve alkoolike.
Për rikonstruksionet që kryen në të gjitha këto objekte, të
cilat bëhen në bazë të projekteve përkatëse
Për kontrollin teknik pas përfundimit të punimeve
Policia e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit, në
përfundimin e veprës apo te objektit, kontrollon, harton
dhe u jep personave, juridike e fizike, shoqërive, private e
shtetërore, aktin teknik përkatës
Për përdorimin e automjeteve (autobote) që transportojnë karburante,
gaze të lëngëzuar, alkoole,kimikate me rrezik zjarri, jepet akti teknik
për plotësimin e normave teknike te mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit.
Për ripërtëritjen vjetore te aktit teknik
Dhënia personave juridike, vendas e të huaj, licencën për
prodhimin, mirëmbajtjen dhe tregtimin e teknikës,
pajisjeve zjarrfikëse dhe lëndëve për shuarjen e zjarrit
Ripërtëritja e licencës.
Për kryerjen e aktekspertizes për zjarret e rena, kur
kërkohet nga organet e prokurorisë, te gjykatës ose nga
vete shtetasit, personat, juridike e fizike, vendas e te huaj

Njësia
Lekë
Lekë

Tarifa
30 000

Lekë

20 000

Lekë

15 000

Lekë

20 000

Lekë

15 000

Lekë

20 000

Lekë

5 000

Lekë
Lekë

5 000

Lekë

1 000

Lekë
Lekë

1 000
25 000

Lekë
Lekë

10 000
25 000

Të gjitha tarifat që do të aplikohen nga ky sektor do ti referohen bazës ligjore: ligjin nr.152 datë
21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimi” dhe vendimit 285, datë
27.06.2002 “Për tarifat e sherbimeve që kryhen Policia e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit ndaj
shtetasve dhe personave, juridike e fizike, vendas e të huaj” .
Struktura përgjegjëse për vjeljen e kësaj tarife sektori i MZSH.
II.a 22 .Tarifa për dhënie me qera të objekteve (pasuri) të Bashkisë
Baza ligjore:Vendim i KM nr.54 datë 05.02.2014 ”Për përcaktimin e kritereve, të procedures e të
mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore,( i ndryshuar)
dhe udhëzimi nr.6756, datë 03.09.2015 për zbatimin e VKM nr. 54, datë 5.2.2014 “Për
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përcaktimin e kritereve, të procedurës dhe të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të
tjera të pasurisë.
II.a.23. Tarifa për dhënie me qera të tokave bujqësore, pyjore livadhe dhe kullota në pronësi
të Bashkisë.
Baza ligjore: ligji nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”,të ndryshuar, VKM
nr. 391 datë 21.6.2006 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe kullotave” i ndryshuar
me VKM nr.1064, datë 22.12.2010 “Për disa ndryshime në vendimin nr.391, datë 21.06.2006 të
këshillit të ministrave “për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, VKM nr.
460 datë 22.05.2013 “Për percaktimin e kritereve rregullave dhe procedurave të dhënies me qera
të tokave bujqësore në pronësi te shtetit”
Struktura përgjegjëse për vjeljen e këtyre tarifave DAMTP (Drejtoria e mbrojtjes së tokës) është e
ngarkuar për vjeljen e kësaj takse.
1I a.24 Tarifa të shërbimit nga administrata.
Pasqyra nr.18
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Nr
1.

u
u
e

2.

3.

4.

5.

EMËRTIMI
Sektori Protokoll- arshivës

Njësia

Miratohet

Vërtetim indetiteti
Vërtetim banor i lagjes
Vërtetim për takim në burg
Për një dokument të nxjerre nga arkivi,në formën e vërtetimit

copë
copë
copë
copë

falas
50
falas
500

Dosje të nxjerra nga arkiva të fotokopjuara dhe të njesuara
me orgjinalin
Vërtetim për përbërjen familjare
Vërtetim punonjësi bashkisë
Drejtoria e Financës
Vërtetim me nxjerrje të dhënash për pagën ( pension)

dosje

5.000

copë
copë

falas
falas

copë

100

Vërtetim i thjesht
Drejtoria e Taksave
Vërtetim që ushtron aktivitet privat
Vërtetim që nuk ushtron aktivitet privat
Vërtetim që ka mbyllur aktivitetin
Vërtetim që ka paguar taksat dhe tarifat vendore
Vërtetim që ka paguar taksën e tokës bujqësore
Drejtoria e Ndihmës Ekonomike
Aplikim online

copë

falas

copë
copë
copë
copë
copë

falas
falas
100
falas
falas

Per aplikim

50

Vërtetim studenti për jashtë shtetit
Vërtetim që nuk merr ndihmë ekonomike
Vërtetim që merr ndihmë ekonomike
Vërtetim për transferim dosje.
Vërtetim paaftësie
Deklarata mujore e ndihmës ekonomike
Drejtoria e Kadastrës
Tërheqje Akt-marrje tapis A.M.T para vitit 2008
Vërtetim që ka tokë bujqësore
Vërtetim që nuk ka tokë bujqësore
Vërtetim që zhvillon aktivitet bujqësor
Vërtetim që nuk ka konflikte me pronarët kufitar
Proces-verbal për mbjelljet me drufrutor
Plotësim i AMTP-ve sipas VKM 337 date 22.04.2015 i
ndryshuar

copeë
copë
copë
copë
copë
copë

falas
falas
falas
100
falas
falas

copë
copë
copë
copë
copë
copë
Për një AMT
per me shume
se nje AMT

1.000
100
falas
100
200
100
2000

Str
kt
ra

+1000

ngarkuar për lëshimin e vërtetimit dhe mbledhjen për tarifat janë Drejtoritë përkatëse.
Pranë Bashkisë Patos dhe Njësitë Administrative Zharrëz dhe Ruzhdie.

KAPITULLI III : PENALITETET MIRATOHET
GJOBA PËR MOS SHLYERJE NË AFAT TË DETYRIMIT
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Tabelë nr. 31. Mosshlyerje të detyrimeve tatimore (taksa, tarifa )

Nr
1

Emërtimi
Gjoba për mosshlyerje të detyrimeve tatimore
(taksa, tarifa) brenda afatit

Njesia
% /rast

Vlera
Për çdo ditë vonesë 0.06 % e
vlerës së detyrimit total të
papaguar
(maksimumi 365 ditë)

Gjobat aplikohen vetëm për subjektet e tatueshme (që kanë detyrim pajisjen me NIPT).
Vlera e gjobës :Tatimpaguesi detyrohet të paguajë një gjoba dhe kamat vonesa .Tatimpaguesi
detyrohet të paguajë një gjobë, të barabartë me 0,06 për qind të shumës së detyrimit të papaguar për
çdo ditë, gjatë së cilës pagesa nuk është kryer. Në asnjë rast, gjoba nuk llogaritet për një periudhë më
të gjatë se 365 ditë kalendarike , Ngarkohet Drejtoria përkatëse , për llogaritjen dhe mbledhjen e
këtyre tarifave nga personat fizik dhe juridik si dhe institucionet që kanë detyrimin për të paguar.
GJOBAT QË VEDOSEN NGA POLICIA BASHKIAKE.
Llojet dhe nivelet e gjobave që do të vendosen nga inspektorët e policise bashkiake në rastet
e shkeljeve dhe kundërvajtjeve administrative
1. Niveli i gjobave për kryerjen e aktivitetit tregëtar pa liçensë, autorizim apo leje
përkatëse të jetë si më poshtë :
Tabela nr.1
Mospajisja me liçensë, autorizim apo çertifikatë përkatëse transporti :
-motokarro

2.000 leke

-Transport udhëtarësh taksi (4+1)

10.000 leke

-Transport udhëtarësh taksi (8+1)

15.000 leke

-Mjete të tonazhit të lartë

20.000 leke

-Hyrja pa autorizim në rrugët kryesore të qytetit për mjetet e tonazhit të lartë

15.000 leke

b. Mospajisje me leje për tregëtimin me pakicë të karburanteve dhe njësive të shitjes së lëndeve
djegëse dhe bombulave të gazit

20.000 lekë

c. Mospajisje me leje për tregëti ambulante, për pijet alkoolike.

5.000 lekë

d. Mos pajisje me leje për shërbim me tavolina jashtë lokalit

20.000 lekë

e. Mospajisje me leje për ushtrim aktiviteti "24 orësh"

20.000 lekë

f. Mospajisje me leje për zenie të hapësirës publike ekspozim malli veprimtari te të cilat do të
zhvillohen ne hapësirat publike

10.000 lekë

g. Mospajisje me leje për vendosje reklame :
-e thjeshtë

15.000 lekë

-elektronike

20.000 lekë

h. Mosmarrja e masave për izolimin e ambjentit për daljen e zhurmave nga ambjentet e
lokaleve.

20.000 lekë
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NIVELI I GJOBAVE PËR NDËRHYRJE NË INFRASTRUKTURËN RRUGORE TË JETË
SI MË POSHTË:
Tabela nr. 2.Niveli i gjobave për ndërhyrje ne infrastrukturën rrugore.
Lloji i ndërhyrjes
Niveli i gjobës
a. Dëmtim rruge
10.000 lekë
b. Çarje rruge
20.000 lekë
c. Bllokim rruge
20.000 lekë
d. Dëmtim bordure
20.000 lekë
e. Dëmtim trotuari
20.000 lekë
f. Çarje trotuari
20.000 lekë
g. Bllokim trotuari
20.000 lekë
h. Dëmtim, bllokim, vjedhje pusete
20.000 lekë
i .Ndotje të rrugëve nga mjetete transportit për
punime në qytet :
- persona juridikë
20.000 lekë
- persona fizikë
10.000 lekë
- qytetarë
5.000 lekë
3. Niveli i gjobave për dëmtimet dhe ndërhyrjet në rrjetin e ndriçimit rrugor të jetë si më poshtë
Tabela nr.3.Niveli i gjobave për demtimet në rrjetin e ndriçimit.
a. Lidhje e pamiratuar në rrjetin ajror
20.000 lekë
b. Dëmtim të shtyllave të ndriçimit
20.000 lekë
c. Dëmtim i ndriçuesve
20.000 lekë
d. Përdorimi i shtyllave të ndriçimit si suport për
10.000 lekë
montimin e reklamave, kapjen e kabllove etj.
e. Dëmtim i traseve, kabllove dhe linjave ajrore nga
20.000 lekë
punimet që kryhen pranë tyre me leje dhe pa leje si dhe
shkulja e shtyllave
f. Ndërhyrje në kuadrot elektrik publik
20.000 lekë
4.

Niveli i gjobave për dëmtime dhe ndërhyrje në rrjetin e ujësjellësit :
Tabela nr.4
a. Lidhje e pa miratuar në tubacion
b. Dëmtim i pusetave
c. Dëmtimi i tubacioneve nga punimet që kryhen prane tyre
me leje ose pa leje

20.000 lekë
20.000 lekë
20.000 lekë

5. Niveli i gjobave për ndërhyrje dhe dëmtime në hapësirat e gjelbëra dhe publike të
jetë si më poshte:
Tabela nr. 5
a. Dëmtim i hapësirave publike të gjelbërta
b. Dëmtim, prerje e pemëve
c. Zënie e hapësires të gjelbër paleje
d. Vendosje tabelash, pankartash, banderolash pa leje
e. Vendosje posterash pa leje
f. Mos ndërtimi i bazamenteve të kontenierëve të mbetjeve urbane të subjekteve të ndërtimit për
objektet mbi 5 kate

20.000 lekë
20.000 lekë
20.000 lekë
10.000 lekë
200 lekë/copë
10.000 lekë

6. Niveli i gjobave per inspektoriatin veterinar të jetë si më poshtë :
Tabela nr.6
a. Për mishin e therur të tregëtuar të pa çeritifikuar nga Inspektoriati Veterinar
b. Mbajtja e kafshëve të prodhimit ne lagjet e qytetit të Bashkisë.

10.000 lekë
20.000 lekë për herë të parë,
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c. Mos disiplinimi i kafsheve te luksit(qen,mace)
d. Ndotja e ambjentit nga mbetjet e kafshëve

për rast të përsëritur deri në
konfiskim të kafshës
2.000 lekë
2.000 lekë/m2

“NIVELI I GJOBAVE
NË FUSHËN E MBROJTJES SË MJEDISIT PËR MIRATIMIN E
SHKELJEVE QË PËRBËJNË KUNDËRVAJTJE ADMINISTRATIVE DHE
SANKSIONET PËRKATËSE"
Tabela nr.7
 Lloji i kundërvajtjes administrative
I.
Përpunimi apo djegia e mbeturinave të ndryshme urbane, jashtë vendeve të përcaktuara nga
Bashkia Patos:
 persona juridikë
 persona fizikë
 qytetarë
II.
Hedhja e mbetjeve urbane, jashtë vendeve të përcaktuara për hedhjen e tyre:
 persona juridikë
 persona fizikë
 qytetarë
III.

Parkimi i mjeteve pranë vendit të vendosjes së konteniereve të mbetjeve urbane:
 për të gjitha mjetet.

IV.

Hedhja e mbetjeve të ndertimit, mbetjeve të gjelbërimit, mbetjeve të vëllimshme në pikat
e grumbullimit të mbetjeve urbane ose në ambiente publike:
 shoqërite e ndërtimit
 subjektet tregëtare
 qytetarë

V.

Levizja e konteniereve të mbetjeve urbane nga vendi i miratuar nga Bashkia, -- Djegia e
mbetjeve në kontenier
Dëmtimi dhe vjedhja:
Për cdo konstatim.
VI.
Ndotja e hapesirave publike nga makinerite e ndryshme të ndërtimit, nëpërmjet rrjedhjes se
materialeve të ndërtimit, gomave të pa pastruara etj.:
 për të gjitha mjetet
VII.
Transportimi nga kamionët e tonazhit të rëndë i materialeve ndërtimore pa mbules apo masa
mbrojtëse:
 për të gjitha mjetet
VIII.
Hedhja e mbetjeve inerte jashtë venddepozitimit të mbetje inerte të përcaktuar nga Bashkia,
(anës rrugeve nacionale, rurale, në brigjet e lumenjëve dhe në ambiente publike):
 shoqëritë e ndërtimit
 qytetarë
IX.

X.

XI.

Hedhja e mbeturinave nga lartesitë e objekteve në ndërtim pa kolektor shkarkimi:
 shoqëritë e ndërtimit
 qytetarë
Ndotje e rrugëve nga mjetet teknologjike dhe mjete bujqësore (baltë, vaj, llaç), etj.:
 Mjetet Teknologjike
 Për drejtuesin e mjetit
 Për rastet e përsëritura
 Mjetet Bujqësores
 Për drejtuesin e mjetit
 Për rastet e përsëritura
Shkarkimi në mjedis I aromave të pa këndëshmë:
 shoqëritë e ndërtimit

Njësia

Vlera

Lekë
Lekë
Lekë

20.000
10.000
5.000

Lekë
Lekë
Lekë

20.000
10.000
5.000

Lekë

5.000

Lekë
Lekë
Lekë
Lekë
Lekë
Lekë
Lekë

20.000
10.000
5.000
50.000
30.000
50.000
5.000

Lekë

10.000

Lekë

10.000

Lekë
Lekë

30.000
5.000

Lekë
Lekë

20.000
5.000

Lekë
Lekë

10.000
20.000

Lekë
Lekë

10.000
20.000

Lekë

20.000
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XII.

XIII.

 subjektet tregëtare
 qytetarë
Shkarkimi në mjedis I ujrave të përdorura (ujra të ndorura):
 shoqëritë e ndërtimit
 subjektet tregëtare
 qytetarë
Shkarkimi në mjedis I mbetjeve të hidrokarbureve nga kompanitë që ushtrojnë veprimtari në
fushën e hidrokarbureve naftnxjerrese dhe perpunuese:
 Kompania që ushtron aktivitet

XIV.Shkarkimi në mjedis i mbetjeve nga aktivitet e tjera si,përpunim ulliri,rrushi etj..:

Lekë
Lekë

10.000
5.000

Lekë
Lekë
Lekë

20.000
10.000
5.000

Lekë

1.000.000

Lekë

50.000

Për rastin e dyte te shkeljes penaliteti dyfishohet,ne rastin e trete te konstatimit behet pezullimi
i aktivitetit te shoqerise.
Tabela e gjobave në fushën bujqësisë (tokave dhe në infrastrukturën e ujitjes e kullimit).
Tabela nr.8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Dëmtimi i shtresës aktive të tokës nga aktiviteti njërzor i pa autorizuar
Shkulje e drurëve pyjor për krijim toke bujqësore ose truall për ndërtim
Prerja e drurëve pyjor pa leje për qëllime ekonomike e ngrohje
Prerja e drurëve frutor , ullirit, pa leje (për qëllime jo bujqësore)
Zjarr me dashje ose nga pakujdesia në pyje, kullota, ullishte, pemë frutore etj.
Shkatërrimi i kanaleve kulluse e vaditse apo bllokimi i tyre me inerte
Marrja e inerteve në pronat e bashkisë pa miratimin përkatës
Dëmtimi i argjinaturave, i kanaleve të shkarkimit, i saraqineskave, prizave etj
Bllokimi i rrugëve të kalimit në tokat bujqësore, vendosja e pritave dhe pengesave
Kullotja në ullishte, pyje dhe pemë frutore
Ndryshimi i rrjedhjes së ujrave me pasojë erozion në toka bujqësore e jo bujqësore
Dëmtimi i tokës bujqësore dhe baseneve ujmbledhse nga derdhja e naftës, vajrave të
përdorur dhe ndotës të tjerë.

10 000 lekë
10 000 lekë
15 000 lekë
15 000 lekë
15 000 lekë
15 000 lekë
10 000 lekë
15 000 lekë
10 000 lekë
10 000 lekë
10 000 lekë
20 000 lekë

-Të ardhurat e realizuara nga mbledhja e gjobave do të ndahen sipas përcaktimit që bën ligji
Nr.10279,datë 20.05.2010 “Për kundravajtjen administrative”.
-Mbeten në fuqi të gjitha gjobat e tjera që janë miratuar me ligj dhe nuk janë përmëndur në këtë
material.
-Përjashtohen nga pagimi i gjobave vetëm rastet e parashikuara me ligj të vaçant.
-Për zbatimin e këtyre penaliteteve ngarkohen të gjitha Zyrat në Bashki e veçanarisht Zyra e Poli
--cisë Bashkiake.
Kjo paketë është refleketuese edhe për Vendimet, ligjet dhe udhëzimet që mund të dalin gjatë vitit
.
Efektet e ketij vendimi fillojne me 01.01.2019.

Ky vendim u shpall me date 20/12 ./2018.

Ngarkohet ekzekutivi per zbatimin e ketij vendimni.
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Ky vendim hynëne fuqi mbasë miratimit nga Prefekti.

SEKRETAI

KRYETARI

Balil BALILI

Artan VELÇANI

cisë Bashkiake
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