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I. PAKETA FISKALE (TAKSAT, TARIFAT VENDORE PËR BIZNESIN DHE FAMILJARËT ) PER VITIN USHTRIMOR
A. TAKSA DHE TATIME
Biznes i vogël quhet subjekti fizik apo juridik, vendas apo i huaj, i cili realizon xhiro vjetore (qarkullim) më e vogël ose e barabartë me
8.000.000 lekë.
Mbeshteja ligjore : Ligji Nr.9632 , dt.30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore” i ndryshuar Ligji dhe nr.9920, dt. 19.05.2008 “Per
Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise”, i ndryshuar.
Kategoritë e bazës dhe nivelet e tatimit mbi fitimin per biznesin e vogël paraqiten si më poshtë:

A.1. TATIM THJESHTUAR MBI FITIMIN PER BIZNESIN E VOGEL
1

Tatim thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e vogel

Njesia

Taksa

Me xhiro vjetore nga 0 - 2.000.000 leke

leke/vit

25.000

Me xhiro vjetore nga 2.000.001 – 8.000.000 leke

leke/vit

7,5% e fitimit

Struktura e ngarkuar për vjeljen tatimit te thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e vogel është Drejtoria Rajonale Tatimore, ne rolin e
agjentit tatimor. Per kete sherbim Drejtoria Rajonale Tatimore Shkoder mban nje komision prej 1% te te ardhurave te
grumbulluara.
A.2. TAKSA MBI PASURITE E PALUAJTSHME
Taksa mbi pasurinë e paluajtshme përbëhet nga:
a.1 Taksa mbi ndërtesat
Mbeshtetja ligjore : Ligji Nr.9632, dt.30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore”i ndryshuar.

A.2.1. TAKSA MBI NDËRTESËN (Kodi ekonomik 7020200)
A.2.1.1 Ndertesa Banimi
a) Ndertesa banimi
b) Ndertesa e dyta banimi

Njesia
lek/m2/vit
lek/m2/vit

Taksa
12
24
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A.2.1.2 Ndertesa te Tjera
a) per çdo njesi tregtare, sherbimi etj.
b) per çdo njesi prodhimi
c) per çdo institucion arsimor jopublik, konvikt, etj
d) Ndërtesat OJF, fondacioneve
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Njesia
lek/m2/vit
lek/m2/vit
lek/m2/vit
lek/m2/vit

Taksa
300
60
60
60

Ne Ndërtesa të Tjera përfshihen:
a− Ndërtesa për tregeti dhe sherbime do të kuptojmë të gjitha ndërtesat - hotele, motele, stabiliment turistike, shtëpi pritje, turizëm familjar,
agjenci sherbimesh, qëndra biznesi, pika karburanti, magazina, depo, bankat, zyrat, farmaci, klinika private, spitale private, maternitete
private, qëndra shëndetësore të të gjitha specialiteteve, njësi tregtare dhe shërbimi artizanale qe perdoren si marangoz, këpucar, orëndreqës,
rrobaqepes, ndertesat qe perdoren si ambjente pune per profesionet e lira si noter, avokat, dentist, perkthyes, inxhinier, mjek, topograf,
farmacist, ekspert kontabel, kontabel miratuar, botuesit, inxhinier, arkitekti, projektues etj.
b− Ndërtesa prodhimi do të kuptojmë të gjitha ndërtesat në të cilat ushtrohet aktivitet prodhues si përpunim druri, duralumini, letre, kartoni,
metalesh, tapicerie, plasmasi, tulla, tjegulla, blloqe ndertimi, furra gëlqereje, prodhime ushqimore, prodhim vezesh, prodhim perpunim mishi
e produktesh blegtorale, prodhim konfeksionesh, prodhim dhe përpunim vajrash, nafte etj, shtypshkronja, prodhim dhe përpunim produktesh
farmaceutike dhe të ngjashme me to.
c- Ndërtesa për institucion arsimor jopublik, konvikt private etj do të kuptojmë të gjitha ndërtesat per shkollat, kopshtet, cerdhe, qëndra
kulturore, qendra sociale, konviktet etj.
d- Ndertesat e OJF , fondacionet do te kuptojme ndertesat qe përdoren nga organizatat jofitimprurëse, vendase dhe të huaja, zyrat e
përfaqësimit të organizmave ndërkombëtare.
Për ato kategori ndërtesash banimi të cilat janë të rregjistrura si seli të subjekteve fizike ose juridike, Taksa e Pasurisë nuk perllogaritet si
ndertese banimi por përllogaritet dhe paguhet si pika “Ndërtesa të tjera” e tabeles se mesiperme, sipas rastit të ushtrimit të veprimtarisë ne
varesi te siperfaqes se deklaruar si seli.
Detyrimi për taksën mbi ndërtesën është vjetor.
Për kategorinë (A.2.1.1) taksa e nderteses per familjet paguhet nga të gjithë familjet e rregjistruara ne rregjistrin e gjendjes civile te
Bashkise Shkoder. Detyrimi vjetor referues i takses se nderteses per familjet prej 1200 (një mijë e dyqind) lek do të paguhet së bashku me
faturën mujore të shërbimit të furnizimit me ujë pranë sporteleve të agjentit tatimor Ndermarrjes Ujësjellës Kanalizime sh.a. Shkoder.
Likuidimi i Takses se nderteses sipas pikes A.2.1.2 (Ndertesa te tjera) behet brenda dates 20 Prill. Ne rastet e mungeses se
dokumentacionit te vertetimit te pronesise se ndertesave sipas pikes A.2.1.2, Drejtoria e te Ardhurave nepermjet komisionit vlereson
siperfaqen e tatueshme.
Struktura per vjeljen e takses sipas pikes A.2.1.2 eshte Drejtoria e te Ardhurave.
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A.3. TAKSA E FJETJES NE HOTEL
Mbeshtetja ligjore : Ligji Nr.9632 , dat.30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore” ndryshuar.
Baza e taksës së fjetjes në hotel, është çmimi i fjetjes, sipas rastit, për dhomë ose për person, për një natë. Janë subjekt i Taksës të gjithë
hotelet, motelet, stabilimentet turistik, pensionet, shtëpitë e pritjes, turizëm familjar dhe çdo objekt tjetër që përdoret për këtë ushtrim
veprimtarie. Niveli i taksës është 5 % e çmimit të fjetjes.
Per efekt te takses se fjetjes ne hotel, cdo gjashte muaj hotelet paraqesin prane Drejtorise Ardhurave cmimet e fjetjes, e cila miraton cmimet
bazuar ne sondazhet e kryera ne treg.
Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës se fjetjes ne hotel është Drejtoria e te Ardhurave.

A.4. TAKSA PËR ZËNIEN E HAPËSIRAVE PUBLIKE
Baza e taksës për zënie të hapsirave publike është sipërfaqja në m2, e cila vihet në shfrytëzim nga individë dhe subjekte për qëllime biznesi.
Taksa llogaritet si detyrim mujor i taksapaguesit.
Mbeshtetja ligjore : Ligji Nr.9632 , dt.30.10.2006“Per Sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar.
Kategoria e taksës për zënien e hapësirave publike jepet në tabelën e mëposhtëme:
1.Zënie e hapësirës publike

Njesia matjes

Zënia e hapësirës publike për qëllime biznesi si vendosje mallrash jashtë vendit të tregtimit, vendosje tavolinash
jashte lokalit, sipërfaqet e zëna me platforma , sipërfaqe të rrethuara me vazo me lule, bime dekorative, me
kangjella, drurë dekorativ, kufizime me plasmasë dhe sende të tjera, etj të ngjashme me to

leke/m2/muaj

Taksa
90

Detyrimi i taksës përllogaritet si shumëzim i bazës (sipërfaqes) me nivelet treguese të saj.
Subjekti neshkruan prane Drejtorise se te Ardhurave kontraten ku pershkruhet vendodhja, siperfaqja dhe periudha per shfrytezim.
Struktura e ngarkuar për mbledhjen e Taksës për zënien e hapësirës publike eshte Drejtoria e te Ardhurave.

A.5. TAKSA E TABELES

Taksa e tabelës aplikohet për të gjitha subjektet që duhet te vendosin emërtimin e subjektit në pamjen ballore të njësisë ku zhvillojnë
veprimtarinë, në hapësira të tjera publike ose private, qofshin këto të lëvizshme ose të palëvizshme dhe që shërbejnë për qëllime identifikimi.
Vendosja e tabelës për qëllim identifikimi është detyrim për të gjithë subjektet, me përjashtim të ambulantëve.
Mbeshtetja ligjore: Ligji Nr.9632,dt.30.10.2006 ”Per sistemin e taksave vendore”, te ndryshuar.
Kategoritë dhe niveli i taksës jepet si në tabelën e mëposhtëme:
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Kategorite e Takses se Tabeles
a1.) Tabele për qëllime identifikimi, pamvaresisht nga siperfaqja, te trupezuara ne siperfaqen e
ndertese ose brenda territorit ku zhvillon aktivitet biznesi dhe qe nuk perdoren per te reklamuar
aktivitetin e te treteve. Ne te tilla tabela vendoset emri dhe/ose lloji i aktivitetit te kompanise
a2.) Tabele për qëllime identifikimi, jashte territorit ku zhvillon aktivitet ne formen e permasat e
tabelave te sinjalistikes per orientim.

Niveli takses

120 leke/vit

b1.) Tabele per qellime reklamimi, te thjeshta dhe elektronike deri ne siperfaqe 18 m2

22.500 leke/m2/vit

b.2) Tabele per qellime reklamimi, te thjeshta dhe elektronike per siperfaqe me te medha se 18 m2
c) Tabele ne funksion te ekspozimeve te ndryshme te hapura, panaire, spektakle, stenda
reklamuese, banderola, etj

405.000 leke/vit
1.000 leke/m2/dite

Detyrimi i taksës përllogaritet si shumëzim i bazës (sipërfaqes) me nivelet treguese të saj.
Subjekti neshkruan prane Drejtorise se te Ardhurave kontraten ku pershkruhet vendodhja, siperfaqja dhe periudha per shfrytezim.
Detyrimi për Taksën e Tabelës a.1. është vjetor. Detyrimi paguhet brenda datës 20 Prill të vitit fiskal.
Struktura e ngarkuar për mbledhjen e takses se tabeles është Drejtoria e te Ardhurave.

B. TARIFAT VENDORE

B.1. TARIFA E PASTRIMIT DHE LARGIMIT TË MBETURINAVE ( institucione, biznes)
Tarifa e pastrimit paguhet nga te gjithe personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të
Bashkisë se Shkodres.
Mbeshtetja ligjore : Ligji Nr.9632 , dt.30.10.2006 i ndryshuar ; Nivelet treguese të Tarifës së Pastrimit janë të shprehura më poshtë per
institucionet dhe biznesin e madh ndersa per biznesin e vogel percaktohen ne tabelen vijuese permbledhese te takses se tabeles, te tarifave te
pastrimit, gjelberimit dhe ndricimit:

A

B

Tarife pastrimi
Institucione shteterore administrative, arsimore, kulturore, shendetsore, sportive, etj. dhe OJF.
1. Institucione administrative publike
2. Organizatat jofitimprurese
Pastrim per cdo njesi tregtare

Njesia

Tarifa

Leke/m2/vit
leke/vit/njesi

33
3.000
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C

D

E

F
G
H
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Biznes i vogel 0-2 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i vogel 2-5 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i vogel 5-8 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i madh
Pastrim per cdo njesi sherbimi Biznes i vogel 0-2 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i vogel 2-5 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i vogel 5-8 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i Madh
Pastrim per cdo Pike Karburanti
Per cdo njesi prodhimi, perpunimi,etj
Biznes i vogel 0-2 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i vogel 2-5 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i vogel 5-8 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i madh
Per cdo njesi profesione te lira
Biznes i vogel 0-2 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i vogel 2-5 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i vogel 5-8 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Per cdo njesi transporti biznes i vogel
Ambulante
Per cdo subjekt ndertimi
Subjektet e ndertimit te cilat pajisen me leje zhvillimi, komplekse vecante etj sipas Ligjit nr 10119 date
23.04.2009 per planifikimin e territorit indryshuar dhe aktet e tjera nenligjore ne zbatim te tij , (te regjistruar
prane Bashkise Shkoder apo ne qendra te tjera vendore) paguajne tarife shtese per cdo kantjer ndertimi te hapur
brenda territorit ne juridiksion te Bashkise Shkoder ne raport me kohezgjatjen e kantjerit dhe vleres se
investimit si me poshte:
Per vlera investimi deri ne 5 000 000 leke
Per vlera investimi 5 000 001-15 000 000 leke
Per vlera investimi 15 000 001-25 000 000 leke
Per vlera investimi 25 000 001 – 50 000 000 leke
Per vlera investimi 50 000 001 – 100 000 000 leke
Per vlera investimi 100 000 001 – 200 000 000 leke
Per vlera investimi mbi 200 000 000 leke

leke/vit/njesi
leke/vit/njesi
leke/vit/njesi
leke/vit/njesi

10.000
15.000
20.000
30.000

leke/vit/njesi
leke/vit/njesi
leke/vit/njesi
leke/vit/njesi
leke/vit/njesi

10.000
15.000
20.000
30.000
45.000

leke/vit/njesi
leke/vit/njesi
leke/vit/njesi
leke/vit/njesi

15.000
20.000
25.000
60,000

leke/vit/njesi
leke/vit/njesi
leke/vit/njesi
leke/vit/njesi
leke/vit/njesi
leke/vit/njesi

10.000
20.000
25.000
10.000
5.000
70,000

Leke/kantier/vit
Leke/kantier/vit
Leke/kantier/vit
Leke/kantier/vit
Leke/kantier/vit
Leke/kantier/vit
Leke/kantier/vit

20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
150,000
200,000

Struktura e ngarkuar për mbledhjen e nenkategorive B.1.A – B.1.G është Drejtoria e te Ardhurave. Pagesa për tarifën e pastrimit dhe
largimit të mbeturinave është detyrim vjetor, likuidimi behet deri me daten 20 Prill.
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Struktura e ngarkuar per mbledhjen e nenkategorive B.1.H “Per cdo subjekt ndertimi” eshte Drejtoria e Planifikimit dhe
Kontrollit te Territorit . Llogaritja e tarifes bëhet për Grafikun e punes te paraqitur gjate pajisjes me Leje.

B.2. TARIFE NDRICIMI ( institucione, biznes)
Tarifa e ndricimit paguhet nga te gjithe personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit
të Bashkisë se Shkodres.
Mbeshtetja ligjore : Ligji Nr.9632 , dt.30.10.2006:
Nivelet treguese të Tarifës së Ndricimit janë të shprehura më poshtë per institucionet dhe biznesin e madh ndersa per biznesin e vogel
percaktohen ne tabelen vijuese permbledhese te takses se tabeles, te tarifave te pastrimit, gjelberimit dhe ndricimit:
A
B

C

D

E

Tarife Ndricimi
Institucione shteterore administrative, arsimore, kulturore, shendetsore, sportive, etj. dhe OJF.
Njesi tregtare
Biznes i vogel 0-2 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i vogel 2-5 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i vogel 5-8 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Bisnes i madh
Njesi sherbimi
Biznes i vogel 0-2 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i vogel 2-5 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i vogel 5-8 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i madh
Biznes Pike karburanti (BM)
Profesione te lira
Biznes i vogel 0-2 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i vogel 2-5 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i vogel 5-8 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Njesi prodhimi, perpunimi,etj.
Biznes i vogel 0-2 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i vogel 2-5 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i vogel 5-8 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i madh

F

Per cdo njesi transporti biznes i vogel

G

Njesi ndertimi
Biznes i madh

Njesia
leke/vit/njesi

Tarifa
2,500

leke/vit/njesi
leke/vit/njesi
leke/vit/njesi
leke/vit/njesi

3.000
3.500
4.000
6,000

leke/vit/njesi
leke/vit/njesi
leke/vit/njesi
leke/vit/njesi
leke/vit/njesi

3.000
3.500
4.000
6,000
7,000

leke/vit/njesi
leke/vit/njesi
leke/vit/njesi

3.000
3.500
4.000

leke/vit/njesi
leke/vit/njesi
leke/vit/njesi
leke/vit/njesi
leke/vit/njesi

3.000
3.500
4.000
6,000

leke/vit/njesi

6,000

3.000
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Detyrimi për tarifen e ndricimit është vjetor, likuidimi behet deri me daten 20 Prill.
Struktura e ngarkuar për mbledhjen e tarifes se ndricimit eshte Departamenti i te Ardhurave.
B.3. TARIFE GJELBERIMI ( institucione, biznes)
Mbeshtetja ligjore : Ligji Nr.9632 , dt.30.10.2006, ndryshuar.
Tarifa e gjelberimit paguhet nga të gjithë personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit
të Bashkisë se Shkodres.
Nivelet treguese të Tarifës së Gjelberimit janë të shprehura më poshtë per institucionet dhe biznesin e madh ndersa per biznesin e vogel
percaktohen ne tabelen vijuese permbledhese te takses se tabeles, te tarifave te pastrimit, gjelberimit dhe ndricimit:

Tarife gjelberimi
A

Institucione shteterore administrative, arsimore, kulturore, shendetsore, sportive, etj. dhe OJF.

B

Njesi tregtare
Biznes i vogel 0-2 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i vogel 2-5 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i vogel 5-8 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Bisnes i madh
Njesi sherbimi
Biznes i vogel 0-2 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i vogel 2-5 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i vogel 5-8 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i madh
Biznes Pike karburanti
Profesione te lira
Biznes i vogel 0-2 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i vogel 2-5 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i vogel 5-8 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Njesi prodhimi, perpunimi,etj.
Biznes i vogel 0-2 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i vogel 2-5 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i vogel 5-8 milion xhiro vjetore (sipas deklarates)
Biznes i madh
Per cdo njesi transporti biznes i vogel

C

D

E

F

Njesia

Tarifa

leke/vit/njesi

2,500

leke/vit/njesi
leke/vit/njesi
leke/vit/njesi
leke/vit/njesi

2.000
2.500
3.500
5.000

leke/vit/njesi
leke/vit/njesi
leke/vit/njesi
leke/vit/njesi
leke/vit/njesi

2.000
2.500
3.500
5.000
7.000

leke/vit/njesi
leke/vit/njesi
leke/vit/njesi

2.000
2.500
3.500

leke/vit/njesi
leke/vit/njesi
leke/vit/njesi
leke/vit/njesi
leke/vit/njesi

2.000
2.500
3.500
5.000
2.000

Bashkia Shkoder
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Njesi ndertimi
Biznes i madh

leke/vit/njesi

15,000

Detyrimi për tarifen e gjelberimit është vjetor, likuidimi behet deri me daten 20 Prill.
Struktura e ngarkuar për mbledhjen e tarifes se gjelberimit eshte Drejtoria e te Ardhurave.
Per tarifat B1, B2, B3 per aktivitetin biznes i madh sherbime me nenkategori transport (ku perfshihen edhe agjensi turistike,
udhetimi, transporti e te tjera te ngjashme me to) detyrimi llogaritet per çdo linje sipas liçenses se transportit te marre sipas pikes
B.8 Tarifat e Liçensimit te veprimtarive te transportit Nenpikat 3, 5, 7, 9, 11, dhe per tarifat e licensimit te transportit te mallrave,
Nenpika 1. Ne rast se sherbimi kryhet nga nje subjekt, linjat qytetase (urbane) do te trajtohen si njesi e vetme biznesi.

B.4. TARIFAT FAMILJARE
Zbritja per lehtesine
sociale

Tarifat familjare

Njesia matjes

Tarifa vjetore

Per sherbimin e pastrimit
Per sherbimin e ndriçimit
Per sherbimin e gjelberimit

Leke/vit/ familje
Leke/vit/ familje

3.000
1.200
600

1500
600
300

Totali

Leke/vit/ familje

4.800

2.400

(per kategorite perfituese)
Leke/vit/ familje

Detyrimi per tarifat familjare eshte vjetor dhe paguhet nga të gjithë familjet e rregjistruara ne rregjistrin e gjendjes civile te Bashkise
Shkoder së bashku me faturën mujore të shërbimit të furnizimit me ujë pranë sporteleve të Ndermarrjes Ujësjellës Kanalizime sh.a.
Shkoder. Afatet e likuidimit te takses dhe tarifave familjare jane te njesuara me afatet mujore te likuidimit te ujit dhe sherbimit te kanalizimit
te agjentit tatimor Sh.A. Ujesjelles Kanalizime.
Kategorite e familjeve te tabeles se meposhtme pika 1 dhe 2 perfitojne lehtesi sociale prej 2.400 Lek me kushtin që të jenë kryefamiljarë
dhe pa persona të tjerë madhorë ne ngarkim (mbi 22 vjec) përvec bashkëshortit ose bashkëshortes sipas çertifikatës familjare.
Kategorite e familjeve te tabeles se meposhtme pika 3, 4 perfitojne lehtesi sociale prej 2.400 Lek me kushtin qe te jene kryefamiljare.
Listat e perfituesve konfirmohen nga institucionet zyrtare pergjegjegjese dhe dergohen nga Drejtoria e te Ardhurave agjentit tatimor Sh.A.
Ujesjelles Kanalizime Shkoder.

1

Kategorite perfituese te lehtesive sociale
Pensionistët (kryefamiljare)

Bashkia Shkoder

2
3.a
3.b
3.c
4
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Përfituesit e ndihmës ekonomike (kryefamiljare)
Invalidët e perhershem te plote (kryefamiljare)
Të verbërit (kryefamiljare)
Të sëmurët paraplegjik dhe tetraplegjik (kryefamiljare)
Jetimë me status

Agjenti tatimor për vjeljen e takses sipas pikes A.2.1.1 dhe tarifave familjare sipas Pikes B4 është Sh.A Ujesjelles Kanalizime
Shkoder, i cili në rolin e agjentit përfiton përkatësisht 2% (dy perqind) të shumës së arkëtuar.

B.5 TARIFA E PARKIMIT TE AUTOMJETEVE
Mbeshtetja ligjore : Ligji Nr.9632 , dt.30.10.2006 ”Per sistemin e taksave vendore” i ndryshuar:
Tarifa për parkimin e automjeteve në vendparkime publike me pagesë dhe tarifa për vendqëndrime të mjeteve të liçensuara taksi, caktohet :
B.5.1
1
2

3
4

B.5.2
a
b
B.5.3

Tarife sherbimi per parkimin e automjeteve
(Biznes i madh dhe i vogel)
Taksi (4+1)
Furgone dhe Mikrobuze
a) Transport pasagjeresh
b) Transport mallrash
- per vehte
- per te trete
Autobuze
Kamione
a) deri ne 3,5 tone
b) 3,5 deri ne 8 tone
c) 8 deri ne 14 tone
d) mbi 14 tone
Tarife parkimi automjete ne qytet
Automjete (abonim vjetor per zona te caktuara me miratim nga KB)
Parking me pagese (ne sheshe dhe zona te caktuara me miratim KB)
Vendparkime te miratuara per publikun / insitucionet / subjektet
Automjet 4+1
Furgone dhe Mikrobuze
Autobuze

Njesia
Lek/vit/mjet

Tarifa
3,500

Lek/vit/mjet

6,500

Lek/vit/mjet
Lek/vit/mjet
Lek/vit/mjet

3,000
4,500
16,000

Lek/vit/mjet
Lek/vit/mjet
Lek/vit/mjet
Lek/vit/mjet

1,900
2,900
3,900
4,500

Lek/vit/mjet
Lek/ore/mjet

1,500
50

Lek/ore/mjet
Lek/ore/mjet
Lek/ore/mjet

20
30
50

Bashkia Shkoder
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Tarifa e parkingut per piken B.5.1 likuidohet nga subjekti per nje heresh per gjithe periudhen duke bazuar dhe referuar afateve te
dhenies se liçenses dhe çertifikates sipas Pikes B.6.
Per stacionin e autobuzeve te bashkise Shkoder per transport qytetese pasagjeresh (urban), mjetet e subjekteve te aprovuara per
keto linja nuk paguajne tarife parkingu sipas pikes B.5.1.3 dhe B.5.3.
Detyrimi i tarifes B.7.3 përllogaritet si shumëzim i numrit te parkingjeve me nivelet treguese të saj.
Subjekti nenshkruan prane Drejtorise se te Ardhurave kontraten ku pershkruhet elementet per shfrytezim.
Struktura e ngarkuar për mbledhjen e tarifës B.5. eshte Drejtoria e te Ardhurave
B.6. TARIFAT E LIÇENSIMIT TE VEPRIMTARIVE TE TRANSPORTIT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.

Tarifat e Liçensimit te Transportit te udhetareve

Njesia

Tarifa

Liçense per transport udhetaresh ne linje te rregullt qytetese
Çertifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt qytetese
Liçense per transport udhetaresh ne linje te rregullt rrethqytetese
Çertifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt rrethqytetese
Liçense per transport udhetaresh ne linje te rregullt nderqytetese brenda qarkut
Çertifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt nderqytetese brenda qarkut
Liçense per transport udhetaresh ne linje te rregullt nderqytetese ndermjet qarqeve
Çertifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt nderqytetese ndermjet qarqeve
Liçense per agjensi transporti udhetaresh dhe taksi brenda vendit
Liçense per agjensi nderkombetare udhetaresh
Liçense per transport udhetaresh me taksi
Tarifat e Liçensimit te Transportit te mallrave
Liçense per transport mallrash per te trete dhe me qera brenda vendit
Çertifikate per transport mallrash per te trete dhe me qera brenda vendit
Çertifikate per transport mallrash per vehte brenda vendit

Leke/5 vjet

40,000

Leke/mjet/vit
Leke/5 vjet
Leke/mjet/vit
Leke/5 vjet
Leke/mjet/vit
Leke/5 vjet
Leke/mjet/vit
Leke/5 vjet
Leke/5 vjet
Leke/mjet/5 vjet

5,000
20,000
7,500
75,000
7,500
75,000
7,500
15,000
40,000
20,000

Leke/5 vjet
Leke/kapacitet
Leke/kapacitet

40,000
100x5
100x5

Struktura e ngarkuar për mbledhjen e tarifave B.6 eshte Drejtoria e te Ardhurave.
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B.7. LIÇENSE KARBURANTI (autorizim)
Baza ligjore, VKM Nr. 170, dt 25.04.2002 “Per percaktimin e proçedurave dhe kushteve per dhenien e lejeve e te autorizimeve per tregtimin
e naftes, gazit e nenprodukteve te tyre”, i ndryshuar,

1
2

Emertimi
Liçense/Autorizim i ri Karburanti
Rinovim license/autorizimi Karbuaranti

njesia
Leke/ 5 vjet
Leke/5 vjet

Tarifa
100.000
50.000

Struktura e ngarkuar për mbledhjen e tarifave eshte Drejtoria e Sherbimeve.

C.1. PER KUNDRAVAJTJET ADMINISTRATIVE
Mbeshtetja ligjore : Ligji Nr.9632,dt.30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore, i ndryshuar; Ligji Nr.9920 , dt.19.05.2008 “Per Proçedurat
Tatimore” i ndryshuar; Ligji Nr. 10 279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”
Emertimi
C.1.1

Ne

C.1.2

a. Gjoba per mosshlyerje te detyrimeve tatimore brenda afatit te caktuar 20 Prill
b. Subjetet e reja dhe celjet e adresave sekondare: Pas dates 20 Prill afati per shlyerjen
e detyrimeve tatimore eshte 30 dite pas dates se rregjistrimi ne QKR.
Gjoba nga kontrollet dhe inspektimet

Njesia

Tarifa

leke/çdo kundravajtje

5 % e vleres se detyrimit
te papaguar per cdo muaj
vonese

a

- per mosafishim ne vend te dukshem te NUIS / NIPT

leke/çdo kundravajtje

5,000

b

- per moslejim ne ushtrimin e kontrollit te inspektoreve tatimore ne ambiente te
biznesit

leke/çdo kundravajtje

100.000

c

- Gjoba sipas legjislacoinit tatimor ne fuqi

piken C.5.1 perfshihen detyrimet e subjekteve juridike, fizike e ambulante qe lindin nga tarifat pastrim, ndriçim, gjelberim, takse tabele,
takse ndertese, si dhe pagesa te tatueshme.
Afati per likuidimin e detyrimit vjetor te vitit aktual eshte data 20 Prill e po ketij vitit.
Subjektet e reja si dhe adresat sekondare te celura rishtazi kane afat dt. 20 Prill per shlyrejen e detyrimit. Nese celja behet pas dates 20 Prill
afati per shlyerjen e detyrimeve tatimore eshte 30 dite pas dates se rregjistrimi ne QKR.
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Vlera e gjobes llogaritet 5% per muajin e plote kalendarik brenda se ciles skadon afati, 5% per cdo muaj te plote kalendarik ne vazhdim, dhe
5% per muajin e plote kalendarik ne te cilen eshte likuiduar detyrimi, por në asnjë rast shuma totale e gjobes nuk mund të jetë më e madhe se
25 % e detyrimit të papaguar.
Struktura e ngarkuar per mbledhjen e ketyre gjobave eshte Drejtoria e te Ardhurave.
Te tjera:
Detyrimet e biznesit per te gjitha taksat dhe tarifat vendore qe lindin ose shuhen gjate vitit, do te llogariten ne propocion me muajt e plote te
ushtrimit te aktivitetit.
Per rimbursimin e subjekteve kreditoreve do te zbatohet Ligji per sistemin e taksave vendore nr 9632 dt 30.10.2006 i ndryshuar neni 14 dhe
ligji nr.9920, dt. 19.05.2008 “Per Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise”, i ndryshuar, neni 75. Procedura e rimbursimit do te
filloje me kerkesen e subjektit per rimbursimin e teprices kreditore drejtuar bashkise Shkoder, shuma per rimbursim do te vertetohet nga
Drejtoria e te Ardhurave, ndersa Drejtoria Ekonomike ndjek proçeduren per kthimin e teprices kreditore. Ne rast te mosparaqitjes se
kerkeses nga subjekti brenda vitit kalendarik qe ka likuiduar, subjekti e humb te drejten per rimbursim.
Nuk paguajne taksa dhe tarifa vendore Institucionet dhe subjektet e varesise, institucionet publike te arsimit parauniversitar, etj.

Miratuar me VKB nr 2, date 31.01.2014

