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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA  SHKODËR 

 

Nr._____ Prot                                                                       Shkodër, më  ____.____.2017 

 

 

RELACION 

Për disa ndryshime në VKB nr. 1, dt. 22.01.2016  

“Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Shkodër” 

 

Me VKB nr. 1, datë 22.01.2016, Këshilli Bashkiak Shkodër ka miratuar taksat dhe tarifat 

vendore në Bashkinë Shkodër (Paketën Fiskale), të cilat janë përditësuar me ndryshimet e 

bëra me VKB nr. 10, dt. 9.04.2016, me VKB nr. 14, dt. 28.04.2016. 

Në përputhje me Ligjin Nr 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", i 

ndryshuar, si dhe në kuadrin e ndryshimeve dinamike ligjore, dhe gjithashtu për 

kategorizimin e saktë të tatimpaguesve  dhe shmangien e çdo ekuivoku në detyrimet e çdo 

familjeje dhe biznesi, si dhe në kuadër të ruajtjes së raportit kosto shërbimi administrativ - 

tarifë, propozohen disa ndryshime që konsistojnë kryesisht në grupimin e taksave dhe 

tarifave vendore, në saktësimin dhe plotësimin e emërtesave të kategorive dhe 

nënkategorive, si dhe në implementimin e disa tarifave të papërfshira për shërbimet që 

bashkia i ofron tashmë. 

 

I.2 Taksa mbi pasurinë e palujtshme 

Në kategorinë I.2.2. “Ndërtesa të tjera”, tek Nënkategoria “Të tjera” është saktësuar 

emërtimi i kategorive “Ndërtesa të tjera”: në ndërtesa për tregti dhe shërbime, me 

nënkategoritë përkatëse. Për vlerësimin e drejtë të detyrimeve, janë saktësuar llojet e 

bizneseve dhe insitucioneve që përfshihen në secilën kategori, duke iu referuar 

kategorizimit të përcaktuar në regjistrin kombëtar të biznesit, në lidhje me llojin e 

aktivitetit, statutin e subjektit, formen e regjstrimit etj. 

Është saktësuar kategoria e biznesit “Ambulant”. Sipas ligjit 112/2016 “Për disa shtesa dhe 

ndryshime në Ligjin nr. 9920, dt. 19.05.2008 “Për proçedurat tatimore” i ndryshuar”, 

”Ambulant është personi fizik, i cili tregton mallra ose shërbime për publikun pa pasur një 

vend biznesi fiks, që ushtron aktivitetin në njësi të vetme tregtimi të lëvizshme dhe lejohet të 

tregtojë në ambiente publike pasi është pajisur me leje nga bashkia nën juridiksionin 

territorial dhe administrativ”. 
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Në kategoritë: 

 “III.1 Tarifa pastrimit dhe e largimit të mbeturinave”, III Biznesi,  

 “III.2. Tarifa e ndriçimit”, III Biznesi,  

 “III.3 Tarifa e gjelbërimit” .III biznesi,  

 

Është bërë grupimi sipas llojit të bizneseve dhe kategorizimi sipas llojit të aktivitetit. 

Kështu subjektet janë klasifikuar sipas aktivitetit tregtar, shërbimi, transporti. Subjektet 

“Profesione te lira” janë klasifikuar në  kategorinë “Njësi tregtare dhe shërbimi”, kjo 

referuar regjistrit kombëtar të biznesit. Kjo bën më të lehtë llogaritjen e detyrimit dhe  

mundëson shmangien e diferencave të padrejta. 

Për tarifat vjetore për familjet dhe bizneset janë grupuar në mënyrë më të kuptueshme dhe 

të sintetizuar rastet e lehtësive fiskale ose përjashtimeve. 

Për tarifimin e drejtë të subjektve që kanë disa aktivitetet në një kompleks të vetëm, ku 

përfshihen psh: tregtim karburant, bar, restorant, hotel, agjensi, lavazh etj, propozohet tarifa 

e pastrimit 100.000 Lekë/vit, gjelbërimit 10.000 Lekë/vit dhe e ndriçimit 10.000 Lekë/vit. 

 

I.4. Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja 

Referuar ligjit Nr. 9482, datë 03.04.2006  “Për Legalizimin, Urbanizimin dhe Integrimin e 

Ndërtimeve pa Leje” i ndryshuar, Neni 25 ”Rastet kur subjekti posedon më shumë se një 

ndërtim pa leje Pika 1. Në rast se një subjekt posedon më shumë se një ndërtim pa leje, 

atëherë ai ka të drejtë të zgjedhë se për cilin objekt do të përfitojë kalimin në pronësi të 

parcelës ndërtimore dhe legalizimin sipas çmimit, taksës së ndikimit në infrastrukturë dhe 

tarifës së shërbimit të legalizimit. Pika 2. Për ndërtimet e tjera zbatohet çmimi i përcaktuar 

në bazë të hartës së vlerës së pronës, të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave, 

taksa e ndikimit në infrastrukturë, sipas masës në fuqi dhe tarifa e shërbimit, pavarësisht 

nga kategorizimi i funksionit të objekteve apo sipërfaqja e parcelës ndërtimore.” 

Ky përcaktim ligjor propozohet që të evidentohet edhe në paketen fiskale, duke u bërë të 

qartë aplikuesve që në rast se subjekti ka më shumë se një objekt në proçes legalizimi, 

atëhere referuar ligjit ky objekt do të taksohet me nivelet e taksës së ndikimit në 

infrastrukturë si për ndërtimet e reja. Përshkrimi i kategorizimit të ndërtesve në legalizim 

për efekt të taksës është i njëjtë me kategorizimet e ndërtimeve të reja. 

 

I.9 Taksa e Tabelës 

Referuar ligjit Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, 

Aneksi 7, “Taksa e tabelës” Nënkategoria “Tabela për qëllime identifikimi  jashtë territorit 
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ku zhvillohet aktiviteti në formën e përmasat e tabelave të sinjalistikës për orientim”, në 

paketën fiskale bëhet rregullimi i njësisë referuar Ligjit nga Lekë/m²/vit, në Lekë/vit, pasi 

sipërfaqja e këtyre tabela është përcaktuar bazuar në përmasat e tabelave të sinjalistikës për 

orientim, dhe taksimi vendoset mbi bazën e sasisë së tabelave. 

 

III.2. Tarifa e pastrimit”, III Biznesi,  

Janë përfshirë ndryshimet e bëra referuar tarifës shtesë të Landfillit. 

 

III.2. Tarifa e ndriçimit”, III Biznesi,  

Pas ndarjes së re administrative terrioriale Bashkia Shkodër ka trashëguar disa linja 

ndriçimi nga ish-komunat, të cilat nuk kanë qenë efiçente dhe kanë pasur nevojën e 

ndërhyrjeve të domosdoshme rehabilituese. Deri tani nuk janë vendosur tarifa për ndriçimin 

publik për familjet dhe bizneset në territor të Njësive Administrative, ndërkohë që nga ana 

tjetër, për funksionimin dhe mirëmbajtjen e linjave ekzistuese janë bërë ndërhyrje 

rehabilituese në 20 rrugë përkatësisht në Njësinë Administrative Velipojë, Dajç, Bërdicë, 

Rrethina, Guri Zi dhe Postribë, si dhe janë mbuluar kostot e konsumit të energjisë elektrike 

për ndriçim. 

Krahas mbulimit të këtyre kostove, Bashkia ka ndërmarrë edhe investime për ndriçimin e 

18 rrugëve në Njësitë Administrative Velipojë, Dajç, Bërdicë, Rrethina, Ana Malit, Guri Zi 

dhe Postribë. 

Meqënëse parashikohet nevoja në rritje si dhe për të siguruar vazhdimësinë e mbulimit të 

kostos së energjisë elektrike dhe e mirëmbajtjes e rehabilitimit të vazhdueshëm të rrjetit 

elektrik të ndriçimit publik në Njësitë Adminitrative, për mbulimin e një pjese minimale të 

kostos së bashkisë për dhënien e këtij shërbimi propozohet të vendoset një tarifë fillestare 

në Njësitë Administrative që ofrohet ky shërbim. 

Tarifat e propozuara për Njësitë Administrative Velipojë, Dajç, Bërdicë, Rrethina, Ana 

Malit, Guri Zi dhe Postribë janë 1.500 Lekë/vit për biznesin e madh, 750 Lekë/vit për 

biznesin e vogël dhe 300 Lekë/ vit për familje. Edhe për këtë tarifë propozohet që familjet 

në vështirësi të vazhdojnë të trajtohen me lehtësi fiskale. 

Kategoria Nr. Tarifa Të ardhurat

Biznes i madh 300 1,500 450,000 

Biznesi i vogël 1,000 750 750,000 

Familje të plota 9,500 300 2,850,000 

Familje me lehtësi 1,500 150 225,000 

Familje me ndihmë ekonomike 2,200 0 0 

TOTALI 4,275,000  
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II.4.12 Tarifa për shërbimin e KUB në qytet 

Në zbatim të VKB të Bashkisë Shkodër Nr. 72 Datë 30.07.2008 “Për miratimin mbi 

transferimin e ndërmarrjes Komunale”, Pika 1, funksionet dhe shërbimet e kryera nga 

sektori i kanalizimeve të Ujërave të Bardha dhe sektori i Transportit të Ndërmarrjes 

Komunale, janë transferuar Sh.a Ujësjellës Kanalizime Qytet Shkodër. Që nga 6-mujori i 

II-të i vitit 2013 Bashkia Shkodër i ka kaluar edhe përgjegjësinë e mbulimit të kostove të 

sektorit KUB Ndërmarrjes së Ujësjellës Kanalizime Shkodër, kosto që nuk janë mbuluar 

nga tarifimi. 

Shërbimi i mirëmbajtjes së Kanalizimeve të Ujërave të Bardha të qytetit ështe shërbim i 

domosdoshëm për t’u ofruar për qytetarët. Përgjatë vitit 2016 dhe 2017 janë verifikuar 

nevoja emergjente për ndërhyrje dhe mirëmbajtje të zakonshme të këtij sistem. 

Shpenzimet për ofrimin e një shërbimi më të qëndrueshëm për mirëmbajtjen e sistemit 

KUB arrijnë vlerën 20 milion Lekë/vit. Për mbulimin e kostos së shërbimit, propozohet 

vendosja e “Tarifës së shërbimit të KUB”. Kostoja e shërbimit vjetor referuar tarifës së 

propozuar parashikohet të mbulohet 65% nga familjet qytet, 20% nga biznesi i vogel qytet, 

dhe 15% nga biznesi i madh qytet. Kjo tarifë në vlerë absolute për njësi i ngarkohet më 

shumë biznesit të madh me 50%, dhe nga ana tjetër ngarkon më pak biznesin e vogël 20%, 

institucionet me 17%, familjet me tarifë të plotë 13%, dhe familje me lehtësi socialie 7%. 

Kategoria Nr. Tarifa Të ardhurat

Biznes i madh 1,000 3,000 3,000,000 

Biznesi i vogël 3,300 1,200 3,960,000 

Institucione 50 1,000 50,000 

Familje të plota 14,000 800 11,200,000 

Familje me lehtësi 4,000 400 1,600,000 

Familje me ndihmë ekonomike 1,700 0 0 

TOTALI 19,810,000 

 

 

Ndryshime në kategorinë II.4.3 Tarifa për shërbimin në fushën e transportit të 

pasagjerëve dhe mallrave, dhënien e lejeve për ushtrim aktiviteti: 

1. Bazuar në Udhëzimin nr. 5627, date 18.11.2016, është ndryshuar emërtimi i 

“Çertifikatës për transportin e udhëtareve për  llogari të vet” dhe është zëvëndësuar 

me “Çertifikatë për kryerjen e operacioneve të transportit të udhëtarëve për llogari 

të vet brenda vendit”. 

2. Jane shtuar sherbimet e reja me: 

 Udhëzimin nr. 5627, date 18.11.2016, Neni 5, pika 2  
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o “Liçencë për kryerjen e shërbimeve të rregullta të specializuara të 

transportit të udhëtareve brenda vendit. 

o Çertifikatë për kryerjen e shërbimeve të rregullta të specializuara të 

transportit të udhëtarëve brenda vendit.  

 Udhëzimin nr. 5627, datë 18.11.2016, Neni 5, pika 3 

o Licencë për kryerjen e shërbimeve vajtje-ardhje (lavjerrës) të transportit  

të udhëtarëve brenda vendit.  

o Çertifikatë për kryerjen e shërbimeve vajtje-ardhje (lavjerrës) të 

transportit të udhëtarëve brenda vendit. 

 Bazuar në shkresën e Ministrisë së Financave Nr. 17905/1 Prot,  datë 27. 12. 

2016 “Për ndryshimet dhe shtesat në tarifat e pagesave për licenca, çertifikata 

që lëshohen në fushën e transportit rrugor” Janë berë ndryshimet:  

o Licencë për transport  udhëtarësh në linjë të rregullt qytetëse për linjë, 

ishte 40.000 lekë/5vjet, bëhet 80,000 Lekë/10vjet. 

o Licence per transport  udhëtaresh  në linje të rregullt rrethqytetese për 

linjë, ishte 20.000 Lekë/5vjet, bëhet 40.000 Lekë/10vjet.          

o Shtohet tarifa për liçence për kryerjen e shërbimeve të rregullta të 

specializuara të transportit të udhëtarëve brenda vendit 20.000 leke\5vjet. 

o Shtohet çertifikata për kryerjen e shërbimeve të rregullta të specializuara 

të transportit të udhëtarëve brenda vendit 7.500 leke\5vjet. 

o Shtohet tarifa për Licencë për kryerjen e shërbimeve vajtje-ardhje 

(lavjerrës)  të transportit  të udhëtarëve  brenda vendit 20,000 Lekë\5 

vjet. 

o Shtohet tarifa për Çertifikatë për kryerjen e shërbimeve vajtje-ardhje 

(lavjerrës)  të transportit  të udhëtarëve brenda vendit 7.500 Lekë\5 vjet.     

o Ndryshohet emërtimi për çertifikatë për kryerjen e operacioneve për 

llogari të vet brenda vendit  të transportit të udhëtarëve nga 1.500 

Lekë/vit bëhet 7,500 Lekë/5vjet. 

o Shtohet çertifikatë për tërheqës për transport malli për llogari të vet dhe 

për të tretë e me qira, 7.500 Lekë/5 vjet 

 

Në nënkategorinë “II.4.4 Tarifa parkimi për mjetet e liçensuara, dhe tarifa për 

parkimin e automjeteve në vendparkime publike me pagesë”  

 Është hequr tarifa e abonimit vjetor për parkim në zonat e miratuara. Për vlerësimin 

e abonimit del nevoja e hartimit të një studimi të planit të parkimit me pagesë në 

qytet dhe në Njësi Administrative. Në këtë plan do të përcaktohen jo vetëm zonat, 

por edhe karakteristika të tjera të shërbimit me pagesë që përcaktojnë edhe nivele të 

ndryshme pagese për abonentët, parkimin sipas kohës dhe vendodhjes së 

vendqendrimit etj.  
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 Për efekt të llogaritjes së saktë të tarifës së parkimit për çdo subjekt tranporti me 

autobuzë, është saktësuar që secili subjekt shlyen vetëm vendin e miratuar të 

qëndrimit të autobuzëve, pavarsisht nga numri i automjeteve që referuar regjistrit 

kombëtar të biznesit disponon në total si subjekt. Kategoria II.4.4.1, “Tarifë për 

parkimin për çdo mjet të liçensuar” ripërcaktohet  “Tarifë për parkimin për çdo 

subjekt të liçensuar”. 

 Për të përcakuar saktë tarifimin për çdo rast, si dhe për të shmangur konfondimin 

me tarifat e tjera të parkimit, emërtesa e nënkategorisë “Vendparkime të miratuara 

për publikun / insitucionet / subjektet” është bërë “Vendparkime të rezervuara për 

insitucionet dhe subjektet” 

 Gjithashtu, në mënyrë që detyrimi për tarifën e parkimit të llogaritet saktë për çdo 

subjekt tranporti me autobuzë, është saktësuar që secili subjekt shlyen vetëm vendin 

e miratuar të qëndrimit, pavarsisht nga numrit të automjeteve që referuar regjistrit 

kombëtart të biznesit disponon në total si subjekt. Ky ndryshim reflektohet edhe tek 

emërtimi i kategorisë, ku Kategoria II.4.4.1 nga “Tarifë për parkimin për çdo mjet të 

liçensuar” bëhet “Tarifë parkimi”. 

 

Në kategorinë II.4.5 Dhënie liçensa për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të 

saj 

Bazuar në VKM nr. 344, datë 19.04.2017 ”Për disa ndryshime dhe shtesa ne vendimin nr. 

970, datë 2.12.2015, “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e 

licencave pë tregtimin e naftes bruto dhe nënprodukteve të saj”. Pika 9, dhe Pika 10, bëhen 

ndryshimet si më poshtë: 

1. Pagesa për dhënien dhe përsëritjen e licencave për stacionet e shitjes së 

karburanteve, gazit të lëngshëm, të naftës për automjetet dhe vajrat lubrifikante, 

ishte 2.000.000 bëhet 1.000.000 lekë/5vjet. 

2. Pagesa për dhënien dhe përsëritjen e licencave për njësitë e shitjes së lëndëve 

djegëse, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të tyre për përdorim nga 

konsumatorët fundorë, ishte 200.000 Lekë/5vjte, bëhet 100 000 lekë/5vjet. 

 

II.4 Te “Tarifa të shërbimit administrativ të Bashkisë Shkodër”  

 Është përcaktuar II.4.1 “Tarifa për shërbimet për kontrollin dhe zhvillimin e 

territorit”. Janë shfuqizuar tarifat  për kontrollin e përfundimit të karabinave, tarifat 

për kontrollin e sistemimit të jashtëm, tarifat për kontrollin për leje shfrytëzimi, 

kontrollin për piketim objekti dhe për kontrollin e kuotës 0.00 (përfundim 

themelesh), pasi këto kontrolle nuk janë më të detyrueshme për subjektin. Drejtoria 

e Kontrollit të Zhvillimit të territorit, për subjektet kërkuese ofron shërbimin, duke 

marrë në shqyrtim teknik kërkesat për aplikim për leje zhvillimi dhe aplikim për leje 

ndërtimi. Vendosja e tarifave përkatëse është përcaktuar bazuar në vlerësimin e 

përafërt të kostos e punës dhe materialeve për përfitimin e shërbimit, bazuar ne 
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VKM Nr. 408, datë 13.5.2015 “Për Miratimin e Rregullores së Zhvillimit të 

Territorit” neni 10 pika 1/c dhe neni 15 pika 1/f. 

 Është përcaktuar mënyra e llogaritjes së pagesës së garancisë financiare, e cila duhet 

të aplikohet pas miratimit të venddepozitimit të mbetjeve inerte. 

 

II.4.7 “Tarifa shërbimi nga institucione arsimi, kulture, sporti, shërbimi social etj.”.  

Në tarifat për shërbime që ofrohen nga institucionet e bashkise, janë bërë përcaktimet: 

 Në kategorinë II.4.7.1 Biblioteka “Marin Barleti”  

o ishte “Dhënie në përdorim salle (për biseda shkencore, takime etj)” bëhet 

“Dhënie në përdorim salle për të tretë (për biseda shkencore, takime etj)”;  

 

 Në kategorinë II.4.7.2 Muzeumet  

o është hequr tarifa për vizitën në muze nga Nxënës, student për arsye studimi 

(sipas vërtetimit nga institucioni arsimor) 

o Është propozuar ulje e tarifës në vlerën prej 50 lekë për vizitë në muzeumet, 

për grupmoshën deri në 18 vjeç. 

o Është përgjysmuar tarifa “Shitje e të drejtës televizive për aktivitete 

artistike/kulturore të organizuara nga bashkia dhe institucionet”, për 

aktivitetet e organizuara  nga muzetë. 

o Për mbulimin e kostove të mirëmbajtjes dhe kostos operative të aktiviteteve 

të organizuar nga të tretë propozohet “Tarifë përdorimi i ambjenteve të 

jashtme nga të tretë për aktivitete” në vlerën 2.500 lekë. 

 

Janë bërë përcaktimet 

o ishte “Nxënës, student për arsye studimi”, bëhet “Nxënës, student për arsye 

studimi (sipas vërtetimit nga institucioni arsimor)”,  

o ishte “Fotografim i artefakteve muzeale dhe veprave të artit për botime, 

kartolina, etj.”, bëhet “Fotografim i artefakteve muzeale dhe veprave të artit 

për botime, kartolina, etj. me përjashtim te rasteve kur kërkuesi ka të drejtën 

e autorit”,  

 

 Në kategorinë II.4.7.3 Teatri “Migjeni”  

o është përgjysmuar tarifa “Shitje e të drejtës televizive për aktivitete 

artistike/kulturore të organizuara nga bashkia dhe institucionet”, për 

aktivitetet prodhim i Teatrit “Migjeni”, nga 50 000 lekë në 25 000 lekë. 

o Është ulur “Bileta për shfaqjen e Dramës”, nga 500 lekë në vlerën 300 lekë. 

 

 Në kategorinë II.4.7.4 Qendra Kulturore e Fëmijëve  

o është përgjysmuar tarifa “Dhënie në përdorim e sallës së koncerteve“ nga 

30.000 Lekë në 15.000 Lekë/rast. 
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o është specifikuar dhe ulur tarifa “Shitje e të drejtës televizive“ nga 30 000 

lekë në 25 000 lekë/rast. 

o Janë vendosur tarifat për bileta Festivali Mbarëkombëtar të Këngës për 

fëmijë, 300 Lekë/natë, 500 nata finale. 

 

 Në kategorinë II.4.7.5 Pallati sportit „Qazim Dervishi“  

o është hequr çmimi i biletës për aktivitete të ndryshme 

o është shtuar çmimi i biletës për aktivitetet sportive ndërkombëtare nga 200 

lekë në 300 lekë/biletë. 

o Është specifikuar dhe ulur tarifa e „dhenies së sallës së lojrave“ në „Dhënie 

në përdorim e pallatit të sportit“ nga 25.000 Lekë në 10.000 Lekë/orë. 

o është specifikuar dhe përgjysmuar tarifa “Shitje e të drejtës televizive“ nga 

50 000 lekë në 25 000 lekë/rast. 

 

 Në kategorinë II.4.7.12 Qendra Kulturore “Pjetër Gaci” 

o Është propozuar Tarifë e regjistrimit për pjesëmarrje “Çmimi “Pjetër Gaci””, 

në vlerën 1,000 lekë. 

o Është propozuar vlera e biletës për aktivitetet kulturore të organizuara nga 

Qendra Kulturore “Pjetër Gaci”, 200 lekë 

 

 Në kategorinë II.4.7.12 “Tarifa për shërbimet bujqësore dhe pyjore”  

Në zbatim të VKM Nr. 438/2016 "Për kriteret e shfrytezimit të pyjeve.. .etj” Pika 

13, referuar Urdhërit Nr. 143/2016 të Ministrit të Mjedisit “Për miratimin e formatit 

dhe përmbajtjes së vërtetimit të transportit për lëvizjen e lëndës drusore”, nga 

Bashkia planifikohen për tu blerë këto blloqe të cilat administrohen si letër me 

vlerë. Pika 134 citon: Transporti i lëndës drusore  bëhet pas markimit me mënyrën 

dhe ngjyrën përkatëse të miratuar nga Bashkia, dhe shoqërohet me faturë dhe 

vërtetim transporti sipas formatit dhe përmbajtjes së miratuar me Urdhër të Ministrit 

të Mjedisit (143/2016), është përfshirë: 

o 1.1 Tarifë për vërtetim transporti për lëvizje drusore pyje bashkiake 200 

Lekë/vërtetim 

o 1.2 Tarifë për pajisje me vërtetim transporti për lëvizje lëndë drusore pyje 

private 500 Lekë/vërtetim 

 

 Në kategorinë II.4.7.8 “Të ardhura nga dokumentat për tender ose ankand” është 

përfshirë  

o 2.1 Tarifë aplikimi për dhënie dublikatë arkivi 500 Lekë/aplikim 

o 2.2 Tarifë shtesë për çdo faqe të dublikatës së arkivit të njësuar me 

origjinalin, në rastet kur dokumenti është mbi 10 faqe. 

o Përcaktohet emërtimi i saktë i tarifës, e cila ishte “Të ardhura nga 

dokumentat për tender ose ankand” dhe bëhet “Tarifa për shërbime 

administrative”. 
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Vendosja e tarifave përkatëse është përcaktuar bazuar në vlerësimin e përafërt të 

kostos e punës dhe materialeve për përftimin e shërbimit. Ligj nr. 119/2014 datë 

18.9.2014. “Për të drejtën e informimit” dhe ligji Nr. 9154, date 

06.11.2003. “Per arkivat” i jep te drejten individeve, shoqatave, subjekteve etj të 

kerkojne dokumenta te arshivuara ne vite. Ligji Nr. 119/2014 “Për të drejtën e 

Informimit”, Neni 13 “Kostoja e shërbimit” Pika 1. “Dhënia e informacionit 

mund të bëhet kundrejt një tarife, të përcaktuar më parë dhe të bërë publike nga 

autoriteti publik në faqen e tij të internetit dhe në mjediset e pritjes së publikut. 

Tarifa është kostoja e riprodhimit të informacionit të kërkuar dhe, kur është 

rasti, e dërgimit të tij”. 

 

 Shtohet kategoria II.4.7.12 “Tarifa për shërbimet e ofruara ndaj përmbaruesve 

gjyqësor privat” janë përfshirë tarifat publikimin e njoftimit të ankandit si dhe 

publikime të tjera përmabrimore, mbajtja e korrespondencës në rast të realizimit të 

publikimeve dhe afishimeve, si dhe trifat e pjesmarrjes së punonjësve të Bashkisë 

për veprime përmbarimore.  

Këto trifa janë vendosur me qëllim përmirësim ofrimit të shërbimit, rritjes së 

efikasitetit dhe transparencës në kuadër të zbatimit të ligjit material dhe 

proceduarial mbi ofrimin e shërbimeve në lidhje me procedurat përmbarimore. 

Në caktimin e ketyre tarifave reflektohen kostot e shkaktuara direkt ose jo në 

mënyrë të drejpërdrejtë në ofrimin e këtyre shërbimeve nga ana e Bashkisë Shkodër. 

Përllogaritja e shpenzimeve proceduarial gjatë ekzekutimit te veprimeve 

përmbarimore synon mirëpërcaktimin e cdo shume me qëllim dhënien e garancive 

financiare për subjektet përmbaruese nga njëra anë, dhe rritjen e të ardhurave për 

Bashkinë nga ana tjetër. 

Kjo tarifë fikse që synon të miratohet është pagesa që Bashkia Shkodër arkëton për 

veprime proceduriale të kryera të parashikuar nga Kodi i Procedurës Civile dhe 

akteve të tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi.    

Këto tarifa fikse subjektet përmbaruese kanë të drejtë t’i përllogarisin në momentin 

e kryerjes së veprimit konkret dhe t’i arkëtojnë në çdo kohë gjatë procedurës së 

ekzekutimit. 

Shpenzimet për kryerjen e veprimeve proceduriale i paguhen Bashkisë Shkodër nga 

ana e Përmbaruesit Gjyqësor Privat. Kur për veprimet e përcaktuara të shërbimeve 

përmbarimore ka tarifa zytare të miratuara nga autoritete publike përgjegjesës, 

zbatohen nivelet e tarifimit të përcaktuara . Këto shpenzime përbëjnë detyrim për 

t’u paguar nga debitori , ndaj të cilit ka filluar procedura e ekzekutimit dhe i 

ngarkohen atij, në përfundim të procesit të ekzekutimit, marrëdhënie kjo e cila 

rregullohet në bazë të ligjit mes Përmbaruesit Gjyqësor Privat dhe palëve në proces. 

Për këto shërbime subjekti përmbarues  jo detyrimisht mund të lëshojë faturë 

tatimore ndaj palëve kreditore apo debitore por këto palë detyrohen të kryejnë 

paraprakisht pagesën e këtyre shpenzimeve pas kërkesës me shkrim të subjektit 

përmbarues, e cila shoqërohet me dokumentet e pagesës së lëshuar nga të tretët si 

fatura dhe/ose mandatë pagese. Në mungesë të faturave dhe /ose mandateve të 

pagesës, përmbaruesi gjyqësor privat i dokumenton shpenzimet nëpërmjet një 

procesverbali, i cili  lidhet me to dhe është mbajtur në momentin e kryerjes së 

veprimit për të cilin janë kryer këto shpenzime. 

Në referim të dispozitave ligjore Bashkia Shkodër, kryen shërbimet si më  poshtë : 
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 Kodi i Procedurës Civile, Neni  523,–  ‘Kur për ekzekutimin e detyrueshëm  

është e nevojshme të çelet banesa ose ndonjë ndërtesë tjetër e debitorit,pa praninë e 

tij ose të një personi madhor të familjes së tij, me kërkesë të përmbaruesit gjyqësor, 

detyrohet të jetë i pranishëm përfaqësuesi i njësisë së qeverisjes vendore. Në cdo 

rast, përmabuesi gjyqësor  këkon  edhe pjesëmarrjen e dy dëshmitaëve të tjerë’ 

Ligji nr 10031, datë 11.12.2008 “Për shërbimin përmbarimor gjyqësor 

privat”, i ndryshuar, Neni 46 – ‘Personat fizikë dhe juridikë, privatë dhe shtetërorë, 

janë të detyruar që t'i japin përmbaruesit gjyqësor privatë të gjithë informacionin e 

nevojshëm të kërkuar prej tij, lidhur me gjendjen pasurore të debitorit. Ndaj 

subjekteve fizike apo juridike, që fshehin në mënyrë të qëllimshme të dhënat e 

kërkuara nga përmbaruesi gjyqësor, ky i fundit është i detyruar të bëjë kallëzim 

penal, në përputhje me nenin 320 të Kodit Penal. 

Në raste të veçanta, përmbaruesi gjyqësor ka të drejtë që të kërkojë ndihmën 

e Policisë së Shtetit, të institucioneve të tjera shtetërore apo subjekteve private, për 

të mundësuar procedurat e ekzekutimit. Organet shtetërore ose publike janë të 

detyruara të ndihmojnë përmbaruesit gjyqësorë privatë në ushtrimin e funksioneve, 

sipas ligjit, sa herë që kërkohet ndihma e tyre. Ndaj subjekteve fizike ose juridike 

që, sipas ligjit, janë të detyruara të kryejnë veprime të caktuara, përmbaruesi 

gjyqësor privat ka të drejtën e zbatimit të sanksioneve të parashikuara në nenin 606 

të Kodit të Procedurës Civile’ 

Udhëzim i përbashkët i Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Financave 

me nr 385/7, datë 28.06.2017 “Për caktimin e tarifave për shërbimet e ofruara nga 

shërbimi përmbariomor gjyqësor privat” 

-Shpenzimet logjistike në lidhje me publikimet e ankandit dhe mbajtja e 

korrespondencave përkatëse sa i takon vërtetimeve/konfirmimeve të realizimit të 

këtyre veprimeve. 

-Pjesëmarrja e punojësve të Bashkisë gjatë veprimeve përmarimore  

 a.Per veprime përmbarimore ne distancë, b.Për veprime përmbarimore jashtë zyre 

 Shtohet kategoria II.4.7.12 “Tarifa shërbimi për kryerjen e proçedurës së kalimit të 

pronësisë së pasurisë“ 

Bashkia Shkodër në zbatim të VKM nr. 608 datë 05.09.2012, “Për përcaktimin e 

procedurës së kalimit të pronësisë të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri më 

10.08.1991, e të truallit funksional të tyre, kur nuk posedohen akte fitimi pronësie, 

si dhe për regjistrimin e tyre", të ndryshuar, është në proces të trajtimit  të kërkesave 

të paraqitura. 

Me VKM nr.812, datë 16.11.2016 “Për disa ndryshime në VKM nr. 608, datë 

05.09.2012, të Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e procedurës së kalimit të 

pronësisë të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri më 10.08.1991, e të truallit 

funksional të tyre, kur nuk posedohen akte fitimi pronësie, si dhe për regjistrimin e 

tyre", të ndryshuar", pika 5 dhe 6, parashikohet që brenda 30 ditëve nga hyrja ne 

fuqi i Vendimit, Ministri i Drejtësisë dhe Ministri i Financave të miratojnë me 

Udhëzim të perbashket per te caktuar masen e tarifës se shërbimit që do të arkëtohet 

nga Institucioni i Autorizuar.  

Në vijimësi të procedurave dhe kërkesave të konsiderueshme të paraqitura nga 

qytetarë në zbatim të VKM të sipërcituar, nga Bashkia Shkodër është dërguar 
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shkresa me Nr. 2318, date 17.02.2017 Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së 

financave për caktimin e masës së tarifës së shërbimit që do të arkëtohet nga 

Institucioni i Autorizuar. Meqënëse jemi në kushtet e mos përcaktimit të kësaj tarife 

shërbimi, propozohet tarifa me vleren 10.000 Lekë për shërbimin për kryerjen e 

procedurës së kalimit të pronësisë së pasurive të paluajtshme, të ndertuara deri më 

10.8.1991 të truallit funksional të tyre, kur nuk posedon akte fitimi pronesie, si dhe 

për rregjistrimin e tyre, me qellim realizim e procedurave brenda afateve ligjore. 

 

II.4.8. Tarifat e shërbimeve që kryen struktura e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi 

ndaj shtetasve dhe personave, juridik e fizik, vendas e të huaj. 

Në zbatim të VKM nr. 784, dt. 09.06.2016 “Për menyrën dhe kriteret e llogaritjes së 

shpenzimeve të ndërhyrjes për shuarjen e zjarreve në objektet e siguruara nga zjarri dhe 

administrimin e përdorimin e të ardhurave, për llogari të shërbimit vendor të MZSh-së”, 

është propozuar tarifa për ndërhyrjen për shuarjen e zjarreve nga shërbimi i MZSH-së në 

objektet e siguruara nga zjarri nga shoqëritë e sigurimit, me vlerë 15.000 

Lekë/orë/ndërhyrje. 

 

II.4.10 Tarifa për zënien e hapësirave publike 

Pas studimit të nivelit të kërkesave për hapësira publike në zonën ranore në Velipojë, si dhe 

duke analizuar kërkesat e subjekteve lidhur me vështirësitë financiare në rastet kur aktiviteti 

i tyre zhvillohej në zonat periferike të plazhit, propozohet që tarifimi i hapsirës publike të 

jetë i diferencuar duke u kategorizua në dy nivele, ku zonat periferike kanë një tarifim më 

të ulët. 

Kështu për: 

o 2.a Zënie e hapësirës publike në plazh ranor Velipojë - Zona A/V (nga 

qëndra me koordinata 41°51'41.36"N, 19°25'29.33"E në drejtim të Vilunit 

me koordinata 41°51'36.34"N, 19°25'59.29"E) propozohet tarifa 140 

lekë/m2/muaj 

 

Zënie e hapësirës publike në plazh ranor Velipojë - Zona A/B (nga qëndra 

me koordinata 41°51'41.36"N, 19°25'29.33"E në drejtim të Derdhjes së 

Bunës me koordinata 41°51'32.70"N, 19°24'42.73"E), propozohet tarifa 140 

lekë/m2/muaj 

 

o 2.b Zënie e hapësirës publike në plazh ranor Velipojë - Zona B/V (nga 

koordinatat 41°51'36.34"N, 19°25'59.29"E në drejtim të Vilunit me 

koordinata  41°51'29.70"N, 19°26'46.75"E), propozohet tarifa 100 

lekë/m2/muaj 



Adresa: Rr. 13 Dhjetori, Nr.1, Shkodër, web: www.bashkiashkoder.gov.al, e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al 

 

 

Zënie e hapësirës publike në plazh ranor Velipojë - Zona B/B (nga 

koordinatat 41°51'32.70"N, 19°24'42.73"E në drejtim të të Derdhjes së 

Bunës me koordinata 41°51'12.06"N, 19°24'00.00"E), propozohet tarifa 100 

lekë/m2/muaj 

 

III. 1. Gjoba për mosshlyerje në afat të detyrimit 

 Në këtë Nënkapitull termi “Gjoba” saktësohet me termin “Kamatvonesë”, kjo 

referuar Ligjit Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i 

ndryshuar, Neni 4 “Zbatimi i sistemit tatimor në Republikën e Shqipërisë”, 

“Bashkitë dhe organet tatimore i ushtrojnë të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre fiskale 

për taksat vendore, në përputhje me ligjin “Për procedurat tatimore në Republikën 

e Shqiperisë”, të ndryshuar”. Referuar këtij ligji, Neni 76 “Kamatëvonesa” Pika 1. 

“Kur detyrimi tatimor nuk paguhet në afat, tatimpaguesi është i detyruar që, për 

periudhën nga afati i pagesës deri në datën e pagesës së tatimit, të paguajë 

kamatëvonesë për këtë shumë.” 

 

III.3 Llojet dhe nivelet e gjobave për shkeljet dhe kundravajtjet administrative”  

o Propozohet vendosja e gjobave në rast ndotjeje akustike, krijimi i zhurmave 

të larta artificiale nga njerës, artoplantë, megafonë, zhurma të larta brenda 

apartamenteve, banesave etj, në masën 3.000 Lekë/rast, dhe në rast 

ripërsëritjeje 10.000 Lekë/rast. 

o Propozohet vendosja e gjobave në rast mosmarrjë e masave për izolimin e 

ambjentit për daljen e zhurmave nga ambjentet e lokaleve, 20.000 Lekë/rast. 

o Propzohet vendosja e gjobave në rast dëmtimi i posterave, tabelave, 

banderolave, afishimeve, shpalljeve publike etj. të vendosura nga bashkia 

ose me leje nga bashkia në masën 20.000 Lekë/rast. 

o Propozohet gjobë për kundravajtjen “Mosrespektim të orarit të përcaktuar 

për mjetet e liçensuara për transport publik”, në vlerën 5.000 lekë për rast 

kundravajtje. 

o Kategorizohet gjoba për zënie hapësire publike dhe zënie parkingu pa leje në 

dy nivele, që ndryshojnë në rast se shkelja është bërë për herë të parë, apo 

është rast i përsëritur.  

 Për kundravajtjen “Zënie hapësire publike për shërbim me tavolina 

jashtë lokalit propozohet gjoba në vlerën 10.000 lekë për rast 

kundravajtje (rasti i parë), dhe  20.000 lekë për rast kundravajtje të 

përsëritur. 

 Për kundravajtjen Zënie hapësire publike nga tregtarë ambulante 

1.000 lekë për rast kundravajtje (rasti i parë), dhe 3.000 lekë për rast 

kundravajtje për rast kundravajtje të përsëritur  
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 Për kundravajtjen zënie parkingut pa leje nga bashkia 10.000 lekë 

për rast kundravajtje (rasti i parë), dhe 20.000 lekë për rast 

kundravajtje për rast kundravajtje të përsëritur 

o Propozohet gjobë për kundravajtjen “Vendosje pa leje e antenave valore për 

kompanitë celulare dhe radiotelevizive”, në vlerën 20.000 lekë/antenë të 

vendosur. 

o Propozohet gjobë për kundravajtjen “Përdorim ndriçuesi në vende publike 

që shkaktojnë verbim për drejtuesit e automjeteve dhe këmbësorët”, në 

vlerën 5.000 lekë/rast kundravajtje. 

o Propozohet gjobë për kundravajtjen “Lëvizje e automjeteve në linja 

ndërqytetase, që nuk respektojnë dispozitat ligjore”, në vlerën 10.000 

lekë/rast kundravajtje. 

o Propozohet gjobë për mosrespektimin e tabelave të qarkullimit rrugor, dhe 

tabelave të tjera kufizuese të vendosura nga organet kompetente, në vlerën 

5.000 Lekë/rast. 

o Propozohet gjobë shpërdorimi i ujit të pijshëm, për konsumatori familjar 

5.000 lekë/rast dhe për bizneset 10.000 Lekë/rast. 

o Propozoht gjobë për kundravajtjet të tjera për mosrespektim i akteve  dhe 

vendimeve administrative 20.000 Lekë 

o Propozohen gjoba për mosrespektim i orareve të lejuar ose miratuar për 

ushtrim aktivitet tregtar 10.000 Lekë rasti i parë, dhe 20.000 Lekë rast i 

përsëritur. 

o Propozohet gjobë në rastet e konstatimit të tregtimit të produkteve 

ushqimore jashtë standarteve (për sa i përket peshës, cilësisë, skadencës etj) 

të caktuara nga organet kompetente 20.000 Lekë. Në rast të përsëritur 

propozohet masa ndëshkuese sekuestrim malli. 

o Propozohet që për çdo rast dëmtimi të aseteve publike, krahas masës 

administrative, subjektet të jenë të detyruara që të kthejnë ambientin në 

gjendjen e mëparshme, ose të zhdëmtojnë vlerën e dëmit të shkaktuar sipas 

vlerësimit nga institucioni përgjegjës. 

o Në rastet e kundravajtjeve administrative që lidhen me masat e marra 

referuar kodit të qarkullimit rrugor, si dhe për rastet e zënies së hapësirës 

publike për parkim të rezervuar ose të pa lejuar, propozohet që Policia 

Bashkia të ketë të drejtën të tërheqë dokumentacionit të mjetit (liçensë për 

mjetet e liçensuara, leje drejtimi dhe leje qarkullimi) deri në momentin e 

shlyerjes së detyrimit nga ana e kundravajtësit. 

o Në pikën 3.3 është saktësuar “Vendosje pa leje e posterave, tabelave, 

banderolave, ndërhyrje ne fasadën e ndërtesave”, bëhet “Vendosje pa leje e 

posterave, tabelave, banderolave, ndërhyrje ne fasadën e ndërtesave, 

(shfrytëzimi i tyre si suport, dëmtimi apo ngjyrosja e tyre etj)”. 

 

IV.6. Të ardhura nga komisioni si agjent tatimor. 

Në paketën fiskale është përfshirë kategoria e të ardhurave nga komisioni si agjent tatimor i 

taksës së pullës, referuar bazës ligjore për të ardhurat nga komisioni si agjent tatimor për 

mbledhjen e takses se akteve dhe e pullës, neni 5 i ligjit nr.9975, datë 28.7.2008 “Për 
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Taksat Kombëtare”,  i ndryshuar. Sipas nenit 8, germa “ç”, të këtij ligji, taksat arkëtohen 

nga agjentët e taksave, të përcaktuar në nenin 5, shtojca nr. 3, të këtij ligji, dhe transferohen 

në llogaritë e drejtorive rajonale tatimore dhe të llogarive të njësive të qeverisjes vendore, 

sipas përcaktimeve të bëra në këtë ligj. 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. Masa e komisionit për 

taksën e akteve dhe të pullës është 5 për qind. 

 

IV.7 Të tjera 

Janë propozuar thjeshtësime dhe saktësime referuar legjislacionit tatimor për raste të 

veçanta: 

 Për kuptuar dhe llogaritur sa më thjeshtë, në fund të zerave tarifa grupohen të gjithë 

përjashtimet për tarifat e pastrimit, ndriçimit, gjelbrimit dhe shërbimi i KUB, për 

individë dhe familje, si dhe saktësohet pika 3 “Kryefamiljarët gra me min. një 

fëmijë në ngarkim nën 22 vjeç”, si dhe shtohet lehtësia 50% ulje për 

“Kryefamiljarët me statusin e të përndjekurit politik” 

 Për të përputhur llogaritjen e detyrimeve referuar ekstraktit dhe listave mujore të 

ndryshimeve të subjeteve të QKB-së, saktësohet që tarifat vjetore për subjektet 

llogariten dhe faturohen për çdo njësi referuar çdo vendi të ushtrimit të aktivitetit 

sipas Regjistrit Tregtar të Qëndrës Kombëtare të Biznesit, si dhe llojit e vendodhjes 

së aktivitetit për çdo rast. 

 Subjeketet e ndërtimit shlyejë detyrimet vjetore referuar selisë kryesore sipas 

ekstraktit të QKB-së. Në rastet kur këto subjekte hapin adresa të tjera të ushtrimit të 

aktivitetit, të cilat janë kantiere ndërtimi, përveç tarifës së pastrimit për kantier 

ndërtimi referuar vlerës së investimit që shlyhet në momentin e marrjes së lejes së 

ndërtimit, aktiviteti i kantierit të ndërtimit përjashtohet nga taksat dhe tarifat vjetore 

(ndërtesë, pastrim, ndriçim, gjelbërim). Në rast se në ambjentet e kantjereve të 

ndërtimit ka aktivitet si zyra shitjeje, ekspozimi, kontabiliteti, finance etj, këto 

aktivitete nuk përjashtohen, por trajtohen dhe faturohen referuar paketës fiskale. 

 Për automjetet e rregjistruara në QKB, dhe që janë në funksion të subjekteve që nuk 

kanë aktivitet transport malli/udhëtari për vete ose për të tretë, por janë për përdorim 

për vehte psh: të transportit të punonjësve, mallrave të veta nga magazinat, antarëve 

të shoqatave etj, aktiviteti i tyre nuk faturohet me taksa dhe tarifa vjetore, përveç 

tarifave të parkingut referuar numit të mjeteve sipas ekstraktit të QKB-së. 

 Detyrimi i subjekteve lind që në fillim të vitit fiskal, prandaj tatimpaguesi ka 

detyrim të shlyej detyrimet përfshirë vitin aktual fiskal që në fillim të vitit. 

Meqenëse afati i përcaktuar në Paketën Fiskale për shlyerjen e detyrimit 
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konsiderohet momenti e fillimit të masave shtrënguese, kamatvonesave dhe 

gjobave, në rast të kërkesës së marrjes së shërbimeve nga bashkia përpara afatit të 

shlyerjes së detyrimit, subjekteve do tu kërkohet të shlyejnë fillimisht të gjitha 

detyrimet e vitit aktual. 

 Referuar Udhëzimit Nr. 655/1, datë 06.02.2007 “Për përcaktimin e uniformitetit të 

standarteve procedurale dhe të raportimit të sistemit të takses vendore” Pika 2.3. 

“Fillimi dhe mbyllja e biznesit “Nëse biznesi fillon apo pushon veprimtarinë gjatë 

vitit, detyrimi tatimor llogaritet duke shumëzuar taksën për vitin kalendarik me 

numrin e muajve të plotë apo të pjesshëm gjatë të cilëve veprimtaria është kryer ose 

do të kryhet (përfshi muajin e regjistrimit në rastet kur biznesi fillon për herë të 

parë) dhe duke e pjestuar atë me 12”, detyrimet për taksat dhe tarifat vendore për 

bizneset që regjistohen ose çregjistohen përgjatë vitit, do të llogariten në proporcion 

si muaj të plotë për çdo muaj që ka ushtruar aktivitet, edhe nëse aktiviteti nuk është 

kryer për gjithë muajin. 

 Për zonat e veçanta me aktivitet sezonal, për efekt të llogaritjes së detyrimit, 

subjekti mund të paraqesë një deklaratë për periudhën e ushtrimit të aktivitetit, duke 

dhënë afatin e parashikuar për pezullimin e aktivitetit. Referuar kësaj deklerate, 

drejtoria e të ardhurave llogarit detyrimin e përkohshëm. Në vijim, detyrimi 

përfundimtar vjetor do të llogaritet duke ju referuar Regjistrit Tregtar të Qëndrës 

Kombëtare të Biznesit, si dhe konstatimeve në terren. 
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