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I.  PAKETA FISKALE (TAKSAT, TARIFAT DHE TE ARDHURAT JOTATIMORE) PER VITIN 2010 

 

A. TAKSAT VENDORE 

Taksa vendore mbi biznesin e vogël llogaritet si detyrim vjetor i taksapaguesit, qoftë ky subjekt fizik apo juridik, vendas apo i huaj, me anë 

të të cilit realizohet një e ardhur bruto 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 nr.9920, dt. 19.05.2008 “Per Procedurat 

Tatimore ne Republiken e Shqiperise”, i ndryshuar. 

Kategoritë e bazës dhe nivelet e taksës vendore mbi biznesin e vogël paraqiten si më poshtë: 

 

A.1. TAKSA VENDORE MBI BIZNESIN E VOGËL 

1 Taksa Vendore per Biznesin e Vogel Njesia Taksa 

a) Shitje (pakice &shumice)  leke/vit  

 * deri ne 2.000.000 leke xhiro   

   - per biznese ne tregjet e perqendruara  19,250 

  - per biznese te tjera  27,500 

  * nga 2.000.001 - 3.000.000 leke xhiro  52,800 

  * nga 3.000.001 - 4.000.000 leke xhiro  69,300 

  * nga 4.000.001 - 5.000.000 leke xhiro  85,800 

 * nga 5.000.001 - 6.000.000 leke xhiro  102,300 

 * nga 6.000.001 - 7.000.000 leke xhiro  118,800 

 * nga 7.000.001 - 8.000.000 leke xhiro  135,300 

b) Prodhim leke/vit  

  * deri ne 2.000.000 leke xhiro  25,300 

  * nga 2.000.001 - 3.000.000 leke xhiro  49,500 

  * nga 3.000.001 - 4.000.000 leke xhiro  66,000 

  * nga 4.000.001 - 5.000.000 leke xhiro  82,500 

 * nga 5.000.001 - 6.000.000 leke xhiro  99,000 

 * nga 6.000.001 - 7.000.000 leke xhiro  115,500 

 * nga 7.000.001 - 8.000.000 leke xhiro  132,000 

c) Sherbime leke/vit  

  * deri ne 2.000.000 leke xhiro  22,000 

  * nga 2.000.001 - 3.000.000 leke xhiro  47,300 

  * nga 3.000.001 - 4.000.000 leke xhiro  63,800 

  * nga 4.000.001 - 5.000.000 leke xhiro  80,300 

 * nga 5.000.001 - 6.000.000 leke xhiro  96.800 

 * nga 6.000.001 - 7.000.000 leke xhiro  113,300 

 * nga 7.000.001 - 8.000.000 leke xhiro  129,800 

  Taksa Vendore per Biznesin e Vogel  Njesia Taksa 

d) Profesione te lira leke/vit  

  * deri ne 2.000.000 leke xhiro   33,000 

  * nga 2.000.001 - 3.000.000 leke xhiro   58,300 

  * nga 3.000.001 - 4.000.000 leke xhiro   74,800 

  * nga 4.000.001 - 5.000.000 leke xhiro   91,300 

 * nga 5.000.001 - 6.000.000 leke xhiro  107,800 

 * nga 6.000.001 - 7.000.000 leke xhiro  124,300 

 * nga 7.000.001 - 8.000.000 leke xhiro  140,800 

e) Ambulant:  leke/vit     5,500 

f) Transport:   

  a).Transport pasagjersh   

  - a1)Automjete deri ne 5 vende leke/vit 19,250 

  - a2)Automjete me 6 deri ne 9 vende  leke/vit 38,500 

  -a3)Automjete me 10 deri ne 25 vende leke/vit 44,000 

  -a4)Automjete me 26 deri ne 42 vende leke/vit 49,500 

  -a5)Automjete me mbi 42 vende leke/vit 52,800 

  b)Transport mallrash leke/vit  

   -b1)Automjete deri ne 2 ton  30,800 

   -b2)Automjete nga 2,1 deri ne 5 ton leke/vit 44,000 

   -b3)Automjete nga 5,1 deri ne 10 ton  leke/vit 52,800 

   -b4)Automjete nga 10,1 deri ne 16 ton leke/vit 55,000 

   -b5)Automjete mbi 16 ton leke/vit 82,500 

  c)Transport ujor   

   -c1)Transport detar brenda vendit leke/vit 60,500 

  -c2)Transport ne liqene brenda vendit  leke/vit 52,800 

  -c3)Varka per shetitje leke/vit 16,500 
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Kushtet e pageses 

Taksa paguhet në katër këste të barabarta. Kësti i parë paguhet jo me vone se data 20 prill. Kësti i dytë jo më vonë se data 20 korrik, 

kësti i tretë jo më vonë se data 20 tetor dhe kësti i fundit jo më vonë se data 20 Dhjetor  te ketij viti . 

 

Kur afati i fundit i pageses se kestit bie dite pushimi apo dite feste, atehere si dite te fundit te pageses se kestit do te merret  dita e 

pare e punes pas dites se pushimit. 

 

Lehtësirat tatimore 

Taksapaguesit, të cilët paguajnë brenda datës 20 prill të gjithë vlerën e detyrimit tatimor vjetor per taksen vendore te biznesit te vogel, 

përfitojnë si kusht lehtësues reduktimin në masën prej 10 % të vlerës së detyrimi. Kjo lehtesi tatimore nuk aplikohet per bizneset qe 

rimbursohen per kasat fiskale. 

 

Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës vendore mbi biznesin e vogël është Drejtoria e te Ardhurave  pranë Bashkisë Shkoder. 

 

 

 

 

A.2. TAKSA MBI PASURITE E PALUAJTSHME 

Taksa mbi mbi pasurinë e paluajtshme përbëhet nga: 

a.1 Taksa mbi ndërtesat 

a.2 Taksa mbi tokën bujqësore. 

Mbeshtetja ligjore : Ligji Nr.9632, dt.30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore”i ndryshuar 

 

 

A.2.1. TAKSA MBI NDËRTESËN 
 

Ndertesa Banimi  Njesia Taksa 

a) Ndertuar para v.1993 lek/m2/vit 10 

b) Ndertuar pas v.1993 lek/m2/vit 10 

Ndertesa te Tjera   

a) per çdo njesi tregtare , sherbimi,  

profesione te lira, njesi  ndertimi,etj 
lek/m2/vit 150 

 Njesia Taksa 

b)per çdo njesi prodhimi lek/m2/vit 40 

c)per çdo institucion arsimor jopublik,  

konvikt, etj 
lek/m2/vit 40 

 d)Ndërtesat  OJF, fondacioneve  lek/m2/vit 30 

 

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 
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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, cartoni, 

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 2.2- “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. Per biznesin likuidimi behet brenda dates 20 Prill. Per familjet likudimi behet 

brenda dt. 31 Gusht,  pas kesaj date Bashkia kerkon mbledhjen e takses  ne menyre te detyrueshme konform kuadrit ligjor.   

Ne rast se nuk paraqitet dokument mbi pronesine, taksa e nderteses paguhet si minimum i siperfaqes se baneses prej 100 m². 

Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës mbi ndërtesat është Drejtoria e te Ardhurave  pranë Bashkisë Shkoder. 

 

 

 

 

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. 

 

Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës se fjetjes ne hotel është Drejtoria e te Ardhurave  pranë Bashkisë Shkoder. 
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A.4. TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA NDËRTIMET E REJA 

 

Baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri që kërkohet të kryhet. Klasifikimi si investim i ri dhe vlerat përkatëse përcaktohen në 

përputhje me legjislacionin në fuqi për dhënien e lejes së ndërtimit. 

Mbeshtetja ligjore : Ligji Nr.9632 , dt.30.10.2006 ”Per sistemin e taksave vendore” i ndryshuar ; Ligji nr.8405 , dt.17.09.1998 

”Per  Urbanistiken”. 

Niveli i taksës sipas kategorive dhe nënkategorive për klasifikimin e investimeve, është si me poshtë: 

  

  Taksa e ndikimit ne infrastrukture nga ndertime te reja Njesia Taksa 

 

Objekte banimi, administrative, shërbimi etj, pavaresisht nga vendodhja ne 

territorin e bashkise: 

 3% 

 Studime Urbanistike  % e vl.invest 0.5 % 

 Ndikim Infrastrukture  % e vl.invest 2.5 % 

 b) Infrastrukturë  rrugë, ujësjellës, kanalizime, ndriçim publik, telefoni etj:  2% 

 Studime urbanistike % e vl.invest 0.5 % 

 Ndikim infrastrukture % e vl.invest 1.5 % 

 

 

Struktura e ngarkuar për përllogaritjen dhe lëshimin e autorizimit për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet 

e reja është Drejtoria e Urbanistikës. 

 

 

A.5. TAKSA MBI KALIMIN E TË DREJTËS SË PRONËSISË 

 

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. 

Mbeshtetja ligjore : Ligji Nr.9632 , dt.30.10.2006 “Per Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar; 

 

  Kategoria  Njesia matjes Taksa 

1 Ndertesa banimi    leke/m2 300 

2 Ndertesa per tregti dhe sherbime  leke/m2 700 

3 Ndertesa te tjera leke/m2 500 

 

 

Agjenti tatimor për vjeljen e taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme është Zyra Vendore e 

Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme e cila në rolin e agjentit të taksës përfiton 3 % të shumës së arkëtuar. 



Bashkia Shkoder            Paketa Fiskale 2011 

Faqe 6 nga 22 
 

 

A.6. TAKSA E RREGJISTRIMIT TË PËRVITSHËM TË MJETEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR 

 

Baza e taksës është lloji i mjetit të transportit rrugor. Niveli i taksës shprehet në një kuotë të caktuar, sipas llojit të mjetit. Kategoritë dhe 

nivelet, sipas mjeteve, përcaktohen në lidhjen përkatese të ligjit Nr.9632, dt.30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore “ i ndryshuar. 

 
Taksa e Rregjistrimit te Pervit. te Mjeteve te 

Transportit Rrugor 

Njesia 

matjes 
Taksa 

a) Motomjete leke/vit 600 

b) Automjete :   

- autoveture :≤ 4+1 vende,bezine,nafte leke/vit 2,400 

- autoveture :>4+1 ÷ ≤ 8+1 vende,benz.nafte leke/vit 4,800 

c) Automjet transp i perzier > 3t dhe 3t deri ≤3,5t  3,600 

d) Kamion    

* nga 3,5t - 7,5t leke/vit 4,800 

* nga 7,5t - 18t leke/vit 6,000 

* me i madh se 18t leke/vit 8,000 

e) Autobuse:   

* nga 8+1 deri ≤32+1 vende leke/vit 6,000 

* nga >32+1 deri ≤42+1 vende leke/vit 7,200 

* mbi 42+1 vende , artikulare leke/vit 8,400 

f) Automjet per perdorim te veçante :   

* ≤ me 3,5t leke/vit 3,600 

* nga 3,5t deri ≤7,5t leke/vit 4,800 

* nga >7,5t deri ≤18t leke/vit 6,000 

* me i madh se 18t leke/vit 8,000 

g) Automjet transporti te veçante   

* ≤ me 3,5t leke/vit 3,600 

* nga 3,5t deri ≤7,5t leke/vit 4,800 

* nga >7,5t deri ≤18t leke/vit 6,000 

* me i madh se 18t leke/vit 8,000 

Taksa e Rregjistrimit te Pervit. te Mjeteve te 

Transportit Rrugor 

Njesia 

matjes 
Taksa 

h) Terheqes rrugor leke/vit 6,000 

i) Autokamp leke/vit 4,800 

j) Rimorkio   

* ≤ 750 kg (karrel) shtojce leke/vit 3,000 

* nga >750 kg deri ne ≤ 1500 kg leke/vit 3,000 

* nga >1500 kg deri ne ≤ 7000 kg leke/vit 3,000 

* me i madh se 7000 kg leke/vit 4,000 

k) Gjysme rimorkio ≤7000 kg dhe >7000 kg  4,000 

l) Makina bujqesore:   

* ≤ me 3,5t leke/vit 3,000 

* nga 3,5t deri ≤7,5t leke/vit 3,000 

* nga >7,5t deri ≤18t leke/vit 3,600 

* me i madh se 18t leke/vit 3,600 

m) Makina teknologjike   

* ≤ me 3,5t leke/vit 3,600 

* nga 3,5t deri ≤7,5t leke/vit 4,800 

* nga >7,5t deri ≤18t leke/vit 6,000 

* me i madh se 18t leke/vit 8,000 

n) Mjete rrugore te veçanta   

* ≤ me 3,5t leke/vit 3,600 

* nga 3,5t deri ≤7,5t leke/vit 4,800 

* nga >7,5t deri ≤18t leke/vit 6,000 

* me i madh se 18t leke/vit 8,000 

 

 

Agjenti tatimor për vjeljen e kësaj takse është Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor dhe Drejtoria e Qarkullimit Rrugor, 

të cilët në rolin e agjentit për taksën, përfitojnë përkatësisht 5 % dhe 1 % të shumës së arkëtuar. 

 

 



Bashkia Shkoder            Paketa Fiskale 2011 

Faqe 7 nga 22 
 

A.7. 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. 

Kategoritë dhe nënkategoritë e taksës për zënien e hapësirave publike sipas zonave të banimit jepen si në tabelën e mëposhtëme: 

 

1.Zënie e hapësirës publike (përdorim trualli) Njesia matjes Taksa 

1.1Zona A   
1.1. a Zënia e Hapësirës publike për qëllime 

biznesi/tregtimi në Tregjet Publike 
leke/muaj 90 

  1.1.b 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/dite 40 

1.1.c. Organizimin e spektakleve ose panaireve të ndryshme leke/m2/dite 30 

1.2. Zona B + C   

1.2.a.Zënia e Hapësirës publike për qëllime biznesi/tregtimi në Tregjet Publike leke/muaj 90 

  1.2.b.  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/dite 30 

1.2.c. Organizimin e spektakleve ose panaireve të ndryshme leke/m2/dite 20 

 

Detyrimi i taksës përllogaritet si shumëzim i bazës (sipërfaqes) me nivelet treguese të saj. 

Pagesa e Taksës për zënie të hapësirës publike: 

a) Zënia e Hapësirës publike për qëllime biznesi/tregtimi në Tregjet e perqendruara Publike 

Taksapaguesit ne tregjet e perqendruara publike përfitojnë reduktimin në masën 10% kur shlyejne brenda dates 20 Prill detyrimin e 

plote për kontrata per zënie të hapësirës publike me afat 12-mujor. 

 

b)Për rastin e përdorimit të hapesire publike per qëllim biznesi si vendosje mallrash jashtë vendit të tregtimit, 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.  

c)Për rastin e përdorimit të truallit me qëllim organizimin e spektakleve ose panaireve të ndryshme 
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Subjekti paraqet kerkesen ne bashki per perdorimin e hapesirave publike, Drejtoria Urbanistike miraton ose jo lejen perkatese per siperfaqen 

dhe periudhen e kerkuar, kjo leje i dergohet Drejtorise se te Ardhurave e cila llogarit detyrimet dhe mbasi behet pagesa e plote, subjekti merr 

lejen te firmosur edhe nga Drejtoria e te Ardhurave. Pastaj subjeti mund perdor hapesiren publike te aprovuar. 

 

 

Struktura e ngarkuar për mbledhjen e Taksës për zënien e hapësirës publike eshte Drejtoria e te Ardhurave. 

 

 

A.8. 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 . 

 Kategorite e Takses se Tabeles Niveli takses 

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. 

 

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 405.000 leke/vit      

c) Tabele ne funksion te ekspozimeve te ndryshme te hapura, panaire, spektakle, stenda 

reklamuese, banderola, etj 
1.000 leke/m2/dite 

 

Subjekti paraqet kerkesen ne bashki per vendosjen e tabelave per qellime reklamimi te thjeshta ose elektronike, Drejtoria Urbanistikes 

miraton ose jo lejen ku specifikohet vendndodhja  dhe siperfaqja e caktuar, kjo leje i dergohet Drejtorise se te Ardhurave e cila llogarit 

detyrimet dhe mbasi behet pagesa e plote, subjekti merr lejen te firmosur edhe nga Drejtoria e te Ardhurave dhe lidh kontraten per vendosjen 

e reklamave. 

 

Struktura e ngarkuar për mbledhjen e kësaj takse dhe lidhjen e kontrates per reklamen është Drejtoria e te  Ardhurave . 

Detyrimi për Taksën e Tabelës është vjetor. Detyrimi paguhet brenda datës 20 Prill të vitit fiskal.  

Struktura e ngarkuar për mbledhjen e kësaj takse është Drejtoria e te  Ardhurave . 
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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: 

 
 Tarife pastrimi Njesia Tarifa 

A 
Pastrim per Institucione administrative, arsimore, kulturore, shendetsore, sportive,organizate 

jofitimprurse, kulti, etj 
  

 1. Institucione administrative publike Leke/m2/vit 33 

 2.Universitete, Shkollat, kopshtet apo cerdhet, konvikte, kolegje, institucione kulti,etj   

 Biznes i madh Leke/vit 25,000 

 shteterore Leke/m2/vit 33 

 Institucione kulti Leke/m2/vit 15 

 3. Institucione sportive, kinema, teater,etj ( sheterore) Leke/m2/vit 33 

 4. Panaire te ndryshme, ekspozita Leke/m2/dite 20 

 5. Spitale, maternitete, klinika mjekesore, klinika dentare, laboratore etj te ngjashme   

 Biznes i madh Leke/vit 25,000 

 Shteterore Leke/m2/vit 33 

 6. Organizatat jofitimprurese Leke ne vit 3,000 

B Pastrim  per cdo njesi tregtare    

 Biznes i madh  20,000 

C Pastrim per cdo njesi sherbimi -    

 Biznes i  Madh leke/vit/njesi 25,000 

 Pastrim per cdo Pike Karburanti leke/vit/njesi 40,000 

D Per cdo njesi prodhimi, perpunimi,etj     

 Biznes i madh leke/vit/njesi 60,000 

    

E Per cdo subjekt ndertimi  leke/vit/njesi 70,000 

 

Subjektet e ndertimit (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 Leke/kantier/vit 20,000 
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 Per vlera investimi 5 000 001-15 000 000 leke Leke/kantier/vit 40,000 

 Per vlera investimi 15 000 001-25 000 000 leke Leke/kantier/vit 60,000 

 Per vlera investimi  25 000 001 – 50 000 000 leke Leke/kantier/vit 80,000 

 Per vlera investimi  50 000 001 – 100 000 000 leke Leke/kantier/vit 100,000 

 Per vlera investimi 100 000 001 – 200 000 000 leke Leke/kantier/vit 150,000 

 Per vlera investimi mbi 200 000 000 leke Leke/kantier/vit 200,000 

    

 

Pagesa për tarifën e pastrimit dhe largimit të mbeturinave është detyrim vjetor, likuidimi behet deri me  daten 20 Prill.   

Për nënkategorinë “Njësi-çdo kantier ndërtimi”, llogaritja e tarifes bëhet për periudhën nga momenti i ngritjes së kantierit të ndërtimit deri në 

momentin e dorëzimit nga subjekti pranë Bashkisë të kërkesës për leje shfrytëzimi. Departamenti i Urbanistikes perllogarit detyrimin i cili 

paguhet perpara  marrjes se lejes perkatese.  

Të ardhurat e krijuara nga tarifat e pastrimit dhe largimit të mbeturinave, përdoren vetëm për qëllimin për të cilin është vendosur kjo tarifë. 

 

 

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: 
 

   Tarife Ndricimi Njesia Tarifa 

A Institucione administrative, arsimore, kulturore, shendetsore, sportive organizate jofitimprurse, kulti, etj leke/vit/njesi 2,500 

B Njesi tregtare    

  Bisnes i madh leke/vit/njesi 4,000 

C Njesi sherbimi   

  Biznes i madh  leke/vit/njesi 4,000 

 Biznes Pike karburanti (BM) leke/vit/njesi 7,000 

D Profesione te lira   

 Biznes i madh  leke/vit/njesi  

E Njesi prodhimi, perpunimi,etj.   

  Biznes i madh  leke/vit/njesi 4,000 

F Njesi ndertimi   

  Biznes i madh  leke/vit/njesi 4,000 
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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 Njesia Tarifa 

A Institucione administrative, arsimore, kulturore, shendetsore, sportive organizate jofitimprurse, kulti, etj leke/vit/njesi 2,500 

B Njesi tregtare    

         Bisnes i madh leke/vit/njesi 4,000 

C Njesi sherbimi   

        Biznes i madh leke/vit/njesi 4,000 

        Biznes  Pike karburanti leke/vit/njesi 7,000 

D Profesione te lira   

        Biznes i madh leke/vit/njesi  

E Njesi prodhimi, perpunimi,etj.   

         Biznes i madh leke/vit/njesi 4,000 

F 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. 
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B.4. TABELA PERMBLEDHESE E TAKSES SE TABELES DHE TARIFAVE TE APLIKUESHME PER BIZNESIN E VOGEL  

Sipas kerkesave te ligjit nr 9632 dt 30.102006 “Per Sistemin e Taksave Vendore”, te ndryshuar. 

 
Kategorite e biznesit te vogel  sipas 

xhiros se qarkullimit 
NiveliTaksave –Tarifave 2011   

Tarifat+ taksa tabeles gjithsej 10% e takses vend. Taksa Vendore Gjithsej detyrimi 

Shitje (pakice &shumice)  T.Pastrimit T.gjelberimit T.ndricimit T.tabele   

deri 2 000 000 2,750 27,500 30,250 

 2.000.001 - 3.000.000 leke xhiro 5,280 52,800 58,080 

 3.000.001 - 4.000.000 leke xhiro 6,930 69,300 76,230 

4.000.001 - 5.000.000 leke xhiro 8,580 85,800 94,380 

 5.000.001 - 6.000.000 leke xhiro 10,230 102,300 112,530 

 6.000.001 - 7.000.000 leke xhiro 11,880 118,800 130,680 

 7.000.001 - 8.000.000 leke xhiro 13,530 135,300 148,830 

Prodhim           

deri 2 000 000 2,530 25,300 27,830 

 2.000.001 - 3.000.000 leke xhiro 4,950 49,500 54,450 

 3.000.001 - 4.000.000 leke xhiro 6,600 66,000 72,600 

4.000.001 - 5.000.000 leke xhiro 8,250 82,500 90,750 

 5.000.001 - 6.000.000 leke xhiro 9,900 99,000 108,900 

 6.000.001 - 7.000.000 leke xhiro 11,550 115,500 127,050 

 7.000.001 - 8.000.000 leke xhiro 13,200 132,000 145,200 

Sherbime           

deri 2 000 000 2,200 22,000 24,200 

 2.000.001 - 3.000.000 leke xhiro 4,730 47,300 52,030 

 3.000.001 - 4.000.000 leke xhiro 6,380 63,800 70,180 

4.000.001 - 5.000.000 leke xhiro 8,030 80,300 88,330 

 5.000.001 - 6.000.000 leke xhiro 9,680 96,800 106,480 

 6.000.001 - 7.000.000 leke xhiro 11,330 113,300 124,630 

 7.000.001 - 8.000.000 leke xhiro 12,980 129,800 142,780 

Profesione te lira           

                     deri 2 000 000 3,300 33,000 36,300 

 2.000.001 - 3.000.000 leke xhiro 5,830 58,300 64,130 

 3.000.001 - 4.000.000 leke xhiro 7,480 74,800 82,280 

4.000.001 - 5.000.000 leke xhiro 9,130 91,300 100,430 

 5.000.001 - 6.000.000 leke xhiro 10,780 107,800 118,580 

 6.000.001 - 7.000.000 leke xhiro 12,430 124,300 136,730 

 7.000.001 - 8.000.000 leke xhiro 14,080 140,800 154,880 

            

ambulant 550 5,500 6,050 

            

Transport  (pasagjer , malli,etj)           

a).Transport pasagjersh           

- a1)Automjete deri ne 5 vende 1,925 19,250 21,175 

- a2)Automjete me 6 deri ne 9 vende 3,850 38,500 42,350 

-a3)Automjete me 10 deri ne 25 vende 4,400 44,000 48,400 

-a4)Automjete me 26 deri ne 42 vende 4,950 49,500 54,450 
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-a5)Automjete me mbi 42 vende 5,280 52,800 58,080 

b)Transport mallrash           

-b1)Automjete deri ne 2 ton 3,080 30,800 33,880 

-b2)Automjete nga 2,1 deri ne 5 ton 4,400 44,000 48,400 

-b3)Automjete nga 5,1 deri ne 10 ton 5,280 52,800 58,080 

-b4)Automjete nga 10,1 deri ne 16 ton 5,500 55,000 60,500 

-b5)Automjete mbi 16 ton 8,250 82,500 90,750 

c)Transport ujor           

-c1)Transport detar brenda vendit 6,050 60,500 66,550 

-c2)Transport ne liqene brenda vendit 5,280 52,800 58,080 

-c3)Varka per shetitje 1,650 16,500 18,150 

 

                                                                                        

B5. TARIFA FAMILJARE 

                              

Tarifat familjare  Njesia matjes Tarifa vjetore Lehtesi fiskale 10%  Lehtesia sociale 

      Per sherbimin e pastrimit  Leke/vit/ familje 2 500 250 1100 

      Per sherbimin e ndriçimit  Leke/vit/ familje 1 100 110   450 

      Per sherbimin e gjelberimit Leke/vit/ familje    600   60   250 

Totali Leke/vit/ familje 4 200 420 1800 
                     

Tarifat familjare paguhen nga të gjithë familjet e rregjistruara ne rregjistrin e gjendjes civile te Bashkise Shkoder. Familjet qe i paguajne keto 

tarifa deri me date 30 qershor perfitojne zbritje prej 10%.  

Per taksapaguesit familjare te cilet nuk i kane shlyer tarifat deri me dt 31 gusht, Bashkia kerkon pas ketij afati mbledhjen e ketyre tarifave  ne 

menyre te detyrueshme konform kuadrit ligjor.   

Kategorite e familjeve te tabeles meposhtme perfitojne lehtesi sociale prej 1,800 lekesh ne se do te vertetojne gjëndjen e tyre me kushtin që 

të jenë kryefamiljarë dhe pa persona të tjerë madhorë ne ngarkim (mbi 22 vjec) përvec bashkëshortit ose bashkëshortes sipas çertifikatës 

familjare. Ato duhet te dorezojne pranë zyrave të Departamentit te te Ardhurave kopje te librezës se pensionit, librezes dhe  statusit te 

invalidit të punës te grupit pare dhe te dyte, statusit te të verbërit, të sëmurëve paraplegjik e tetraplegjik dhe vërtetimin nga Drejtoria e 

Ndihmes ekonomike për përfituesit e ndihmës ekonomike. 

     

 Kategorite perfituese lehtesi fiskale 

1 Pensionistët (kryefamiljare) 

2 Invalidët e perhershem te punës (grupi i pare e dyte- kryefamiljare) 

3 Përfituesit e ndihmës ekonomike (kryefamiljare) 

4 Të verbërit 

5 Të sëmurët paraplegjik dhe tetraplegjik 
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B.6. TARIFA PER LEJE DHE SHERBIM VETERINAR 

 
B.6.1 Tarife per vulosje veterinere te bagetive te therura ne vende therjeje te aprovuara Njesia Tarifa 

 - per bageti te trasha Leke/koke te therur 50 

 - per bageti te imta Leke/koke te therur 20 

 

 
B.6.2 Tarifa per thertoren ne 

Dobrac 

Per therje Leke/koke Mbajtje ne patok leke/koke/dite Ruajtje mishi ne frigorifer deri ne 24 ore 

leke/bageti te therur 

1 Bageti te trasha 500 100 300 

1.1 Vica 300 100 300 

2 Te imta 200 50 150 

2.1 Qingja dhe keca 100 50 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura e ngarkuar për mbledhjen e tarifës B.6.1, B.6.2 dhe B.6.3 është zyra e veterinarise ne bashki. Lejet e B.6.3 jane vjetore 

dhe perfshijne krijimin e kushteve per tregtimin e produkteve te mesiperme. 

 

 

B.7 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.7.1 Tarife sherbimi per parkimin e automjeteve  -    Biznes i vogel Njesia Tarifa 

1 Taksi (4+1) Lek/vit 0 

2 Furgone dhe Mikrobuze   0 

B.6.3 Tarife per leje tregtimi, prodhimi - Biznes i madh Njesia Tarifa 

 Njesi tregtare mishi Leke/vit 15000 

 Tregetim  peshku Leke/vit 15000 

 Magazina frigoriferike per te trete Leke/vit 10000 

 Automjet tregetim  bulmet, mishi dhe peshku Leke/vit 5000 

 Fabrike sallami deri ne 3 kv ne dite Leke/vit 5000 

 Fabrike sallami mbi 3 kv ne dite Leke/vit 20000 

 Stabiliment peshku Leke/vit 20000 

 Pike grumbullimi lekurash Leke/vit 15000 

 Njesi punishte bulmeti Leke/vit 5000 
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  a) Transport pasagjeresh Lek/vit 0 

  b) Transport mallrash   0 

            - per vehte Lek/vit 0 

            - per te trete Lek/vit 0 

3 Autobuze Lek/vit 0 

4 Kamione   0 

  a) deri ne 3,5 tone Lek/vit 0 

  b) 3,5 deri ne 8 tone Lek/vit 0 

  c) 8 deri ne 14 tone  Lek/vit 0 

  d) mbi 14 tone  Lek/vit 0 

 

 B.7.2 Tarife sherbimi per parkimin e automjeteve      Biznes i madh Njesia Tarifa 

1 Taksi (4+1) Lek/vit/mjet 3,500 

2 Furgone dhe Mikrobuze     

  a) Transport pasagjeresh Lek/vit/mjet 6,500 

  b) Transport mallrash     

            - per vehte Lek/vit/mjet 3,000 

            - per te trete Lek/vit/mjet 4,500 

3 Autobuze Lek/vit/mjet 16,000 

4 Kamione     

  a) deri ne 3,5 tone Lek/vit/mjet 1,900 

  b) 3,5 deri ne 8 tone Lek/vit/mjet 2,900 

  c) 8 deri ne 14 tone  Lek/vit/mjet 3,900 

  d) mbi 14 tone  Lek/vit/mjet 4,500 

 B.7.3 Automjete personale Lek/vit/mjet 1,500 

 B.7.4 Vendparkime te miratuara per publikun / insitucionet / subjektet     

  Zona  1 Lek/ore 20 

      Zona  2 Lek/ore 10 

      Zona  3 Lek/ore 10 

 

Per stacionin e autobuzeve te bashkise Shkoder per transport interurban pasagjeresh, mjetet e subjekteve te aprovuara per linjat 

interurbane nuk paguajne tarife parkingu sipas pikes B.7.4.  

 

Struktura e ngarkuar për mbledhjen e tarifës B.7.2 eshte Drejtoria e Sherbimeve Publike, ndersa per tarifat B.7.3 dhe B.7.4 është 

Drejtoria e te Ardhurave. 

 

 



Bashkia Shkoder            Paketa Fiskale 2011 

Faqe 16 nga 22 
 

B.8. TARIFAT E LIÇENSIMIT TE VEPRIMTARIVE TE TRANSPORTIT 

 

  Tarifat e Liçensimit te Transportit  te udhetareve 

Njesia 

 

Tarifa 

 

1. Liçense per transport udhetaresh ne linje te rregullt qytetese Leke/5 vjet 40,000 

2. Çertifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt qytetese Leke/mjet/vit 5,000 

3. Liçense per transport udhetaresh ne linje te rregullt rrethqytetese Leke/5 vjet 20,000 

4. Çertifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt rrethqytetese Leke/mjet/vit 7,500 

5. Liçense per transport udhetaresh ne linje te rregullt nderqytetese brenda qarkut Leke/5 vjet 75,000 

6. Çertifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt nderqytetese brenda qarkut Leke/mjet/vit 7,500 

7. Liçense per transport udhetaresh ne linje te rregullt nderqytetese ndermjet qarqeve Leke/5 vjet 75,000 

8. Çertifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt nderqytetese ndermjet qarqeve Leke/mjet/vit 7,500 

9. Liçense per agjensi transporti udhetaresh dhe taksi brenda vendit Leke/5 vjet 15,000 

10. Liçense per agjensi nderkombetare udhetaresh  Leke/5 vjet 40,000 

11. Liçense per transport udhetaresh me taksi Leke/mjet/5 vjet 20,000 

 Tarifat e Liçensimit  te Transportit  te mallrave   

1. Liçense per transport mallrash per te trete dhe me qera brenda vendit Leke/5 vjet 40,000 

2. Çertifikate per transport mallrash per te trete dhe me qera brenda vendit Leke/kapacitet 100x5 

3. Çertifikate per transport mallrash per vehte brenda vendit Leke/kapacitet 100x5 

 

B.9. TARIFE SHERBIMI PER ÇERTIFIKATAT E TRANSPORTIT 

       

                   Mbeshtetja ligjore : Ligji Nr.9632 , dt.30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore”, ndryshuar 

 

  Tarife Sherbimi per Çertifikatat e Transportit 
Njesia 

 

Tarifa 

1 per personat fizike leke/çertifikate 0 

2 per personat juridike leke/çertifikate 500 

 

 

B.10. TARIFE SHERBIMI PER STREHIMIN 

                                                                                         
  Njesia Tarifa 
1. Tarife sherbimi per strehimin Leke/per aplikim 200 
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B.11. LIÇENSE KARBURANTI (autorizim) 

  

 Emertimi njesia Tarifa 

 1 Liçense Karburanti  Leke/ 5 vjet 100000 

 

                    Struktura e ngarkuar për mbledhjen e tarifave B.8-B.11 eshte Drejtoria e Sherbimeve Publike prane Bashkise. 

 
 

 

B.12.   TARIFAT PER SHERBIMET QE KRYEN DREJTORIA E URBANISTIKES 
                                                                         

 Emertimi Njesia Tarifa 

 1  Kontrolli i perfundimit te karabinave     leke / kat 2000 

 2 Kontrolli i sistemimit te jashtem    

  * kur objekti eshte deri ne 3 kate leke 2500 

  * kur objekti eshte mbi 3 kate leke 4000 

 3 Kontroll per leje shfrytezimi   

  * kur objekti eshte deri ne 3 kate leke 5000 

  * kur objekti eshte mbi 3 kate leke 5000 + 1000 lek/kat 

 4 Kontroll per piketim objekti  3000 

 5 Kontrolli i kuotes 0.00 (perfundim themelesh)  3000 

 

          Struktura e ngarkuar per mbledhjen e ketyre tarifave eshte Drejtoria e Urbanistikes. 

 

 

B.13.  TARIFE SHERBIMI PER RAJONET 
 

  Tarife Sherbimi per Rajonet Njesia Tarifa 

 1  per te gjithe vertetimet dhe autorizimet leke/vertetim 50 

 

          Strukturat e ngarkuar per mbledhjen e ketyre tarifave jane njesite administrative. 
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B.14.     TARIFE SHERBIMI PER DUBLIKATE ARKIVI 
 

  Tarife sherbimi per Dublikate Arkivi Njesia Tarifa 

1 Per njohje pronesie Leke/ kerkese 500 

2 Per te tjera Leke/kerkese 500 

3 per dhenie dokumentacioni qytetareve Leke/kerkese 500 

4 per pergatitje te materialit (fotokopjim) Leke/faqe 10 

    

 

         Struktura e ngarkuar per mbledhjen e ketyre tarifave eshte Arka e Bashkise 

 

 

B.15. TARIFA SHERBIMI NGA INSTITUCIONET E KULTURES, SPORTIT 

 

B.15.1   Biblioteka "Marin Barleti" Njesia Tarifa 

  1 Qera lokali (per biseda shkencore,takime etj) Leke/rast 5 000 

  2 Sherbim interneti Leke/rast 120 

  3 Fotokopjime leter A4 (pa ngjyra) Leke/rast 5 

  4 Fotokopjime leter A3 (pa ngjyra) Leke/rast 10 

  5 Sherbim skaneri A4 Leke/rast 50 

  6 Sherbim skaneri fotografi A4 (pa ngjyra) Leke/rast 50 

  7 Sherbim printimi A4 (pa ngjyra) Leke/rast 10 

  8 Sherbim printimi A4 (me ngjyra) Leke/rast 50 

B.15.2   Muzeu Historik    

  1 Muzeu i kalase Rozafat ( te rritur) Leke/bileta 150 

 2 Muzeu i kalase Rozafat ( femije deri 15 vjec) Leke/bileta 50 

  3 Muzeu Arkeologjik “Oso Kuka” te rritur (vizite me shpjegime) Leke/bileta 150 

 4 Muzeu Arkeologjik “Oso Kuka” femije deri 15 vjec (vizite me shpjegime) Leke/bileta 50 

B.15.3   Teatri Migjeni   

  1 Shitje drejtes televizive leke/shfaqja 50 000 

  2 Biletat variete  leke/bileta 300 

  3 Biletat e drames.  leke/bileta 200 

  4 Biletat per aktivitete rinore (konkurse, koncerte etj.) leke/bileta 150 

  5 Biletat per aktivitete kombetare (kateg.pare) leke/bileta 500 

  6 Biletat per aktivitete kombetare (kateg.dyte) leke/bileta 300 

  7 Bileta per aktivitete te veçanta artistike-    
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    a) Nivel i larte kombetar. leke/bileta 500 

    b) Nivel i larte ( te huaj)  leke/bileta 1000 

  8 Dhenie me qera e salles aktivitet kulturor . Leke/rast 30 000 

  9 Dhenie salles mbledhje/takime me Qera. Leke/rast 50 000 

  10 Perdorimi i fonise teatrit ( brenda ambjeteve te teatrit) Leke/rast 5 000 

  11 Perdorimi dekorit te gatshem te teatrit. Leke/rast 25 000 

  12 Perdorimi rekuizites dhe garderobes . Leke/rast 5 000 

  13 Dhenie hollit ne katin e dyte  me qera mbledhje /takime. Leke/rast 15 000 

  14 Dhenie hollit ne katin e pare me qera. Leke/rast 10 000 

B.15.4   Qendra Kulturore e femijeve   

  1 Bileta  leke/bileta 100 

  2 Dhenie me qera e salles aktivitet kulturor . Leke/rast 30 000 

  3 Dhenie salles mbledhje/takime me qera Leke/rast 50 000 

B.15.5   Pallati sportit " Qazim Dervishi"   

  1 Cmimi biletes per aktivitete te ndryshme (leke) Leke/bileta 100 

  2 Çmimi biletes per aktivitete sportive (leke) Leke/bileta 200 

  3 Qera lokali (per aktivitete jo politik) Leke/rast 40 000 

  4 Qera lokali (per takime politike) Leke/rast 50 000 

 

 

          Strukturat e ngarkuar per mbledhjen e ketyre tarifave jane institucionet perkatese. 
 

 

 

C. TE ARDHURAT JO TATIMORE 

 

Mbeshtetja ligjore per te ardhurat nga qerate:  VKM Nr.1712 , dt.24.12.2008 “Per dhenien me qira ose enfiteoze te pasurive shteterore”; ku 

percaktohen se pasuritё shtetёrore u jepen tё tretёve, me qira ose enfiteozё, nёpёrmjet procedurёs sё konkurrimit. Pasuritё, qё jepen me qira, 

sipas përcaktimit të të kёtij vendimi, janё ndёrtesat, trualli i lirë, trualli i lirё funksional (jo nёnndёrtesё), makineritё e pajisjet dhe linjat e 

prodhimit. Për pasuritë e ndërmarrjeve, shoqërive a institucioneve shtetërore, me karakter kombëtar, kulturor, historik, muzeal, arkeologjik, 

të shpallura të tilla me akte ligjore, tarifa dysheme e detyrimit mujor , do të shumëzohet me 2. 

                                                                               
                                                                                                     

C.1.   Te ardhura nga qerate Njesia Tarifa 

 a Qera ndertese  (VKM Nr.1712 , dt.24.12.2008 –III.1.a- me konkurrim) Leke/m2 /muaj Jo me pak se 150 

 b Qera trualli    

 b.1 Truall i lire (VKM Nr.1712 , dt.24.12.2008 –III.4) leke/m2/muaj 100 
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 b.2 Truall funksional (VKM Nr.1712 , dt.24.12.2008 –III.5) leke/m2/muaj 

20% e tarifes dysheme te 

detyrimit mujor te percaktuar 

per ndertesen 

 b.3 Terrene sportive (VKM Nr.1712 , dt.24.12.2008 –III.6) leke/m2/muaj 50 

C.2.   Te ardhura nga dokumentat per tender   

  a Tender i hapur leke/tender 8,000 

  b Tender i kufizuar ( ne varesi te vleres ) leke/tender 2,000 

  c kerkese per kuotim leke/tender 500 

C.3.  
Te ardhura nga kopshtet 

Kuota ditore   

leke/femije 
120 

C.4.  
Te ardhura nga cerdhet 

Kuota ditore 

leke/femije 
80 

 

          Strukturat e ngarkuar per mbledhjen e ketyre tarifave eshte Drejtoria Ekonomike. 
 

 

 

 

C.5.  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; VKB Nr.073,dt.29.10.2007 “per disa ndryshime te VKB Nr.95 ,dt.23.11.2005 “Per miratimin e nivelit te gjobave nga 

Policia Bashkiake “                                                   

                      

                                                                    

 Emertimi Njesia Tarifa 

C.5.1  
Gjoba per mosshlyerje te detyrimeve tatimore ne afatin e caktuar 

- per tarifat.lokale (subjektet e rinj) pas 30 diteve nga lindja e detyrimit  
leke/çdo kundravajtje 

25 % e vleres se 

detyrimit34 + 

detyrimin e mbetur 

C.5.2 Gjobe per mosplotesim ne afat  te deklarates tatimore leke/çdo kundravajtje 10,000 

C.5.3 Gjoba nga kontrollet dhe inspektimet e tatimeve   

a - per mosafishim ose mosparaqitje te Çertifikates tatimore leke/çdo kundravajtje 5,000 

b - per moslejim ne ushtrimin e kontrollit te inspektoreve tatimore  ne ambiente te biznesit  leke/çdo kundravajtje 100,000 
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c -  per mosrespektim te detyrimit per rregjistrim ne Q.K.R,apo perditesim te te dhenave  leke/çdo kundravajtje 25,000 

d 
- mosmbajtje te sakte te dokumentacionit tatimor te kerkuar nga ligji  

  - B.Vogel 
leke/çdo kundravajtje 

10,000 

 

e - mos afishim te çmimeve te shitjes se mallrave  leke/çdo kundravajtje 
35,000 

 

C.5.4 Gjoba te vendosura me vendim te keshillit bashkiak   

a Gjoba per demtimet dhe nderhyrjet ne infrastrukturen rrugore   

 1.Bllokim trotuari Leke/ml 20,000 

 2.Demtim,çarje Leke/m2 15,000 

 3.Ndotje trotuari nga demtimi Leke/m2 15,000 

 4.Vjedhje zgare Leke/cope 15,000 

 5.Vjedhje pusete Leke/cope 30,000 

b Gjoba per demtimet dhe nderhyrjet ne rrjetin elektrik rrugor   

 1. Demtim i ndriçuesve Leke/cope 20,000 

 2.Perdorim i shtyllave si suport per montimin e reklamave,kapjen e kabllove Leke/cope 20,000 

 3.Nderhyrjet ne kuadrin e komandimit Leke/cope 20,000 

c Gjoba per demtimet dhe nderhyrjet ne rrjetin e ujesjellesit    

 1.Lidhje te pamiratuara ne tubacion Leke/cope 20,000 

 2.Demtim i pusetave Leke/cope 20,000 

 3.Demtim i tubacioneve nga punimet qe kryhen me ose pa leje. Leke/cope 30,000 

d 
Gjoba per demtimet dhe nderhyrjet ne rrjetin e kanalizimeve te ujrave te bardha dhe 

te zeza 
  

 1.Lidhje te pamiratuara ne tubacion Leke/cope 20,000 

 2. Demtim i pusetave Leke/cope 20,000 

 3. Demtim i tubacioneve nga punimet qe kryhen me ose pa leje. Leke/cope 30,000 

e Gjoba per demtim fasade Leke/m2 5,000 

f 

 
Gjoba per demtimet dhe nderhyrjet ne hapesirat e gjelberta dhe ato publike   

 1.Demtim, prerje pemesh Leke/cope 50,000 

 2.Zenie hapesire te gjelberta pa leje Leke/m2 15,000 

 3.Vendosje posterash pa leje nga kompanite e ndryshme  Leke/rast 30,000 
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Struktura e ngarkuar per mbledhjen e gjobave C.5.1, C5.2, C.5.3 eshte Drejtoria e te Ardhurave. 

Struktura e ngarkuar per mbledhjen e gjobave C.5.4 eshte Policia Bashkiake. 
 

 

 

 

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 percaktohet nga 

Drejtoria e te Ardhurave dhe Drejtoria Ekonomike eshte pergjegjese per kthimin ne afat te teprices kreditore. 

Ne rast te mbylljes se vitit financiar dhe subjekti nuk ka paraqitur kerkese per rimbursim, subjekti e humb kete te drejte.  
 

Institucionet ne vartesi te Bashkise Shkoder nuk paguajne taksa dhe tarifa vendore. 

 

 

  Aprovuar me VKB nr _______Dt 28.12.2010 

 4.Vendosje tabelash,pankartash,banderolash pa leje Leke/cope 5,000 

g Gjobe per hedhje te materialeve inerte ne vende te pamiratuara Leke/m3 3,000 

h Gjobe per mospajisje me leje per tregtim apo sherbim jashte siperfaqes se njesive Leke/rast 20,000 


