
             

                              TAKSAT VENDORE 

 

        TATIMI I THJESHTUAR MBI FITIMIN E BIZNESIT TË VOGËL 

 

Çdo subjekt, i cili kryen një biznes, me anë të të cilit realizohet gjatë vitit fiskal qarkullimi vjetor 

nga 5 000 000 (pesë milionë) lekë deri në 8.000.000(Tete milion), i nënshtrohet detyrimit të 

pagesës së tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël. 

 

Baza e taksës/tatimi: Këstet e parapagimit të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin, për vitin vijues, 

për tatimpaguesit me qarkullim vjetor nga 5 (pesë) deri në 8 (tetë) milionë lekë, llogariten në 

bazë të të dhënave të deklaratës tatimore të një viti më parë. Forma dhe përmbajtja e deklaratës 

tatimore vjetore përcaktohen me udhëzim të Ministrit të Financave. 

 

TAKSA MBI PASURITË E PALUAJTSHME 

Në taksat mbi pasurinë e paluajtshme përfshihen: 

- Taksa mbi tokën bujqësore 

- Taksa mbi ndërtesën 

- Taksa mbi truallin 

 

1.Taksa mbi ndertesat 

Baza e taksës 

 

1.Për qëllime të administrimit të taksës mbi pasuritë e paluajtshme krijohet regjistri qendror i 

bazës së të dhënave të pasurive të paluajtshme (kadastra fiskale).”. 

 

1. Taksës mbi ndërtesat i nënshtrohen individët, personat fizikë ose juridikë, vendas apo të huaj, 

pronarë ose përdorues të pasurive të paluajtshme në territorin e Republikës së Shqipërisë, 

pavarësisht nga niveli i shfrytëzimit të këtyre ndërtesave, përveç rasteve kur në këtë ligj 

përcaktohen ndryshe.  

2.Taksës mbi ndërtesat i nënshtrohen personat që kanë aplikuar për legalizim të ndërtesës, sipas 

ligjit “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”.  

3.Taksës mbi ndërtesat i nënshtrohen zhvilluesit, të cilët nuk arrijnë të mbyllin ndërtimin sipas 

lejes përkatëse, të lëshuar nga autoriteti i planifikimit. Afati i përllogaritjes së taksës fillon nga 

momenti i mbarimit të afatit kohor të përcaktuar në aktin e miratimit të kërkesës për leje 

ndërtimi.  

 

 

 



2. TAKSA E TOKËS BUJQËSORE 

Baza e takses: 

Baza e taksës mbi tokën bujqësore është sipërfaqja e tokës bujqësore, në hektar, në pronësi të 

taksapaguesit. Sipërfaqja e tokës në pronësi përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë atë. 

Taksa mbi tokën bujqësore është një detyrim vjetor. Kategoritë minimale të bazës së taksës dhe 

nivelet treguese të taksës për çdo kategori janë si vijon: 

Kategoritë dhe 

nënkategoritë 

Niveli i taksës dhe 

tarifës sipas ligjit 

Niveli i taksës dhe 

tarifës  i 

propozuar    

Afati 

I 2800 1960  

 

 

31 Dhjetor 

II 2100 1470 

III 1400 1300 

IV 1350 1300 

V 1250 1200 

VI 1200 1100 

VII-X 1100 1000 

Burimi: Klasifikimi sipas kategorive të tokës bujqësore bëhet nga strukturat e Ministrisë së 

Bujqësisë dhe Ushqimit.  

Në rast se një pronë shtrihet në territorin e më shumë se një bashkie ose komune, pavarësisht nga 

vendbanimit i pronarit, secila njësi vendore e trajton pjesën e pronës, që ndodhet brenda territorit 

të vet, si pronë më vete dhe zbaton mbi të dispozitat e këtij ligji.  

 

3.TAKSA E TRUALLIT  

Baza e taksës 

Baza e taksës mbi truallin është sipërfaqja e truallit, në metër katror, në pronësi apo përdorim të 

taksapaguesit. Sipërfaqja e truallit në pronësi përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë atë. 

Në rast të mungesës së dokumentacionit të pronësisë, përdoruesi i truallit bën një vetëdeklarim të 

sipërfaqes së truallit në përdorim, pranë bashkisë ku ndodhet trualli. 

 

TAKSA E FJETJES NË HOTEL. 

Baza e taksës: 

Baza e taksës së fjetjes në hotel është numri i netëve të qëndruara në hotel.  

 

 



TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA NDËRTIMET E REJA 

Baza e taksës: 

Baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri që kërkohet të kryhet sipas preventivit ose 

vlera në lekë e çmimit të shitjes për metër katror të investimit të ri. Klasifikimi si investim i ri 

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

Detyrimi për pagesën e taksës i takon investitorit.  

 

TAKSA MBI KALIMIN E TË DREJTËS SË PRONËSISË PËR PASURITË E 

PALUAJTSHME 

Baza e taksës: 

Mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për ndërtesat është sipërfaqja e ndërtimit, pronësia e së cilës 

transferohet. Baza e taksës për kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e tjera të 

paluajtshme është vlera e shitjes së tyre. Niveli i taksës përcaktohet në përqindje.  

 

TAKSA VJETORE E MJETEVE TË PËRDORURA 

Baza e taksës: është lloji i mjetit të transportit rrugor 

 

TAKSA E ZËNIES SË HAPËSIRAVE PUBLIKE 

Baza e taksës: 

Kjo taksë paguhet për zënien e hapësirave publike për qëllime biznesi. Tarifa llogaritet si 

detyrim mujor i tatimpaguesit.  

 

 TAKSA E TABELËS.  

 Baza e Takses 

Taksa e tabelës është një detyrim vjetor.  

Baza e takses eshte siperfaqja në m2 e tabelës shumëzuar me tarifën përkatëse 

 

 

TË ARDHURA PJESORE NGA TAKSA E RENTËS MINERARE 

Baza e taksës: 

Janë burimet natyrore që nxjerr nga nëntoka çdo person fizik apo juridik, në çastin kur ai shet 

produktin. Çdo person fizik apo juridik, që është i liçencuar dhe/ose vepron në industrinë 



minerare, sipas një marrëdhënieje kontraktuale me ministrin përgjegjës për ekonominë, duhet të 

paguajë rentë minerare për burimet natyrore që nxjerr nga nëntoka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



2: TARIFAT VENDORE(Taksat e përkohshme vendore) 

1.11 Taksa e përkohshme për  infrastrukturën arsimore . 

Baza e tarifës: 

Kjo është një taksë e përkohshme,së cilës do tí nënshtrohen të gjitha subjektet fizike dhe juridike që 

ushtrojnë aktivitet në territorin e bashkisë Klos,si dhe te gjithe familjet qe banojne ne territorin e 

Bashkise Klos dhe Njësive të saj Administrative. 

TARIFA E PASTRIMIT DHE E LARGIMIT TË MBETURINAVE 

Baza e tarifës:  

Tarifës së pastrimit i nënshtrohen të gjithë familjet, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të 

huaj, që banojnë/janë rezidentë dhe ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të  

Bashkisë Klos dhe njësive të saj administrative. 

 

 TARIFA E NDRIÇIMIT DHE GJELBËRIMIT 

Baza e Tarifes:  

Tarifa e ndriçimit dhe gjelbërimit paguhet nga bizneset vendas ose të huaj, personat fizikë ose 

juridikë, vendas ose të huaj, që banojnë/janë rezidentë brenda territorit të Bashkisë Klos. 

Kategoritë, nënkategoritë dhe nivelet treguese të Tarifës së ndriçimit janë të shprehura si më 2.3. 

TARIFA E PARKIMIT TË  AUTOMJETEVE  

Baza e tarifës:Të gjithë subjektet që përfitojnë nga rezervimi i vend parkimeve të miratuara janë 

të detyruar të lidhin kontratë me Zyrën Juridike pranë Bashkisë Klos, pasi subjekti ka marrë lejen 

përkatëse nga strukturat e transportit pranë Bashkisë . 

Tarifa për parkimin e automjeteve në vendparkime publike me pagesë dhe tarifa për 

vendqëndrimet për mjetet e liçensuara për taksi caktohet:    

TARIFA E SHËRBIMIT ADMINISTRATIV TË BASHKISË KLOS 

Tarifa e shërbimit arkivor 
Veprimet e kryera pranë zyrës së arkivës si:  tërheqja e dokumentave dhe njëhsim me origjinalin 

nga arkiva etj.  

 

 

 



Tarifa për shërbime nga zyrat  

Baza e tarifës  

Të gjithë qytetarët shërbimkërkues në institucion.  

 

 

TARIFË VENDORE PËR SHFRYTËZIMIN E LËNDËS DRUSORE 

Baza e tarifes: 

- Shfrytëzimi i fondit pyjor publik përmbledh ndërhyrjet dhe trajtimet silvikulturore në jetën e 

pyllit, vjeljen e materialit drusor dhe të prodhimeve të tjera, përpunimin dhe transportin e tyre në 

moshën e shfrytëzueshmërisë dhe kur është siguruar ripërtëritja natyrore. 

- Shfrytëzimi planifikohet çdo vit, në përputhje me urgjencën e prerjeve të lejuara, sipas 

ngastrave dhe nënngastrave pyjore, me kërkesat e planeve të mbarështimit apo të inventarizimit, 

si dhe me projektet tekniko-ekonomike, të hartuara nga drejtoritë rajonale të shërbimit pyjor. Në 

pyjet me funksion mbrojtës e të veçantë, shfrytëzimi bëhet vetëm në rastet kur kryhen punimet e 

përkujdesjes dhe të prerjeve sanitare. Në zonat e mbrojtura ato kryhen në bazë të projekteve dhe 

në përputhje me statusin e zonës. 

- Sasia e shfrytëzimit vjetor caktohet brenda mundësive shfrytëzuese, të përcaktuara në planet e 

mbarështimit apo të inventarizimit. 

TARIFA VENDORE PËR VEPRIMTARITË E KËRKIMIT, ZBULIMIT, DHE 

SHFRYTËZIMIT TË MINERALEVE TE DOBISHME (KROM). Tarifa vendore për 

veprimtaritë e kërkimit, zbulimit, dhe shfrytëzimit të mineraleve të dobishme është detyrim 

vjetor që përfshin veprimtarinë  e të gjithë subjektëve që operojnë brenda territorit te Bashkisë 

Klos.  

TARIFË VENDORE PËR VEPRIMTARINË E IMPJANTËVE, FABRIKAVE TË 

PASURIMIT TE MINERALËVE.  

Tarifa vendore për veprimtarinë e impjantëve, fabrikave të pasurimit të mineralëve dhe ndërtimit 

te hidrocentralëve, termocentraleve…etj, është detyrim vjetor që përfshin veprimtarinë e gjithë 

impjantëve që operojnë brenda territorit të Bashkisë Klos.  

TARIFË VENDORE PËR VEPRIMTARINË E  HIDROCENTRALËVE, 

TERMOCENTRALËVE (Hidrocentralet me kapacitet nga 5 deri ne 10 mega vat).  



Tarifë vendore për veprimtarinë e hidrocentralëve, termocentralëve Hidrocentalet me kapacitet 

nga 5 deri ne 10 mega vat ështe detyrim vjetor që përfshin veprimtarinë e gjithë hidrocentralëve, 

termocentralëve me kapacitet nga 5 deri ne 10 mega vat që operojnë brenda territorit të Bashkisë 

Klos. Niveli i tarifës jepet në tabelën më poshtë . 

TARIFË VENDORE PËR VEPRIMTARINË E  HIDROCENTRALËVE, 

TERMOCENTRALËVE (Hidrocentralet me kapacitet mbi 10 mega vat).  

Tarifë vendore për veprimtarinë e hidrocentralëve, termocentralëve Hidrocentralet me kapacitet 

mbi 10 mega vat është detyrim vjetor që përfshin veprimtarinë e gjithë hidrocentraleve, 

termocentraleve me kapacitet mbi 10 mega vat që operojne brenda territorit të Bashkisë Klos. 

Niveli i tarifës jepet në tabelën më poshtë . 

TARIFË VENDORE PËR SHFRYTËZIMIN E PESHKUT (GJUETISË DHE E 

PESHKIMIT AMATOR). 

Tarifa vendore për veprimtarinë e shfrytëzimit të peshkut është detyrim vjetor që përfshin 

veprimtarinë e subjektëve të shfrytëzimit të peshkut që operojnë brenda territorit të Bashkisë 

Klos.  Niveli i tarifës jepet në tabelën më poshtë. 

TARIFË VENDORE PËR KOMPLEKSET BLEGTORALE 

Tarifa vendore për komplekset blegtorale, është detyrim vjetor që përfshin veprimtarinë e gjithë 

komplekseve blegtorale të gjedhëve dhe të imtave, që operojnë brenda territorit të Bashkisë Klos.  

 

TARIFË SHËRBIMI PËR UJIN E PIJSHËM. 

Baza e tarifes: 

Te gjithë abonentët që furnizohen me ujë të pishëm 

 

PËR UJIN VADITËS 

Kjo tarifë është sezonale, që planifikohet dhe mblidhet vetëm për periudhën e vaditjes.  

Baza e kësaj tarife  

Sipërfaqja e tokës bujqësore që do vaditet. 

DHËNIA E PASURIVE ME QERA 

Pasuritë shtetërore u jepen të tretëve, duke u transferuar të drejtën e përdorimit me qira ose 

enfiteozë, nëpërmjet procedurës së konkurrimit  

  

TARIFË VENDORE PËR FREKUENTIMIN E FËMIJËVE NË KOPËSHTIN PUBLIK. 



Tarifa vendore për frekuentimin e fëmijëve ne kopështin publik me drekë është detyrim mujor që 

përfshin të gjithë fëmijët që frekuentojnë kopështin publik me drekë.  

 

TË ARDHURA NGA GJOBAT  

Bazuar në ligjin Nr.8224, datë 15.05.1997” Për organizimin dhe funksionimin e policisë të 

bashkisë dhe të komunës “ (i ndryshuar) me ligjin nr.8335 datë 23.04.1998, ligjin Nr.10 279 datë 

20.05.2010 “Për kundravatjet administrative”, ligjin Nr.107/2014 datë 31.07.2014 ‘Për 

planifikimin e territorit”, ligjin Nr.10 465 datë 29.9.2011 “Për shërbimin veterinar në Republikën 

e Shqiperisë”; Bazuar në ligjin Nr.10279 datë 20.05.2010 “Për kundravatjet administrative”, (i 

ndryshuar). 

TË ARDHURA NGA SEKUESTRIME DHE ZHDËMTIMET 

Bazuar në Ligjin Nr.10296, datë 08/07/2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” si dhe 

Udhëzimin nr.30, datë 27.12.2011, "Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik", të 

ndryshuar, të gjitha njësitë e sektorit publik kanë detyrimin të marrin masat e nevojshme për 

dokumentimin, mbrojtjen, qarkullimin dhe nxjerrjen nga përdorimi i aktiveve, me qëllim 

menaxhimin me efektivitet dhe ruajtjen e tyre nga dëmtimi dhe keqpërdorimi. 

Nëpunësit Autorizues të të gjithë niveleve të njësisë publike kanë detyrimin që të kryejnë të 

gjithë analizat deri në vlerësimin për ngarkim të shkaktarëve që lejojnë veprime abuzive në 

trajtimin e aktiveve. 

TË ARDHURA NGA SHITJA E AKTIVËVE TË QËNDRUESHME TË TRUPËZUARA. 

Sipas përcaktimeve në ligjin “Për vetëqeverisjen vendore”, akteve normative dhe procedurave 

ligjore, Bashkitë krijojnë të ardhura nga shitja e aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAZA LIGJORE 

Bazuar në Ligjin Ligji nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetqeverisjen vendore” dhe Ligjin 

nr.9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar, në të ardhurat vendore përfshihen 

kryesisht: 

Tatimi i thjeshtuar mbi BV; 

Taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet e reja; 

Taksa e pasurisë; 

Taksa për transferimin e pasurisë së patundshme; 

Taksa për automjetet/mjetet e përdorura; 

Taksa e zënies së hapësirave publike; 

Taksa e tabelës/reklamat; 

Taksa të përkohshme; 

Tarifa për shërbime; 

Më poshtë në mënyrë të përmbledhur jepet legjislacioni fiskal vendor, i cili është konsultuar për 

të hartuar këtë paketë fiskale. 

Ligje: 

Ligji nr 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", ndryshuar me Ligjin nr. 9745 

datë 28.05.07; ndryshuar me Ligjin nr. 9764, datë 09.07.2007; ndryshuar me Ligjin nr. 9931, 

datë 09.06.2008; ndryshuar me Ligjin nr. 10 073, datë 9.2.2009; ndryshuar me Ligjin nr. 10117 

dt. 23.4.2009; ndryshuar me Ligjin nr. 10146 dt.28.9.2009; ndryshuar me Ligjin Nr. 10354 , datë 

18.11.2010; ndryshuar me Ligjin nr. 10457, datë 21.07.2011; ndryshuar me Ligjin nr. 106/2013, 

datë 28.3.2013; ndryshuar me Ligjin nr. 181/2013, datë 28.12.2013; ndryshuar me Ligjin nr. 

85/2014, datë 17.07.2014; ndryshuar me Ligjin nr. 181/2013, dt. 28.12.2013; ndryshuar me 

Ligjin nr. 142/2015, datë 17.12.2015.; 

Ligji nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetqeverisjen vendore” 

Ligji nr. 8438 datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar. ndryshuar me Ligjin 

nr. 9483, datë 16.2.2006,. ndryshuar me Ligj Nr. 9632, datë 30.10.2006; ndryshuar me Ligjin nr. 

9716 datë 16.04.2007; ndryshuar me Ligjin Nr. 9735 datë 17.05.2007; ndryshuar me ligj nr. 9766 

datë 09.07.2007; ndryshuar me Ligjin nr. 9804 datë 13.09.2007; ndryshuar me Ligjin nr. 9844 

datë 17.12.2007; ndryshuar me Ligjin nr. 9943, datë 26.6.2008; ndryshuar me Ligjin 

nr.10072,datë 9.2.2009; ndryshuar me Ligjin nr.10228,datë 4.2.2010; ndryshuar me Ligjin nr. 

10343, datë 28.10.2010; ndryshuar me Ligjin nr. 10364, datë 16.12.2010; ndryshuar me Ligjin 



Nr. 20/2012, datë 1.3.2012; ndryshuar me Ligjin nr. 71/2012, datë 28.6.2012; ndryshuar  me 

Ligjin Nr. 122/2012, datë 20.12.2012; ndryshuar me Ligjin Nr. 107/2013, date 28.3.2013; 

ndryshuar me Ligjin nr. 124/2013, datë 25.4.2013; ndryshuar me Ligjin Nr. 177/2013, datë 

28.12.2013; ndryshuar me Ligjin Nr. 32/2014, datë 3.4.2014; ndryshuar me Ligjin Nr. 42/2014, 

datë 24.4.2014; ndryshuar me Ligjin Nr. 83/2014, datë 17.07.2014; ndryshuar me Ligjin nr. 

156/2014, dt. 27.11.2014; 

Ligji nr.9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”; 

Ligji nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, I dryshuar; 

Ligji nr.10081, datë 23.2.2009, ”Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën eShqipërisë” I 

ndryshuar”; 

Ligji nr. 10304, datë 15.7.2010, ”Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”; 

Ligji nr.9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar me Ligjin Nr.10 065, date 

29.1.2009, ndryshuar me Ligjin Nr. 10 131 dt. 11.5.2009, ndryshuar me Ligjin nr. 10145, date 

28.9.2009, ndryshuar me Ligjin nr.10280, dt.20.5.2010, ndryshuar me Ligjin Nr. 10458, date 

21.7.2011. ndryshuar me Ligjin Nr. 83/2012, datë 13.9.2012. Ndryshuar me Ligjin Nr. 120/2013, 

datë 18.04.2013. ndryshuar me Ligjin Nr. 178/2013, datë 28.12.2013. Ndryshuar me Ligjin Nr. 

86/2014, datë 17.07.2014, ndryshuar me Ligjin Nr. 157/2014, datë 27.11.2014; 

Ligji nr. 93/2015 “Për turizmin”; 

Ligji Nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa 

leje”, i ndryshuar; 

Ligji Nr 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”; 

Ligji Nr.10 465, datë 29.9.2011 “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”; 

Ligji Nr.8450, datë 24.2.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe 

nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar; 

Ligji. Nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”; 

Ligji Nr. 9693, datë 19.3.2007 “Për fondin kullosor”, i ndryshuar; 

Ligji Nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për kundravajtjet administrative”; 

Ligji Nr.8744, datë 22.2.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në 

njësitë e qeverisjes vendore”, i ndryshuar me Ligjin Nr.9561, datë 12.6.2006 dhe Ligjin Nr.9797,  

atë 23.7.2007; 

Ligji Nr.10296, datë 08/07/2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”; 



Ligji nr. 10463, datë 22.9.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar; 

Ligji nr. 152/2015, datë 21.12.2015, “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”;  

Vendime dhe udhëzime: 

Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 505, datë 1.8.2007 “Për miratimin e Statutit të Qendrës 

Kombëtare të Regjistrimit”; 

Vendimi i Këshillit të Ministrave, nr. 783, datë 10.11.2011, ”Për procedurat e ndarjes së të 

ardhurave të taksës vjetore të mjeteve të përdorura me njësitë e qeverisjes vendore”; Vendim i 

Këshillit të Ministrave Nr.7, datë 4.01.2012, "Për përcaktimin e procedurave dhe të 

dokumentacionit të nevojshëm për arkëtimin e taksës së rentës minerare", i ndryshuar. 

Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.344, date 19.04.2017 për disa ndryshime në VKM Nr. 970, 

dt.02.12.2015 “Për përcaktimin e proçedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për 

tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” ;  

Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 396, datë 21.6.2006 “Për kriteret e transferimit dhe të 

përdorimit të pyjeve nga njësitë e qeverisjes vendore”; 

Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. nr. 391 datë 21.06.2006 “Për përcaktimin e tarifave në 

sektorin e pyjeve dhe kullotave”; 

Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 632 datë 11.06.2009 “Për tarifat në sektorin eKullotave", 

Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. nr.1064 datë 22.12.2010 “Për disa ndryshime në VKM nr. 

391 datë 21.06.2006 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe kullotave”; Vendim i 

Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”; 

Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 54, datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e kriterëve, dhënies 

me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i ndryshuar. 

Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 992, datë 9.12.2015 “Për disa ndryshime në vendimin nr.54, 

datë 5.2.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, procedurës dhe mënyrës së 

dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, të ndryshuar; 

Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.469, datë 3.6.2015, "Për përcaktimin e vlerës minimale të 

çmimit të referencave të qirave të ndërtesave për qëllime tatimore"; 

Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 575, datë 24.6.2015 “Për miratimin e kërkesave për 

menaxhimin e mbetjeve inerte”; 



Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 285, date 27.6.2002 “Për tarifat e shërbimeve që kryen 

policia e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit ndaj shtetasve dhe personave, juridikë e fizikë, 

vendas e të huaj“; 

Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.1108, date 30.12.2015 “Për transferimin, nga Ministria e 

Bujqësisë, Zhvillimit rural dhe Administrimit të ujërave të Bashkitë, të infrastrukturës së ujitjes 

dhe kullimit, të personelit dhe të aseteve të luajtshme e të paluajtshme të Bordeve Rajonale të 

Kullimit”; 

Udhëzim i Ministrit të Financave Nr.1, datë 12.1.2007 “Për përcaktimin e veprimtarive 

qëtrajtohen si veprimtari, tregtare apo shërbimi, ambulante si dhe procedurat e regjistrimit të tyre 

në organin tatimor”; 

Udhëzim i Ministrit të Financave Nr.32, datë 31.12.2013, "Për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e 

biznesit të vogël", i ndryshuar. 

Udhëzim i Ministrit të Financave Nr.26, datë 4.09.2008, "Për taksat kombëtare", i ndryshuar. 

Udhëzim i Përbashkët (Ministri i Financave dhe Ministri i Drejtësisë) Nr. 655/1, date 06.02.2007 

“Për Përcaktimin e Uniformitetit të Standardeve Proceduriale dhe të Raportimit të Sistemit të 

taksës Vendore “;Udhëzim i Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe 

Sipërmarrjes nr. 6756, date 3.9.2015 “Për zbatimin e vendimin të Këshillit të Ministrave nr. 54, 

datë 5.2.2014 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës dhe të mënyrës së dhënies me qira, 

enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i ndryshuar; 

Udhëzim nr.30, datë 27.12.2011, "Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik", I 

ndryshuar; 

Udhëzuesi i Ministrit për Çështjet Vendore nr 541/1, date 31.12.2015 “Udhëzues për zbatimin e 

VKM nr.l108 dat.30.l2.20l5 "Për transferimin nga MBZHRAU tek bashkitë, të infrastrukturës së 

ujitjes dhe kullimit, të personelit dhe të aseteve të luajtshme dhe të paluajtshme”; 

 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 


