
TATIMI I THJESHTUAR MBI FITIMIN E BIZNESIT TË VOGËL 

 

Nivelet e takses 

 

Nr. Lloji i Taksës / Tarifës Niveli i Taksës / Tarifës 

1 Tatim i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël: 

I.Të gjitha subjektet, bizneset me qarkullim nga 0 deri në 5 milion 

lekë/vite. 

II.Të gjitha subjektet, bizneset me qarkullim nga 5 deri në 8 milion 

lekë/vite. 

 

0 lekë/vit 

 

5% mbi fitimin e tatueshëm 

TAKSA MBI PASURITË E PALUAJTSHME 

Pasuri e paluajtshme, në kuptim të këtij ligji, janë objektet e ndërtuara mbi/nën sipërfaqen e  

Në taksat mbi pasurinë e paluajtshme përfshihen: 

- Taksa mbi tokën bujqësore 

- Taksa mbi ndërtesën 

- Taksa mbi truallin 

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

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

Në rast të mungesës së dokumentacionit të pronësisë (ndërtesë, tokë bujqësore, truall) përdoruesi 

i pasurisë bën një vetëdeklarim të sipërfaqes pranë bashkisë. Bashkia nëpërmjet komisionit të 

ngritur mund të vlerësojë sipërfaqen e taksueshme. 

Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë është person juridik publik, buxhetor, në varësi të 

ministrit përgjegjës për financat. Struktura dhe organika miratohet me urdhër të Kryeministrit.  

Këshilli i Ministrave miraton rregullat për organizimin dhe funksionimin e saj.”. 

1.1.1. Taksa mbi ndërtesat 

4.Detyrimi për taksën mbi ndërtesat llogaritet si shumëzim i bazës së taksës me shkallën e taksës 

mbi ndërtesën.  

A. Metodologjia për përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme 

“ndërtesa”  

Njësitë e vetëqeverisjes vendore, për efekt të përcaktimit të bazës së taksueshme të pasurisë së 

paluajtshme ndërtesë, ndjekin këtë radhë vlerësimi:  

B. Vetëdeklarimi  

Çdo taksapagues duhet të vetëdeklarojë të dhënat për pasurinë e tij të paluajtshme ndërtesë/ njësi 

pronësore, që ka në pronësi apo në përdorim. Vetëdeklarimi bëhet pranë njësisë së vetëqeverisjes 

vendore apo çdo institucioni të autorizuar nga qeveria apo njësitë e vetëqeverisjes vendore, për të 

marrë dhe për të përpunuar informacionin e vetëdeklarimit të taksapaguesit, për qëllim të 

zbatimit të legjislacionit përkatës të taksës mbi pasurinë e paluajtshme. Në rast se vlera e 

vetëdeklaruar nga taksapaguesi rezulton e ndryshme nga vlera e llogaritur me çmim e vlerësuar, 

të përcaktuar me këtë metodologji, si vlerë e bazës së taksës do të merret vlera më e lartë. Në 



fazën fillestare të zbatimit të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të 

ndryshuar, mund të merren në konsideratë dhe të përdoren të dhënat e siguruara nga institucione 

të autorizuara nga qeveria apo njësitë e vetëqeverisjes vendore, të cilat shërbejnë për vlerësimin e 

pasurisë së paluajtshme dhe përcaktimin e bazës së taksës.  

C. Përcaktimi i çmimit të vlerësuar dhe i sipërfaqes së ndërtesës, bazuar në regjistrin e 

pasurive të paluajtshme të mbajtur nga zyrat vendore (ZVRPP)  

Për përcaktimin e bazës së taksës për ndërtesën/njësinë pronësore, si referencë, në këtë rast, do të 

shërbejë vlera e përcaktuar nga rivlerësimi i pasurisë të regjistruar pranë ZVRPP-ve. Nëse në 

informacionin e marrë nga ZVRPP-ja konstatohet se për ndërtesën/njësinë pronësore është kryer 

një transaksion shitblerjeje gjatë 3 viteve të fundit, atëherë si bazë e taksueshme do të merret 

vlera më e lartë midis transaksionit dhe vlerës të regjistruar në ZVRPP.  

D. Përcaktimi i çmimit të vlerësuar sipas çmimeve mesatare të shitblerjes së ndërtesave/ 

njësive pronësore  

Kur vlerësimi sipas pikave 1.1 dhe 1.2 më lart është i pamundur, çmimi i vlerësuar për 

vlerësimin e pasurisë së paluajtshme ndërtesë/njësi pronësore do të korrespondojë me çmimin 

mesatar referues të ndërtesave që përdoren për qëllime banimi sipas qyteteve, të përcaktuara në 

aneksin 1 që i bashkëngjitet dhe është pjesë përbërëse e këtij vendimi. Për nënkategorizime të 

ndërtesave, që nuk shërbejnë për banim, sipas qëllimit të përdorimit, zbatohen çmimet mesatare 

për metër katror sipërfaqe ndërtimi, të përcaktuara në aneksin 2 që i bashkëngjitet këtij vendimi 

dhe është pjesë përbërëse e tij. 

Nëse çmimi për metër katror për banesë/njësi pronësore, i vënë në dispozicion nga ZVRPP-ja, 

dhe çmimet minimale fiskale janë të ndryshme, atëherë merret si çmim vlerësues ai çmim që ka 

vlerën më të lartë.  

DH. Vlera e pasurisë së paluajtshme “ndërtesë”, referuar verifikimeve në terren 

Njësitë e vetëqeverisjes vendore, në përputhje me kompetencat e kuadrit ligjor në fuqi, kryejnë 

korrektime në regjistrin e bazës së të dhënave. Korrektimet kryhen bazuar në verifikimet 

periodike në terren për sipërfaqen e ndërtesës/ njësisë pronësore. Verifikimi në terren shërben 

edhe për të regjistruar për herë të parë ndërtesa/njësi pronësore ose nënndarje të saj. Në këtë rast, 

njësitë e vetëqeverisjes vendore kërkojnë informacion nga burime zyrtare, nëse ka, për 

sipërfaqen e ndërtesës/njësisë pronësore apo nënndarjen dhe e krahasojnë me verifikimin e kryer. 

Nëse nuk sigurojnë informacione lidhur me sipërfaqen e ndërtesave të identifikuara, njësitë e 

vetëqeverisjes vendore bëjnë vetëvlerësimin e ndërtesës/njësisë pronësore mbi sipërfaqen e 



verifikuar në terren. Njësitë e vetëqeverisjes vendore, sipas procedurave të përcaktuara në këtë 

metodologji, në çdo rast, pasi bëjnë vlerësimin e vlerës së pasurisë së paluajtshme, hedhin të 

dhënat në regjistrin e bazës së të dhënave, për efekt të përcaktimit të bazës së taksës dhe 

llogaritjes së shumës së taksës për t’u paguar nga taksapaguesi.  

E. Sipërfaqja e prezumuar  

Nëse identifikohet ekzistenca, por nuk arrihet të përcaktohet sipërfaqja e ndërtesës/njësisë 

pronësore, përdoren vlerat referuese për sipërfaqe, si më poshtë vijojnë:  

a) 100 (njëqind) metër katror sipërfaqe për njësi pronësore, për ndërtesat për banim;  

b) 70 (shtatëdhjetë) metër katror sipërfaqe për njësi pronësore, për ndërtesat për banim, të 

privatizuara me ligjin nr. 7652, datë 23.12.1992, “Për privatizimin e banesave shtetërore”, të 

ndryshuar. Për ndërtesat e tjera, të cilat nuk shërbejnë për qëllime banimi, njësitë e vetëqeverisjes 

vendore bëjnë verifikimin në terren, për të përcaktuar sipërfaqen dhe për të llogaritur bazën e 

taksës. Kur gjatë verifikimeve në terren konstatohen dëmtime të ndërtesave për shkaqe të 

fatkeqësive natyrore (tërmet/zjarr/përmbytje etj.), të cilat ndryshojnë vlerën e kësaj pasurie, 

njësia e vetëqeverisjes vendore, sipas rastit që i paraqitet, ngre një komision, i cili vlerëson dhe 

korrekton vlerën e ndërtesës. Vlerësimi bëhet sipas gjendjes fizike në të cilën paraqitet ndërtesa e 

dëmtuar.  

Ë. Nënndarja zonale/nënzonale brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore  

Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të miratojnë nënndarje zonale/nënzonale të territorit, 

brenda juridiksionit të tyre, për zbatimin e niveleve të shkallës së taksës brenda kufijve plus 30 

(tridhjetë) për qind ose minus 30 (tridhjetë) për qind. 

Këshilli i njësisë së vetëqeverisjes vendore, jo më shpesh se një herë në vit, për banesat në njësitë 

administrative jashtë qytetit përkatës, të cilat iu bashkuan njësive të qeverisjes vendore pas hyrjes 

në fuqi të ligjit nr. 115/2014, mund të reduktojë çmimin mesatar referues të përcaktuar në 

aneksin 1, deri në masën minus 35 (tridhjetë e pesë) për qind, krahasuar me çmimin e zonës më 

të afërt, përjashtuar zonat rezidenciale. Nivelet e miratuara sipas zonave/nënzonave të territorit të 

njësisë së vetëqeverisjes vendore i bëhen të ditura zyrtarisht edhe Drejtorisë së Përgjithshme të 

Taksës së Pasurisë.  

F. Vlera e pasurisë së paluajtshme për ndërtesat e papërfunduara në shkelje të afatit të 

lejes së ndërtimit  



Për ndërtesat e pajisura me leje ndërtimi, por që nuk kanë arritur të përfundojnë sipas afatit të 

përcaktuar në aktin e miratimit të kërkesës për leje ndërtimi, përcaktimi i bazës së taksueshme 

bazohet mbi koston e parashikuar të ndërtimit, sipas lejes së ndërtimit të miratuar nga njësia 

përkatëse e vetëqeverisjes vendore apo KKT-ja. Në këtë rast, vlera e bazës së taksës së ndërtesës 

llogaritet për të gjithë ndërtesën, kur është një njësi e vetme dhe e destinuar për një qëllim të 

vetëm përdorimi, pavarësisht fazës në të cilën gjendet ndërtesa e papërfunduar. Baza e taksës së 

ndërtesës llogaritet në masën 30 (tridhjetë) për qind të shkallës së taksës të përcaktuar me ligj, 

shumëzuar me koston e ndërtimit të parashikuar në lejen e miratuar të ndërtimit.  

Në rast kur ndërtesa përbëhet nga më shumë se një njësi pronësore, të parashikuara për t’u 

përdorur për qëllime të ndryshme apo për t’u tjetërsuar në pronësi të më shumë se një 

pronari/përdoruesi, si bazë e taksës do të shërbejë kostoja e plotë e ndërtimit të të gjitha njësive 

përbërëse të ndërtesës, pavarësisht fazës në të cilën gjendet e gjithë ndërtesa e papërfunduar. Në 

qoftë se njësitë e ndërtesës, bazuar në lejen e miratuar të ndërtimit, janë parashikuar për qëllime 

të ndryshme përdorimi (për shembull, disa për banim dhe disa për veprimtari 

ekonomike/joekonomike), vlera e pasurisë së paluajtshme për përcaktimin e bazës së taksës së 

ndërtesës llogaritet në masën 30 (tridhjetë) për qind të shkallës së taksës së përcaktuar me ligj, 

sipas llojit të përdorimit, shumëzuar me koston e ndërtimit për njësi të ndërtesës.  

Në rast se zhvilluesit kanë lidhur kontratë shitjeje për tjetërsimin e pronësisë së ndërtesës së 

papërfunduar apo të njësive të veçanta të saj, si bazë e vlerësimit të pasurisë së paluajtshme, për 

efekt të llogaritjes së taksës së ndërtesës, do të shërbejnë kontratat e shitjes. Në qoftë se nga 

krahasimi rezulton se vlera e kontratave të shitjes është e ndryshme nga vlera e llogaritur me 

çmimin vlerësues, atëherë si bazë e taksës përcaktohet vlera më e lartë. Kur nga verifikimi në 

terren rezulton se ndërtesa apo njësi të veçanta të saj janë vënë në përdorim/shfrytëzim, 

pavarësisht se ndërtesa në tërësi nuk ka përfunduar, taksa llogaritet e plotë për pjesën në 

përdorim/shfrytëzim.  

Në këtë rast, baza e taksueshme llogaritet me kostot e ndërtimit për pjesën e papërfunduar dhe 

me çmimet vlerësuese për pjesët e vëna në përdorim. Për pjesë të ndërtesës të vëna në përdorim, 

baza e taksës do të jetë e plotë. E njëjta situatë vlen edhe kur nuk është dhënë leja e shfrytëzimit 

të ndërtesës apo nuk është bërë regjistrimi në zyrën vendore të regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme. Në të gjitha rastet e përmendura në pikën 4 të këtij neni, personi që ka për detyrim 

pagesën e taksës së llogaritur është zhvilluesi.  



Në rastin kur njësi të veçanta të ndërtesës janë vënë në përdorim dhe taksa paguhet e plotë, 

paguesi i taksës së llogaritur është përdoruesi.  

G. Llogaritja e shumës së taksës së ndërtesës/ njësisë pronësore. 

Njësitë e vetëqeverisjes vendore, duke përdorur të dhënat e mbledhura për ndërtesën/njësinë 

pasurore, përcaktojnë bazën e taksës dhe llogarisin shumën e taksës vjetore të ndërtesës për t’u 

paguar nga çdo taksapagues. Baza e llogaritjes së taksës së ndërtesës është vlera e 

ndërtesës/njësisë pronësore, përcaktuar me një nga metodat e parashikuara në këtë metodologji.  

Shkalla e taksës Shkalla e taksës mbi ndërtesat, e cila aplikohet si përqindje e bazës së taksës, 

është si më poshtë:  

- 0.05% për ndërtesën që përdoret, shfrytëzohet për banim;  

- 0.2% për ndërtesën që përdoret, shfrytëzohet për veprimtari ekonomike;  

- 30 % e shkallës së taksës përkatëse për të gjithë sipërfaqen ndërtimore, për të cilën zhvilluesi 

është pajisur me leje ndërtimi dhe nuk ka arritur ta përfundojë atë sipas afatit të përcaktuar në 

aktin e miratimit të kërkesës për leje ndërtimi.  

6. Nënkategori specifike ndërtesash dhe qëllimi i përdorimit Nënkategorizimi i 

ndërtesave/njësi pronësore që nuk përdoren për banim, sipas qëllimit të përdorimit dhe të 

shfrytëzimit të tyre, përcaktohen në aneksin 2, bashkëngjitur këtij vendimi. Nënkategoritë e 

ndërtesave/njësive pronësore, që shfrytëzohen për banim/strehim, jepen si më poshtë:  

1. Ndërtesa e cila u shërben njerëzve për nevoja themelore banimi, duke përfshirë shtëpitë, 

apartamentet, banesat dhe ndërtesat e ngjashme;  

2. Garazhet e mbyllura;  

3. Bodrumet;  

4. Çdo ndërtesë tjetër e ngjashme, mbi apo nën tokë, që nuk përdoret apo shfrytëzohet për 

qëllime të tjera veç atij të banimit.  

ANEKSI 1 Çmimet  mesatare referuese për metër katror sipërfaqe ndërtimi për 

vlerësimin e vlerës së taksueshme për banesat  a.1)Çmimet mesatare referuese të shitblerjes 

së ndërtesave që përdoren për qëllim banimi sipas qyteteve dhe ndarjes zonale. 
Qarku  Nr. Qyteti  Qëllimi i shfrytëzimit 

të ndërtesës 

Lekë/m2 Sipërfaqe shfrytëzimi 

(sipas VKM 132, Anksi 1)   
Vlera e 

ndërtesës sipas 

ligjit 

Lekë/m2 Siperfaqe 

shfrytëzimi (sipas 

VKM 132, Anksi 1)   
 
 

Dibër 

 

 

62 

 

 

Klos 

Për banim në qytetin 

Klos dhe fshatrat e 

Bashkisë Klos 

 

32,000 
  

32,000 

Për banim në Njësitë    



Administrative  32,000 -35%                  

20,800 
Për veprimtari tregtimi 

dhe shërbimi në 

Bashkinë Klos: 
-Qytet  

-Fshat 

 

1.5 herë më i lartë se çmimi i 

sipërfaqeve të banimit sipas qytetit 

  

 

                 

48,000 

Për veprimtari tregtimi 

dhe shërbimi në Njësitë 

Adminstrative 

1.5 herë më i lartë se çmimi i 

sipërfaqeve të banimit sipas qytetit 
-35% 31,200 

 

ANEKSI 2 ÇMIMET MESATARE REFERUESE PËR METËR KATROR SIPËRFAQE 

NDËRTIMI PËR VLERËSIMIN E VLERËS SË TAKSUESHME PËR NDËRTIME DHE 

AMBJENTE JO BANIM 

 a) Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi për veprimtari tregtimi, shërbimi është 1.5 (një 

pikë pesë) herë më i lartë se çmimi i sipërfaqeve të banimit sipas qyteteve. Në këtë kategori 

përfshihen edhe njësitë tregtare, ku njëkohësisht realizohen edhe procese të përziera prodhimi, 

tregtimi apo shërbimi me pakicë. Në zonat që përfshihen në Bashkinë Tiranë, ky koeficient është 

2 (dy) herë më i lartë.  

b) Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi për parkim të mbuluar dhe bodrume është 70 

(shtatëdhjetë) për qind e çmimit të sipërfaqeve të apartamenteve të banimit sipas qyteteve.  

c) Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi për parkim të hapur është 30 (tridhjetë) për qind e 

çmimit të sipërfaqeve të apartamenteve të banimit sipas qyteteve.  

ç) Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi të destinuara për veprimtari industriale, si: 

prodhim, përpunim ose magazinim të mallrave industriale, duke përfshirë fabrikat, depot, 

magazinat dhe objektet e tjera të ngjashme me to, është 50 (pesëdhjetë) për qind e çmimit të 

sipërfaqeve të banesave të zonës përkatëse sipas qyteteve.  

d) Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi që përdoren për bujqësi dhe blegtori apo veprimtari 

mbështetëse, si grumbullim, magazinim dhe ruajtje të produkteve bujqësore dhe blegtorale është 

30 (tridhjetë) për qind e çmimit të sipërfaqeve të banesave të zonës përkatëse, me përjashtim të 

përpunimit ushqimor.  

dh) Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi të destinuara për banim në njësitë administrative 

jashtë qytetit përkatës, të cilat iu bashkuan njësive të vetëqeverisjes vendore pas hyrjes në fuqi të 

ligjit nr. 115/2014, reduktohet deri në 35 (tridhjetë e pesë) për qind, krahasuar me çmimin e 

zonës më të afërt, përjashtuar zonat rezidenciale. Në zonat që përfshihen në Bashkinë Tiranë, ky 

reduktim është deri në 30 (tridhjetë) për qind krahasuar me çmimin e zonës më të afërt.  



e) Për ndërtesat e privatizuara me ligjin nr. 7652, datë 23.12.1992, “Për privatizimin e banesave 

shtetërore”, të ndryshuar, çmimi për metër katror është 70 (shtatëdhjetë) për qind e çmimit sipas 

zonave të tabelës, vetëm në rastin e shitjes së parë. 

Ngarkohen ministria përgjegjëse për financat, Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë dhe 

njësitë e vetëqeverisjes vendore për zbatimin e këtij vendimi. Këshilli i Ministrave përcakton 

rregulla në lidhje me:  

- natyrën dhe prioritetin e informacionit që do të përdoret në lidhje me përcaktimin e bazës së 

taksës mbi ndërtesat, në raste mospërputhjesh të informacionit të marrë nga burime të ndryshme;  

- prioritetin e të dhënave që do të përdoren në lidhje me vlerën e tatueshme.  

Përgjegjësitë e Drejtorisë së Përgjithshme të Taksës së Pasurisë: 

Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë:  

- menaxhon regjistrin qëndror të bazës së të dhënave të pasurive të paluajtshme (kadastra 

fiskale);  

- udhëheq, nga pikëpamja metodologjike, në lidhje me administrimin e taksës mbi pasuritë e 

paluajtshme;  

- vlerëson vlerën e pasurisë së paluajtshme për ndërtesat me metodat e përcaktuara me vendim të 

Këshillit të Ministrave, si dhe detyrimin për taksën e pasurisë ndërtesë.”. 

Përgjegjësitë e njësisë së vetëqeverisjes vendore  

1. Njësia e vetëqeverisjes vendore është autoriteti përgjegjës për funksionet në administrimin e 

taksës mbi ndërtesën, sa i përket pasurisë (ndërtesë) që është në juridiksionin e saj, si më poshtë 

vijon:  

- Mbledhjen dhe menaxhimin e informacioneve mbi ndërtesën për qëllime fiskale;  

- Përditësimin e të dhënave të regjistrit qendror të bazës së të dhënave të pasurive të paluajtshme 

(kadastra fiskale);  

- Mbledhjen me forcë të detyrimeve të taksës mbi ndërtesën;  

- Korrigjimin e të dhënave në lidhje me llogaritjen e taksës, në rastet e saktësimit të 

informacionit për sipërfaqen, vendndodhjen zonale, çmimet e tregut etj.;  

- Shqyrtimin e ankimit administrativ të taksapaguesve.  

2. Taksa mbi ndërtesën, sipas dispozitave të këtij ligji, mund të mblidhet nëpërmjet agjentëve të 

taksave, të cilët kanë shtrirje territoriale, sistem elektronik të bazës së të dhënave e të gjenerimit 

të detyrimeve dhe që autorizohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Këshilli i Ministrave 



përcakton edhe masën e përfitimit të agjentit të autorizuar, mbi të ardhurat e arkëtuara nga taksa 

e ndërtesave.  

3. Të ardhurat e mbledhura nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme derdhen për llogari të buxhetit 

përkatës të njësisë së vetëqeverisjes vendore, në territorin e së cilës ndodhet pasuria, dhe 

përdoren në përputhje me ligjin “Për financat e vetëqeverisjes vendore në Republikën e 

Shqipërisë”.  

1.2.2.  TAKSA E TOKËS BUJQËSORE 

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.  

1.2.3.  TAKSA E TRUALLIT  

Detyrimi i taksës llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tatueshme. Taksa e 

mbledhur, në mbështetje të këtij ligji, paguhet në buxhetin e bashkisë, në territorin e së cilës 

ndodhet prona e taksueshme. 

Klasifikimi sipas Bashkive 

Vlera e taksës në lekë/m2/vit 

për qëllime banimi nga 

individët sipas ligjit 

Vlera e taksës në 

lekë/m2/vit për qëllime 

banimi nga individët i 

propozuar 

Vlera e taksës në  

lekë/m2/vit për  

qëllime biznesi sipas ligjit 

Vlera e taksës në  

lekë/m2/vit për  

qëllime biznesi i 

propozuar 

Bashkia Klos, Njësitë 

Administrative të Bashkisë Klos 
0,14 lekë/m2/vit 

 

0,15lekë/m2/vit 

 

12lekë/m2/vit 

 

15lekë/m2/vit 

 

 

 

 

 

 



TAKSA E FJETJES NË HOTEL.  

Niveli i Taksës 

 

Zona 3 , Bashkia Klos, Njësitë  Administrative Klos 

Kategoritë minimale të taksës së fjetjes në hotel Lekë për natë 

fjetje sipas ligjit 

Lekë për natë 

fjetje i propozuar 

1. Hotelet 4-5 yje 105 105 

2. Bujtinë, fjetinë, motel dhe çdo njësi tjetër akomoduese, sipas 

përcaktimeve të ligjit për turizmin 

35 35 

Detyrimi për taksën llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës së vendosur nga bashkia, për natë 

qëndrimi, me numrin e netëve të qëndrimit në hotel.  

TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA NDËRTIMET E REJA 

Niveli i taksës: 

Detyrimi për pagesën e taksës llogaritet sipas tabeles se meposhteme. 

Nr.  Lloji  Vlera sipas ligjit Vlera e miratuar 

1 Në rastin e ndërtimeve të destinuara për qëllime banimi apo njësi tregtimi dhe 

shërbimi të cilat kryhen nga shoqëri ndërtimi. Këtu përfshihen: 

-edhe ndërtimet zëvendësuese për qëllime banimi, të kushtëzuara për t’u ndërtuar si 

shkak i zbatimit të një kontrate koncesionare, e cila prek banesat ekzistuese.  

-edhe ndërtimet e destinuara për qendra tregtare apo të biznesit. 

 

4 deri në 8% të cmimit 

të shitjes për m2 

 

5% të cmimit të shitjes për 

m2 

2 Në rastin e ndërtimeve të ndryshme nga ato të përcaktuara më sipër niveli i taiksës 

shprehet si % e vlerës së investimit:  

- për ndërtime që destinohen për përdorim në sektorin e turizmit, të industrisë, të 

bujqësisë, të ndërtimeve individuale për qëllime të përdorimit vetjak nga individët, 

të ndërtuara nga vetë individi apo me sipërmarrës, si dhe të ndërtimeve për qëllime 

publike 

 

 

1 deri në 3% e vlerës 

së investimit 

 

 

 

2 % e vlerës së 

investimit 

 

3 Për projektet e infrastrukturës, për ndërtimin e rrugëve kombëtare, të porteve, 

aeroporteve, tuneleve, digave, ndërtimit të infrastrukturës në energji, përfshirë 

makineritë dhe pajisjet për këto projekte.(0.1% e vlerës së investimit por jo më pak 

se kostoja e rehabilitimit të infrastrukturës së dëmtuar, kur kjo kosto nuk është 

përfshirë në preventivin e investimit) 

 

 

0.1% e vlerës së 

investimit 

 

 

0.1% e vlerës së 

investimit  

1. 4 Për ndërtesat, të cilat janë në proces legalizimi. (Leja lëshohet vetëm pasi të jetë 

vërtetuar pagesa e taksës nga taksapaguesi) 

0.5% e vlerës së 

investimit 

0.5% e vlerës së 

investimit 

2. 5 Pёr ndёrtesat, qё destinohen pёr qёllime banimi nё zonat malore, taksa e ndikimit nё 

infrastrukturё është 0 deri në 3 për qind e vlerës së investimit. 

0 deri ne 3% e vlerës 

së investimit 

1% e vlerës së 

investimit 

3. 6 Për rikonstruksionet 1%-3% e vlerës së 

investimit 

3% e vlerës së 

investimit 



Pika 5 sipas tabelës më lart sqaron: Kёshilli bashkiak pёrcakton me vendim zonat malore pёr 

efekt tё zbatimit tё kёtij paragrafi. 

-Këshilli bashkiak miraton kategori dhe nënkategori për klasifikimin e investimeve, të cilat mund 

të përdoren për vendosjen e nivelit të taksës.  

 

1.6. TAKSA MBI KALIMIN E TË DREJTËS SË PRONËSISË PËR PASURITË E 

PALUAJTSHME 

Niveli i taksës: Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme vendoset 

në çastin e kalimit të së drejtës së pronësisë mbi to. 

EMERTIMI Niveli i taksës dhe tarifës në L/m2 

-Ndërtesa banimi        100 

-Ndërtesa të tjera për tregti dhe shërbime        300 

-Ndërtesa të tjera që nuk janë të përshirë më sipër.        200 

-Për pasuritë e tjera të paluajtshme 2 % e vlerës së shitjes së pasurisë 

Pika 2 sipas tabelës sqaron: Baza e taksës është vlera në lekë për metër katror e çmimit të shitjes 

së ndërtimeve për qëllime banimi apo të njësive të tregtimit dhe shërbimit. Çmimi i shitjes për 

metër katror bazohet në vlerën referuese të vlerës së tregut, sipas përcaktimeve të nxjerra me akt 

të Këshillit të Ministrave.  

Detyrimi për pagesën: Taksa paguhet nga personi, që kalon të drejtën e pronësisë mbi pasurinë 

e paluajtshme, para kryerjes së regjistrimit, në përputhje me aktet ligjore në fuqi. 

 TAKSA VJETORE E MJETEVE TË PËRDORURA 

Strukturat përgjegjëse për vjeljet e taksës: Struktura e mbledhjes së kësaj takse është 

Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor, para kryerjes së kontrollit teknik vjetor të 

detyrueshëm të mjetit.  

 

1.8. TAKSA E ZËNIES SË HAPËSIRAVE PUBLIKE 

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

detyrim mujor i tatimpaguesit. Këshilli Bashkiak vendos për nivelin, rregullat bazë për 

administrimin dhe mbledhjen e kësaj tarife, si dhe mund të caktojë nivele të ndryshme të kësaj 

tarife, sipas nivelit të zhvillimit të veprimtarisë së biznesit në zona të ndryshme të qendrës së 

banuar. Tarifa për zënien e hapësirës publike nuk zbatohet për hapësirat që nuk janë në pronësi 

dhe nën administrimin e pushtetit vendor. 



Shënim: Për Njësitë Administrative,  niveli tregues i taksës për çdo zonë të treguar në tabelë 

është sa një e dyta e nivelit tregues përkatës në bashkitë qendër rrethi, në të cilat ndodhet Njësia 

Administrative. Kryetari i Bashkisë autorizon ngritjen e një komisioni për përcaktimin e këtyre 

hapësirave, në përmasa dhe afate kohore. Pagesa kryhet para lidhjes së marrëveshjes midis 

palëve.  

1.9. TAKSA E TABELËS.  

Taksa e tabelës është një detyrim vjetor.  

Nr.  Llojet e tabelave Bashkia kateg. III 

Vlera e taksës sipas 

ligjit  (lekë/m2/vit) 

Bashkia kateg. III Vlera e 

taksës e miratuar 

(lekë/m2/vit) 

I Taksë tabele për qëllime identifikimi, të trupëzuara ose jo, brenda territorit, ku zhvillohet 

veprimtaria e biznesit dhe që nuk përdoret për të reklamuar veprimtaritë e të tretëve (ku 

shënohet emri, dhe/ose aktiviteti i biznesit) 

a Deri në 2m2 0 0 

b Mbi 2m2 deri në 10m2 

 -e thjeshtë (pa ndriçim) 7 000 4 900 

 -me ndriçim të thjeshtë 11 500 8 050 

 -elektronike 15 000 10 500 

c Mbi 10m2 deri 20m2 

 -e thjeshtë (pa ndriçim) 5 950 4 165 

 -me ndriçim të thjeshtë 9 775 6 842.5 

 -elektronike 12 750 8 925 

ç Mbi 20m2 deri 40m2 

 -e thjeshtë (pa ndriçim) 3 850 2 695 

 -me ndriçim të thjeshtë 6 325 4 427.5 

 -elektronike 8 250 5 775 

d Mbi 40m2 

 -e thjeshtë (pa ndriçim) 2 800 1 960 

 -me ndriçim të thjeshtë 4 600 3 220 

 -elektronike 6 000 4 200 

II Tabela për qëllime identifikimi jashtë territorit ku zhvillohet veprimtaria e biznesit në 

formën dhe përmasat e tabelave për orientim 

 -tabelë identifikuese 120 100 

III Tabelë për qëllime reklamimi e lëvizshme/e palëvizshme deri në tavanin maksimal 35m2 

 -e thjeshtë me/pa ndriçim 13 500 9 450 

 --elektronike 27 000 18 900 

IV Tabela në funksion të ekspozimeve të ndryshme të hapura, panaire, spektakle, stenda 

reklauese, banderola, …etj. 

 -të të gjitha llojeve dhe përmasave 1 000 7 000 

 

 

Nr Lloji Niveli i taksës 

për Bashkinë 

Klos sipas ligjit 

Niveli i taksës 

për Bashkinë 

Klos i miratuar 

Niveli i taksës për 

njësitë administrative 

sipas ligjit 

Niveli i taksës për 

njësitë administrative 

i miratuar 

1 Taksa e zënies së 

hapësirave publike 

60 lekë/m2/muaj 60 lekë/m2/muaj 30 lekë/m2/muaj 30 lekë/m2/muaj 



 TË ARDHURA PJESORE NGA TAKSA E RENTËS MINERARE 

Renta minerare llogaritet si detyrim mujor i subjektit taksapagues, në çastin kur ai shet produkte 

minerare.  

Përqindja e rentës minerare për përmbajtjen e mineralit metalor në nënproduktin minerar është 

në masën sa 2/3 e normës së rentës së përcaktuar në shtojcën nr. 2, “Grupi i parë (I) Mineralet 

metalike” dhe 5 për qind e të ardhurave nga renta minerare i takojnë pushtetit vendor ku 

zhvillohet veprimtaria (përkatësisht Bashkisë Klos në llogarinë e degës së thesarit). Të ardhurat 

nga renta minerare përdoren për investime për njësitë e qeverisjes vendore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2: TARIFAT VENDORE(Taksat e përkohshme vendore) 

1.Taksa e përkohshme për infrastrukturën arsimore . 

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.Kjo taksë do të përdoret ekskluzivisht për përmirësimin e 

infrastrukturës së objekteve arsimore në bashkinë Klos.Niveli i kësaj takse do të jetë: Për biznesin e 

madh: 6,000 lekë/vit Për biznesin e vogël: 3,000 lekë/vit,për të gjithë familjet që banojnë/janë rezidentë  

brenda territorit në juridiksionin e Njesise Administrative Klos 300 lek në vit dhe – 30% ne vleren 210 

leke për të gjithe familjet që banojnë/jane rezidentëne njesite Administrative Xiber,Suç dhe 

Gurre. 

2.TARIFA E PASTRIMIT DHE E LARGIMIT TË MBETURINAVE 

Niveli i tarifës së pastrimit: Kategoritë, nënkategoritë dhe nivelet treguese janë të shprehura si 

më poshtë: 

Nr. Lloji i aktivitetit Niveli i tarifës 

në Bashkinë 

Klos sipas ligjit 

Niveli i tarifës 

në Bashkinë 

Klos i 

miratuar 

Niveli i tarifës 

në NJ.A.D 

sipas ligjit 

Niveli i tarifës 

në NJ.A.D i 

miratuar 

1 Taksa e pastrimit, ndriçimit për çdo familje:                   

- në fshat  

-në qytet    

 

1.300lekë/vit 

1.800lekë/vit 

 

1.300lekë/vit 

1.800lekë/vit 

 

1.300lekë/vit 

 

 

1.300lekë/vit 

2 Për   kafenë,   20.000 20.000 18.000 18.000 

3 Për  bar restorante, diskoteka, lojëra fati etj.  20.000 20.000 18.000 18.000 

4 Për  fruta - perime,  20.000 20.000 20.000 20.000 

5 Artikuj ushqimorë të ndryshëm person fizik 18.000 18.000 16.000 16.000 

6 Artikuj ushqimorë të ndryshemn person juridik 20.000 20.000 18.000 18.000 

7 Për tregtim fara,fidane,plehra kimike,inpute bujqësore,  15.000 15.000 13.000 13.000 

8 Tregti mielli,hime,artikujve ushqimore të ndryshëm 20.000 20.000 18.000 18.000 

9 Për hotele, motele, komplekse turistike  700 l/dhomë/vit 700 l/dhomë/vit 500 l/dhomë/vit 350 l/dhomë/vit 

10 Artikuj industrialë (veshmbathje,parfumeri,argjendari) 6.000 6.000 6.000 6.000 

11 Artikuj industriale elektrike, hidraulike,ndërtim, etj. 20.000 20.000 20.000 20.000 

12 Për prodhim dhe tregtim mobiljesh 22.000 22.000 22.000 22.000 

13 Për tregtim bulmet, mish, peshk 22.000 22.000 22.000 22.000 

14 Farmaci  15.000 15.000 15.000 15.000 

15 Stamatologji  13.000 13.000 13.000 13.000 

16 Formaci bujqësore (tregtim fara e fidane)  10.000 10.000 10.000 10.000 

17 Farmaci blegtorale  10.000 10.000 10.000 10.000 

18 Pika riparimi për motorra 5000 5000 5000 5000 

19 Gomisteri, saldator,  8.000 8.000 8.000 7.000 

20 Përpunim dhe tregtim plaka mermeri                10.000 10.000 10.000 



10.000 

21 Lavazhe 6.000 6.000 6.000 6.000 

22 Kënde sportive private (kalçeto) 8.000 8.000 8.000 7.000 

23 Qendër interneti apo lojërash me kompjuter 8.000 8.000 7.000 7.000 

24 Bilardo  8.000 7.000 8.000 6.000 

25 Baxho  10.000 12.000 10.000 10.000 

26 Thertore  22.000 22.000 22.000 20.000 

27 Për prodhim dhe tregtim buke 18.000 18.000 18.000 16.000 

28 Prodhim ushqime të shpejta(fast-food, pastiçeri, piceri) 18.000 18.000 18.000 16.000 

29 Për mulli bloje 8.000 6.000 8.000 6.000 

30 Për varr punues 12.000 10.000 12.000 9.000 

31 Autoshkollë 7.000 5000 7.000 5000 

32 Ambulant  3000 3000 3000 3000 

33 Tregu ambulant (privat)  30.000 30.000 30.000 30.000 

34 Kancelari, rrobaqepsi,  12.000 10.000 10.000 8.000 

35 Këmb. valutor, tranferim parash; agjensi udhëtimi 10.000 10.000 10.000 10.000        

36 Fotograf, tregtim artikujsh artistik, punime artizanale, 

tregtim aksesore celularësh 

5000 5000 5000 5000 

37 Grumb. dhe tregtim i bimëve medicionale,  12.000 10.000 10.000 8.000 

38 Grumbullime skrapi 12.000 12.000 10.000 8.000 

39 Për floktore (parukeri + estetië.etj) 10.000 12.000 10.000 10.000 

40 Për vellari 7.000 7.000 7.000 5000 

41 Për berber 12.000 10.000 12.000 9.000 

42 Për kopshte,çerdhe,shkollajopublike,orga.jofitimprurëse 500 l/dhomë/vit 500 l/dhomë/vit 500 l/dhomë/vit 500 l/dhomë/vit 

43 Për prodhim materialesh ndërtimi kur veprimtaria 

klasifikohet si biznes i vogël   

12.000 10.000 10.000 8.000 

44 Globaste – Lloto sporti 20.000 20.000 20.000 20.000 

45 Antenë Tv kabllor 50.000 50.000 50.000 50.000 

46 Alba Posta, OSHEE,  50.000 50.000 50.000 50.000 

47 Nënstacioni  i policisë Klos 20.000 20.000 20.000 20.000 

48 Rrjetet e shpërndarjes së internetit 12.000 12.000 12.000 12.000 

49 Për spitale publike 30.000 30.000 30.000 30.000 

50 Institucione  financiare:    agjensi  transferim  

parash,banka e institicione të tjera, Bankomat e të 

ngjashme 

12.000 12.000 12.000 12.000 

51 Për spitale + maternitete jopublike 500 l/dhomë/vit 30.000 500 l/dhomë/vit 30.000 

52 Për sheshe depozitimi materialesh dhe parkim privat  15.000 20.000 15.000 20.000 

53 Punime me Fadromë, gërmime, ngarkim shkarkim etj të 

ngjashme 

20.000 20.000 20.000 20.000 

54 Për çdo njësi prodhimi dhe tregëtimi 

(tulla,tjergulla,blloqe betoni,furra gëlqereje,nyje inerte, 

fabrikë mielli, farmaci.etj.):  

- person fizik  

- person juridik   

 

 

 

20.000 

50.000 

 

 

 

20.000 

50.000 

 

 

 

20.000 

50.000 

 

 

 

20.000 

50.000 

55 Për çdo njësi që kryen punime ndërtimi: 

- person fizik  

- person juridik     

 

25.000 

60.000 

 

25.000 

60.000 

 

25.000 

60.000 

 

25.000 

60.000 

56 Për çdo njësi tregt.të materialëve të ndërtimit (b.i vogël) 20.000 20.000 20.000 20.000 



57 Për çdo njësi përpunimi materiale inertesh:                          

- person fizik  

- person juridik   

 

22.000 

50.000 

 

30.000 

60.000 

 

22.000 

50.000 

 

30.000 

60.000 

58 Për çdo njësi depozitimi,përpunimi dhe tregtimi të 

lëndës drusore:          - person fizik  

                                  - person juridik   

 

30.000 

60.000 

 

30.000 

60.000 

 

30.000 

60.000 

 

30.000 

60.000 

59 Për çdo njësi shërbimi dhe artizanati (karburant, përp. 

druri e duralumini):  

- përpunim druri dhe duralumini  

- karburant 

 

 

12.000 

22.000 

 

 

12.000 

22.000 

 

 

12.000 

22.000 

 

 

10.000 

20000 

60 Për shtëpitë e pushimit, resorte dhe zonat turistike 60.000 60.000 60.000 60.000 

61 Për mjedise administrative (zyra, salla mbledhjesh,etj):  

- shtetërore 

- private 

 

50 l/dhomë/vit 

250 l/dhomë/vit 

 

65 l/dhomë/vit 

325 l/dhomë/vit 

 

50 l/dhomë/vit 

250 l/dhomë/vit 

 

65 l/dhomë/vit 

325 l/dhomë/vit 

62. Transport pasagjerësh 

1 Autoveturë 4+1  4.000 4.000 4.000 3.000 

2 Automjet 6-9 vende  8.000 6.000 8.000 5.000 

3 Automjet 10 – 25 vende  12.000 10.000 12.000 8.000 

4 Automjet 26 – 50 vende  15.000 12.000 13.000 10.000 

63. Transport mallrash 

1 Automjet deri në 3.5 tonë  4.000 4.000 4.000 3.000 

2 Automjet 3.5 tonë deri më 10 tonë  5.000 5.000 5.000 4.000 

3 Automjet 10 tonë deri në 16 tonë  8.000 6.000 8.000 6.000 

4 Automjet mbi 16 tonë  8.000 8.000 8.000 6.000 

 

3. TARIFA E NDRIÇIMIT DHE GJELBËRIMIT 

 Kategoritë, nënkategoritë dhe nivelet treguese të tarifës së ndriçimit janë të shprehura si më 

poshtë: 

       Kategoritë:  Niveli i tarifës sipas 

ligjit për B.Klos 

Niveli i tarifës sipas ligjit 

për B.Klos i miratuar 

I. Taksa e gjelbërimit për familjet në qytet 500lekë/vit 500lekë/vit 

      II. INSTITUCIONE:  

a. Ndërmarrje,  Entet shtetërore  

b. Shkolla, kopështe, çerdhe private, spitale, klinika, qendra 

rehabilitimi  

c. Organizatat jofitimprurëse 

 

1000 lekë në vit 

700 lekë në vit  

 

900 lekë në vit 

 

1000 lekë në vit 

700 lekë në vit  

 

900 lekë në vit 

III. BIZNESI   

a. Person fizik, biznes i vogël 1000 lekë në vit 1000 lekë në vit 

b. Person juridik, biznes i madh me T.V.Sh  

c. Person Juridik, Hec, fabrikë pasurim minerali, impjante 

2000 lekë në vit 

4000 lekë në vit  

2000 lekë në vit 

5000 lekë në vit 

 

 

 

4. TARIFA E PARKIMIT TË  AUTOMJETEVE  



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 . 

 

Lloji i mjetit  Niveli i tarifës 

(lekë/vit) 

Niveli i tarifës i 

miratuar (lekë/vit) 

1. Autobuz të gjithë llojeve 10000 9000 

2. Autotaksi 8+1 vende  10000 8000 

3. Autovetura 4+1 6000 6000 

4. Të rezervuara  12000 10000 

5. Tarifë parkimi gjatë ditës  100 lekë/dite 100 lekë/dite 

6. Kamionë 10000 8000 

 

 

 

5. TARIFA E SHËRBIMIT ADMINISTRATIV TË BASHKISË KLOS 

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

nga arkiva etj.  

Lloji i shërbimit  Niveli i tarifës sipas 

ligjit (në lekë) 

Niveli i tarifës i 

miratuar (në lekë) 

1. Tërheqja e dokumentave dhe njehsim me origjinalin 

nga arkiva dhe vërtetime për personat që nuk janë banorë 

të Bashkisë Klos 

500 500 

2. Tërheqja e dokumentave dhe njehsim me origjinalin 

nga arkiva dhe vërtetime për personat që janë banorë të 

Bashkisë Klos 

500 

 

 

350 

 

b) Tarifa për shërbime nga zyrat    

Lloji i shërbimit  Niveli i tarifës 

sipas ligjit (në 

lekë) 

Niveli i tarifës i 

miratuar (në lekë) 

1. Vërtetime të ndryshme 100 100 

2. Dokumenta toke (vërtetim përcaktimi nr. pasurie) 200 200 

3.Çertefikatë rregjistrimi në organin tatimor vendor 500 500 

4.Tarifë e shërbimit për privatizim objekti dhe trualli funksional  5000 lekë/objekt 5000 lekë/objekt 

5. Tarifë vërtetimi për hyrje në tendër (investime publike) 5000 lekë/objekt 5000 lekë/objekt 

6. Vërtetim detyrimesh i thjeshtë për biznezin 6000 lekë/objekt 6000lekë/objekt 

7. Tarifë për vërtetim transporti për lëndë drusore: 

a. Për subjektet e biznesit 

b. Për familjarët  

300 lekë/objekt 300 lekë/objekt 



   

 
  

 

TARIFAT E APLIKIMEVE Të LEJEVE SIPAS KATEGORIVE Të SEKTORIT TE PLANIFIKIMIT DHE KONTROLLIT Të 
ZHVILLIMIT Të TERRITORIT 

Emërtimi i tarifës Niveli i taksës dhe tarifës 

1.Sherbime gjatë marrjes së Lejes së Zhvillimit dhe Lejes së Ndërtimit 

a) Tarifë aplikimi për leje zhvillimi dhe leje ndërtimi për 
objekt banimi. 

2000 lekë/leje 

Leje zhvillimi 

Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 
250 m2 

Leje ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues, me sipërfaqe 
më të madhe se 250 m2 

Leje ndërtimi për rikonstruksion pa ndryshim funksioni 

Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe deri në 250 m2 

Leje ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues, me sipërfaqe 
deri në 250 m2 

Leje rindërtimi, rikonstruksioni dhe riparimi të ndërtesës së 
dëmtuar me shtim apo ndryshim vëllimi 

Leje rindërtimi, rikonstruksioni dhe riparimi të ndërtesës së 
dëmtuar, pa shtim apo ndryshim vëllimi 

b) Tarifë aplikimi për leje zhvillimi dhe leje ndërtimi për 
objekte me qëllim biznesi apo të kombinuar dhe çdo lloj 
objekti tjetër 

3000 lekë/leje 

Leje zhvillimi 

Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 
250 m2 

Leje ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues, me sipërfaqe 
më të madhe se 250 m2 

Leje ndërtimi për rikonstruksion pa ndryshim funksioni 

Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe deri në 250 m2 

Leje ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues, me sipërfaqe 
deri në 250 m2 

Leje rindërtimi, rikonstruksioni dhe riparimi të ndërtesës së 
dëmtuar me shtim apo ndryshim vëllimi 

 Leje Infrastrukture 



Leje rindërtimi, rikonstruksioni dhe riparimi të ndërtesës së 
dëmtuar, pa shtim apo ndryshim vëllimi 

c)Tarifë aplikimi për leje zhvillimi dhe ndërtimi apo për 
studime për komplekse banimi me sip. shesh ndërtimi mbi 
1000 m2 

10 000 lekë/leje 

d) Tarifë aplikimi për Deklaratë Paraprake. 3000 lekë/leje 

e)Shërbime gjatë ndërtimit të objektit   

Leje për ndryshimin e subjektit zhvillues 1500 lekë/leje 

Leje për ndryshimin e projektit gjatë ndërtimit 5000 lekë/leje 

Njoftim për ndryshimin e subjektit zbatues 1500 lekë/leje 

f) Leje për shtyrjen e afatit të lejes së ndërtimit 3000 lekë/leje 

g) Leje ndërtimi për rikonstruksion me ndryshim funksioni 5000 lekë/leje 

gj) Leje për ndryshimin e funksionit 100 lekë/m2 të sipërfaqes totale të objektit 

h). Leje për ndërtim mur rrethues dhe ndërtim çatie të 
pashfrytëzueshme 2000 lekë/leje 

i). Leje ndërtimi për prishje ndërtimi ekzistues 2000 lekë/leje 

2.Tarifa e marrjes së Çertifikatës  së Përdorimit të Objektit  

a) Për objekt banimi 2500 lekë/leje 

b) Për objekte me qëllim biznesi apo të kombinuar dhe çdo 
lloj objekti tjetër 2500 lekë/leje 

c) Tarifë për përcjelljen e dokumentave të lejes së ndërtimit 
në ZVRPP  1000 lekë/leje 

    

Njoftim për fillimin e punimeve  0 lekë/leje 

Njoftim për raportin e mbikqyrjes 0 lekë/leje 

Njoftim për raportin e kolaudimit  0 lekë/leje 

3. Tarifë aplikimi për leje zhvillimi dhe leje ndërtimi të përshpejtuara 

Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2 e pershpejtuar 10-fishi I 
tarifës së 
aplikimit të 
parashikuar 
sipas 
VKM-408, 
datë 
13.05.2015 

Leje ndërtimi për prishje ndërtimi ekzistues e pershpejtuar 

Leje ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2 e pershpejtuar 

Leje ndërtimi për rikonstruksion pa ndryshim funksioni e pershpejtuar 

Leje ndërtimi për rikonstruksion me ndryshim funksioni e pershpejtuar 



Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe deri në 250 m2 e pershpejtuar 

Leje ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues, me sipërfaqe deri në 250 m2 e pershpejtuar 

Tarifë për lëshim autorizimi të thjeshtë për kryerjen e punimeve që nuk kërkojnë leje ndërtimi 

2000 
lekë/leje 

  

  

Shënim:  Për të njëjtin aplikim në rast përsëritje, tarifa e aplikimit nuk do të paguhet.  
 

 

  
 

6.Tarifa të shërbimit veterinar 
      

Lloji i raportit Niveli i tarifës 

sipas ligjit 

Niveli i tarifës 
i miratuar 

1.Vulosja e mishit dhe pajisja me raport veterinar për një krerë:   

Gjedh:   -  Viç 

              -  Lopë 

              - Derr 

300 lekë/krerë 

200 lekë/krerë 

200 lekë/krerë 

300 lekë/krerë 

200 lekë/krerë 

200 lekë/krerë 

              - Bagëti të imta  50 lekë/krerë 50 lekë/krerë 

 

 

7. Tarifa për shërbimin në fushën e transportit të pasagjerëve dhe mallrave, 

dhënien e lejeve për ushtrim aktiviteti 
Nr. Lloji i veprimtarisë  

Transport automobilistik 

Dokumenti që 

lëshohet 

Ngjyra  Niveli i tarifës 

sipas ligjit 

Niveli i tarifës 
i miratuar 

A TRANSPORT UDHËTARËSH  

1 

 

Për kryerjen e shërbimeve në linjë të rregullt 

qytetëse të udhëtareve 

Liçencë E kaltër 80000 56000 

Çertifikatë E bardhë 7500 7500 

2 Për kryerjen e shërbimeve në linjë të rregullt 

rrethqytetëse të udhëtarëve 

Liçencë  E kaltër 40000 28000 

Çertifikatë E bardhë 7500 7500 

3 Për kryerjen e shërbimëve në linjë të rregullt 

ndërqytetëse të udhëtarëve 

Liçencë  E kaltër 75000 52500 

Çertifikatë E bardhë 7500 7500 

4 Për kryerjen e shërbimëve të rregullta të 

specializuara të udhëtarëve. 

Liçencë  E kaltër 20000 14000 

Çertifikatë E bardhë 7500 7500 

5 Për kryrjen e shërbimëve vajtje – ardhje 

(lavjerrë s) të udhëtarëve 

Liçencë E kaltër 20000 14000 

Çertifikatë E bardhë 7500 7500 

6 Për kryerjen e shërbimëve me taksi të 

udhëtarëve (person fizik) 

Liçencë Portokalli e 

lehtë 

10000 10000  



7 Agjensi transporti udhëtarësh e shërbimi 

taksi 

Liçencë Portokalli e 

lehtë 

20000   14000  

B TRASNPORT MALLRASH 

8 Transport mallrash brenda vendit për të 

tretë dhe me qera: 

Liçencë E gjelbër   

8/a Leje veprimtarie person juridik Liçencë E gjelbër 8000 10000 

8/b Leje veprimtarie person fizik Liçencë E gjelbër 8000 10000 

8/c Çertifikatë automjeti transport për të tretë 

(ton/Kapacitet). 

-Çertifikatë E bardhë 200(l/ton) 200(l/ton) 

9 Transport mallrash brenda vendit për 

llogari të vet: 

Liçencë E gjelbër   

9/a Leje veprimtarie person juridik Liçencë E gjelbër 8000 10000 

9/b Leje veprimtarie person fizik Liçencë E gjelbër 4000 5000 

9/c Çertifikatë automjeti transport vetjak 

(ton/Kapacitet)  

-Çertifikate E bardhë 200(lekë/ton) 200 l/ton 

9/d Leje për eskavator dhe vinça Çertifikatë E bardhë 10000 10000 

10 Autorizim qarkullimi të mjeteve të furnizimit 

Për automjete të liçencuara nga bashkia  

  100 lekë 100 lekë 

11 Për automjete të tjera    200 lekë 200 lekë 

 

8.TARIFË VENDORE PËR SHFRYTËZIMIN E LËNDËS DRUSORE 

- Tarifa e furnizimit me dru zjarri është detyrim vjetore i unifikuar per të gjithë komunitetin e 

Bashkisë Klos, duke vlerësuar nevojat e çdo familje për dru zjarri te forta (Dushk, ah, panjë, 

frashër, rrap, akacie, lofatë, gështenjë, mare, shkozë, mëllezë, bli, lajthi, thanë, mrete, bush), E 

hollë deri 22 cm , E mesme dhe e trashë mbi 22 cm. 

Nr. LLOJI I TARIFËS Niveli i tarifës  Sasia e drurit të prerë për familje  

1 Tarifë vendore për furnizimin me dru zjarri 

për familjarët 

500 lekë/m3 Jo më pak se 3 m3 

2 Tarifë vendore për furnizimin me dru zjarri 

për subjektet e biznesit 

500 lekë/m3 --- 

 

9.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. Niveli i tarifës jepet në tabelën më poshtë. 



 10.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. Niveli i tarifës jepet në tabelën më 

poshtë. 

11.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 . 

12. 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 . 

13. 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. 

14. 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.  

Niveli i tarifës jepet në tabelën më poshtë 3.8.9/a. 

Nr. Lloji i aktivitetit Niveli i taksës dhe tarifës i 
miratuar 

2.6 Tarifë vendore për veprimtarinë e shfrytëzimit të lëndës drusore  100,000 lekë/vit 



2.7 Tarifë vendore për veprimtarinë e kërkimit, zbulimit, dhe shfrytëzimit të 

mineralëve të dobishme (krom). 

 

180,000 lekë/vit 

2.8 Tarifë vendore për veprimtarinë e impjantëve, fabrikave të pasurimit të 

mineralëve  

 

300,000 lekë/vit 

2.9 Tarifë vendore për veprimtarinë e hidrocentralëve, termocentralëve 

Hidrocentalet me kapacitet nga 5 deri në 10 mega vat 

300,000 lekë/vit 

2.10 Tarifë vendore për veprimtarinë hidrocentralëve, termocentralëve 

Hidrocentalet me kapacitet  mbi 10 mega vat  

500,000 lekë/vit 

2.11 Tarifë vendore për shfrytëzimin e peshkut (gjuetisë dhe peshkimit 

amator). 

15,000 lekë/vit 

2.12 Tarifë vendore për komplekset blegtorale.  3,500 lekë/vit 

Struktura e ngarkuar për grumbullimin e kësaj tarife është Sektori i Tatimeve dhe Taksave 

Vendore. 

 

 

 

15. TARIFË SHËRBIMI  

a)PËR UJIN E PIJSHËM. 

Nr.  Kategoritë e abonenteve që furnizohen me ujë të pijshëm Niveli i takses dhe 

tarifës i miratuar 

1 Për familjarët në qytetin Klos 600 lekë/muaj 

2 Për familjarët në fshatrat: Bejnë, Pleshë, Cerujë, Patin dhe Bërshi 400 lekë/muaj 

3 Për familjarët në fshatrat e Njësisë Administrative Gurrë 400 lekë/muaj 

4 Për familjarët në fshatrat e Njësisë Administrative Suç 400 lekë/muaj 

5 Për abonentë biznesi:  

5/a Për Industriale, Veshmbathje, Kancelari, Farmaci,  500 lekë/muaj 

5/b Për bar-kafe, Gatime ushqime të shpejta, Klinike dentare, Flokëtore, Berber, 

Varrpunues...etj.  

1000 lekë/muaj 

5/c Bar-restorante; Prodhim buke, Fabrikë mielli 1200 lekë/muaj 

5/d Karburante, Thertore 1500 lekë/muaj 

6 -Furnizimi me ujë me matësa:      - Abonentët familjare   

                                                     - Bizneset  

25lekë/m3 

35lekë/m3 

 -Furnizimi me ujë afrofe: institucionet shtetërore  800lekë/muaj 

7 Kontratë:   - Lidhje kontrate me ujësjellësin: -Për familje 

                                                                       -Për 

biznesin 

                                                                      - 

Institucione Shtetërore  

- Mirëmbajtje kontrate 

3,000 lekë/familje 

6,000 lekë/familje 

4,000 lekë/institucioni 

100 lekë/në muaj 

 

 

 



b) PËR UJIN VADITËS 

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

kësaj tarife do te jetë 300 lekë/dynim për çdo vaditje. Këtu janë përfshira të gjitha kanalet 

vaditëse në njësitë administrative si dhe kanali i klosit. 

Struktura e ngarkuar për mbledhjen e kësaj tarife është Sektori i Bujqësisë. 

16. 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  

Kategorizimi: 

- Për pasuritë shtetërore që jepen me qira ose enfiteozë, vlera dysheme e detyrimit mujor 

përcaktohet si shumë e vlerës së qirasë mujore për ndërtesën dhe sipërfaqen funksionale që jepet 

me qira ose enfiteozë,  

- Për sipërfaqen funksionale, Trualli nën ndërtesë (objekti) përfshihet në tarifën e qirasë së 

ndërtesës.  

- Kur ndërtesa është me dy ose më shumë kate, për efekt të llogaritjes së qirasë mujore do të 

merret parasysh sipërfaqja e çdo kati.  

- investime mbi 150 milionë lekë, zbritja është 40%. 

2. Ulja e vlerës së detyrimit mujor nga realizimi i investimeve vlen deri në përfundimin e afatit të 

kontratës së qirasë apo të enfiteozës. 

Nr Kategoritë Niveli dysheme i tarifës i miratuar 

1 Qera për ndërtesa 50 lekë/m2/muaj 

2 Qera për sipërfaqet funksionale 2% e tarifës për ndërtesën 

3 Qera për truallin e lirë (vetem truall) 100 lekë/m2/muaj 

4 Qera për ndërtesa me karakter kombëtar (kulturor, historik, muzeor, arkeologjik 200 lekë/m2/muaj 

5 Qera për pasuritë e luajtshme (makineritë, pajisjet, linjat teknologjike, makineritë e 

pajisjet në galeritë minerare etj) 

1/10 e VAM-it  

(Vlerës Aktuale Minimale) 

6 Qera për objektet voluminoze, si: rezervuarët, depozitat dhe siloset, që jepen me qira 

me qëllim tregtimi 
200 lekë/m3/muaj 

7 Qera për terrenet sportive 10 lekë/m2/muaj 

8 Qera për pyjet dhe kullotat 78,000 lekë/ha/vit 

9 Qera për nxjerje, prodhim dhe depozitim inertesh 440,000 lekë/ha/vit 

10 Qera për operacione kërkim-zbulim, hidrokarbure, gjeologjike e minerare, uji, vendosje 

objektesh të tjera ndihmëse në sipërfaqe 

78,000 lekë/ha/vit 

.  

17. TARIFË PËR DHËNIEN E LEJEVE E TË AUTORIZIMEVE 

Dhënia e lejeve të tregtimit dhe të autorizimeve bëhet kundrejt pagesës nga subjekti kërkues. 

Tarifat e pagesës për lejet dhe autorizimet, qe jepen për herë të parë, janë:  



1. Për lejet e tregtimit te llojit " A " 500,000 lekë  

2. Për lejet e tregtimit te llojit "B" 200,000 lekë  

3. P ër lejet e tregtimit te llojit "C" 200,000 lekë  

4. Për autorizimet për stacione shitjeje karburanti, gazi të lëngshëm, vajrash lubrifikante dhe të 

stacioneve të mbushjes së bombolave të gazit të lëngshëm 1.000.000 lekë per 5 vjet. 

5. Për autorizime për njësitë e lëndëve djegëse 100.000 lekë.  

Tarifat për përsëritjen periodike të lejeve të tregtimëve dhe të autorizimeve janë sa gjysma e 

tarifave të mësipërme. 

Bazuar në VKM-në Nr. 344, datë 19.04.2017, e cila ka ndryshuar VKM-në Nr. 970, datë 

2.12.2015, parashikohet se: “9. Pagesa për dhënien dhe përsëritjen e liçencave për stacionet e 

shitjes së karburanteve, gazit të lëngshëm, të naftës për automjetet dhe vajrat lubrifikante, është 

3,000,000 (tre milionë) lekë për Bashkinë e Tiranës dhe 1,000,000 (një milion) lekë për bashkitë 

e tjera.”... “10. Pagesa për dhënien dhe përsëritjen e liçencave për njësitë e shitjes së lëndëve 

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

është 500,000 (pesëqind mijë) lekë për Bashkinë e Tiranës dhe 100,000 (njëqind mijë) lekë për 

bashkitë e tjera.”. 

18. 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. Niveli i tarifës bazuar në 

listën e çmimeve mesatare të disa artikujve kryesorë të konsumit, marrë nga Instituti i 

Statistikave, është: 

Nr. Lloji i aktivitetit Niveli i tarifës sipas ligjit Niveli i tarifës i miratuar 

1 Frekuentimi i fëmijëve në kopështin publik 

me drekë 

120 lekë/në ditë/fëmijë 120 lekë/në ditë/fëmijë 

2 Taksa e rregjistrimit të fëmijëve në kopështin 

publik 

300 lekë/vit/fëmijë 300 lekë/vit/fëmijë 

 

19. 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), Njësitë e Qeverisjes Vendore, kanë të drejtë të vendosin nëpërmjet Këshillave 

Bashkiak, llojet e gjobave dhe nivelin e tyre deri në masën 5,000 lekë.  



NR  EMËRTIMI  Njësia 

matëse  

Niveli i Gjobës i 
miratuar 

A . Gjoba për dëmtimet dhe ndërhyrjet në infrastrukturën rrugore  

1  Bllokim rruge dhe trotuari  Lekë /rast   5,000   

2  Dëmtim, çarje rruge dhe trotuari  Lekë /rast     5,000   

3  Ndotje trotuari nga inertet  Lekë /rast   5,000 

4  Vjedhje zgare pusetash (ose kapake pusetash) Lekë /rast     5,000  

B. Gjoba për ndërhyrjet dhe dëmtimet në rrjetin elektrik rrugor 

1  Dëmtim i ndriçuesëve (poçave)  Lekë /rast   5,000  

2  Përdorim i shtyllave si suport për montimin e reklamave, kapjen e 

kabllove pa leje  

Lekë /rast     5,000  

3  Ndërhyrjet në kuadrin e komandimit  Lekë /rast   5,000  

C. Gjoba për ndërhyrje në rrjetin e ujësjellësit  

1  Lidhje të pamiratuara në tubacion  Lekë /rast   5,000  

2  Dëmtim i pusetave të ujit të pijshëm (Dëmtim apo nxjerrje jashtë 

funksioni të matësit) 

Lekë /rast     5,000 

3  Dëmtim i tubacioneve nga punimet që kryhen me ose pa leje  Lekë /rast   5,000  

4 Shpërdorimi i ujit të pijshëm (larje trotuaresh , rrugësh, lavazhe për 

mjete, vaditje) 

Lekë /rast     5,000 

D. Gjoba për dëmtimet dhe ndërhyrjet në rrjetin e kanalizimeve të ujërave të bardha, të zeza dhe vaditëse  

1  Lidhje të pamiratuara në tubacion (të ujërave të bardha, të zeza)  Lekë /rast   5,000 

2  Dëmtim i pusetave (të ujërave të bardha, të zeza)  Lekë /rast     5,000  

3 Dëmtim i tubacioneve nga punimet që kryhen me ose pa leje.  Lekë /rast   5,000  

4 Dëmtim i kanaleve vaditëse të fshatit ose lagje Lekë /rast     5,000 

5 Administrim i ujit vaditës në mënyrë te padrejtë (pa grafik) Lekë /rast   5,000 

6 Bllokim (pengesë), rrugë kalimi në bankinat e kanaleve vaditëse) Lekë /rast     5,000 

7 Ndotje e ujit vaditës (me mbeturina ose KUZ) Lekë /rast     5,000 

E. Gjoba për dëmtim fasade  Lekë /rast     5,000  

F.  Gjoba për dëmtime dhe ndërhyrje në hapësirat e gjelbërta dhe ato publike  

1 Dëmtim, prerje pemësh  Lekë /rast     5,000  

2 Zënie të hapësirave të gjelbërta pa leje  Lekë /rast     5,000 

3 Vendosje posterash pa leje nga kompanitë e ndryshme  Lekë /rast     5,000  

4 Vendosje tabelash, pankartash, banderolash pa leje  Lekë /rast     5,000 

G. Gjobë për hedhje të materialeve inerte në vende të pamiratuara  Lekë /rast     5,000 

H. Gjobë për dëmtime dhe vjedhje të grumbulluesëve të mbeturinave  

1 Për dëmtimin dhe prishjen e kazanëve të plehrave  Lekë /rast     5,000  

2 Për vjedhjen e kazanëve të plehrave (kosh plehërash) Lekë /rast     5,000  

I.Gjobë për mospajisje me leje për tregëtim apo shërbim jashtë sipërfaqes së njësive, për kryerjen e 

aktiviteti tregëtar pa liçencë, autorizim apo leje përkatëse. 

1 Vendosje reklame pa autorizim  Lekë /rast   5,000 

2 Tregtim mallrash ushqimore jashtë afatit të skadencës Lekë /rast   5,000 



3 Tregti mishi pa autorizim dhe çertefikim  Lekë /rast  5,000  

4 Tregti peshku pa autorizim dhe çertefikim  Lekë /rast  5,000  

5 Transport udhëtarësh Taksi (4+1)  Lekë /rast  5,000  

6 Transport udhëtarësh (8+1)  Lekë /rast  5,000  

7 Transport udhëtarësh me autobus mbi 22 vende  Lekë /rast  5,000  

8 Mjete të tonazhit të lartë  Lekë /rast  5,000  

9 Tregëtimin me pakicë të karburanteve dhe njësive të shitjes së 

lëndëve djegëse dhe bombulave të gazit  

Lekë /rast  5,000  

10 Mospajisje me leje për tregëti ambulante  Lekë /rast  5,000 

11 Mospajisje me leje për zënie të hapësirës publike  Lekë /m2  5,000 

12 Mospajisje me leje për ushtrim aktiviteti “24 orësh”  Lekë /rast  5,000  

13 Mos-afishim i çmimit të shitjes së mallrave Lekë /rast 5,000 

14 Gjoba për parkim të gabuar të mjetit Lekë /rast 5,000 

15 Ndotja akustike në qytet nga njësitë tregtare  Lekë /rast 5,000 

 

20.  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. 

21. 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


