
3. PËRJASHTIME DHE LEHTËSIME TË SUBJEKTEVE TË 

CAKTUARA 

3.1 TAKSA MBI NDËRTESAT 

 

1. Përjashtohen nga taksa mbi ndërtesat:  

2. a) pronat e shtetit dhe të njësive të qeverisjes vendore, që përdoren për qëllime 

jofitimprurëse;  

3. b)pasuritë në pronësi të shtetit, të kaluara me vendim të Këshillit të Ministrave, nën 

administrimin e shoqërive publike shtetërore;  

4. c)ndërtesat e banimit,që shfrytëzohen nga qiramarrësi me qira të paliberalizuara;  

5. ç)banesat sociale në pronësi të bashkive;  

6. d)pasuritë e paluajtshme-ndërtesa, pronë e subjekteve juridike ose fizike, që në bazë të 

marrëveshjeve me bashkitë përdoren nga këto të fundit si banesa sociale;  

7. dh)ndërtesat që përdoren nga komunitetet fetare,në funksion të veprimtarisë së tyre;  

8. e)strukturat akomoduese “Hotel/Resort me katër dhe pesë yje, status special”, sipas 

përcaktimit të legjislacionin e fushës së turizmit dhe që janë mbajtës të një marke tregtare të 

regjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht “brand name”;   

9. f) ndërtesat e banimit, të deklaruara si vendbanim nga kryefamiljarët që përfitojnë vetёm 

pension pleqërie/pension social, kur familja e tyre përbëhet vetёm nga pensionistë, ose dhe 

me persona në ngarkim të tyre, që janë të paaftë për punë, 

10. g) ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që trajtohen me ndihmë ekonomike;   

11. h) ndërtesat kulturore, nën mbrojtje të përkohshme ose të përhershme, për kohën në të cilën 

deklarohet mbrojtja, sipas legjislacionit në fuqi për monumentet e kulturës dhe/ose 

trashëgiminë kulturore të cilat përdoren vetëm për qëllime jofitimprurëse. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  TAKSA E TOKËS BUJQËSORE 



Përjashtime: 

- Tokat bujqësore, që mbillen me kultura drufrutore dhe vreshtari për pesë vitet e para nga çasti i 

mbjelljes; 

- Familja e invalidëve kur kryefamiljaret janë: invalid pune, lufte, veteran, të verbërit, personat 

me aftësi të kufizuar para dhe tetraplegjik, ndërsa kur invalidi është një pjestar familje 

përjashtohet norma individuale e tij. 

Për të përfituar nga përjashtimi, këto familje duhet të dorëzojnë në Sektorin e Tatimeve dhe 

Taksave Vendore të Bashkisë dokumentat e mëposhtëm: 

- Librezën përkatëse; 

 

 

 

3.3. TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA NDËRTIMET E REJA 

Përjashtohen nga taksa e ndikimit në infrastrukturë:  

- investimet e kryera për ndërtimin e strukturave akomoduese “Hotel/Resort me pesë yje, status 

special”, sipas përcaktimit në legjislacionin e fushës së turizmit dhe që janë mbajtës të një marke 

tregtare të regjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht “brand name”.  

- edhe investimet e subjekteve, të cilat zhvillojnë veprimtari pritëse të çertifikuar si 

“agroturizëm”, sipas legjislacionit në fuqi në fushën e turizmit. 

 

 

 

3.4. TAKSA E PËRKOHËSHME PËR INFRASTRUKTUREN ARSIMORE 

Përjashtime: Përjashtohen nga pagesa e tarifës së përkohshme per infrastrukturën arsimore 

(përkundrejt  paraqitjes  së dokumentacionit përkatës): 

• familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike. 

•studentët që janë kryefamiljarë të vetëm; 

•familjet që kanë kryefamiljarin invalid dhe pjesëtarët e tjerë janë të papunë; 

•familjet të cilëve u ka vdekur kryefamiljari dhe fëmijët janë në moshë të mitur;  



•emigrantët  të  cilët  jetojnë  dhe  punojnë  jashtë  vendit  familjarisht,  dhe  nuk përfitojnë 

çfarëdolloj të ardhurash, si: pension, ndihmë ekonomike, invaliditet, të punësuar në shtet apo  

privat, apo  të  ardhura  nga  ushtrirm  aktiviteti  tregtar  ose  të  ardhura  nga  pasuri  të luajtshme 

ose të paluajtshme.  

 

 

3.5. TARIFA E PASTRIMIT DHE E LARGIMIT TË MBETURINAVE 

Përjashtime: Përjashtohen nga pagesa e tarifës së shërbimeve (përkundrejt  paraqitjes  së 

dokumentacionit përkatës): 

• Subjektet familjare dhe të biznesit në zonat që nuk mbulohen me shërbimin e pastrimit dhe 

largimit të mbeturinave. 

•studentët që janë kryefamiljarë të vetëm; 

•familjet që kanë kryefamiljarin invalid dhe pjesëtarët e tjerë janë të papunë; 

•familjet të cilëve u ka vdekur kryefamiljari dhe fëmijët janë në moshë të mitur;  

•emigrantët  të  cilët  jetojnë  dhe  punojnë  jashtë  vendit  familjarisht,  dhe  nuk përfitojnë 

çfarëdolloj të ardhurash, si: pension, ndihmë ekonomike, invaliditet, të punësuar në shtet apo  

privat, apo  të  ardhura  nga  ushtrirm  aktiviteti  tregtar  ose  të  ardhura  nga  pasuri  të luajtshme 

ose të paluajtshme. 

Për të përftuar nga përjashtimi i parashikuar për tarifën e shërbimeve, të interesuarit duhet të 

dorëzojnë  në Sektorin e  Tatimeve  dhe  Taksave  Vendore të  Bashkisë  Klos,  dokumentat  e 

mëposhtëm:  -librezën përkatëse; 

                    -vërtetimet përkatëse; 

                    -leje qëndrimi / banimi apo çdo lloj dokumenti tjetër që vërteton banimim dhe 

punësimin jashtë territorit të Bashkisë Klos (për emigrantët). 

 Për të gjitha kategoritë: Nëse subjekti taksapagues pushon veprimtarinë gjatë vitit, detyrimi 

tatimor llogaritet duke shumëzuar taksën për vitin e plotë kalendarik me numrin e muajve të 

plotë gjatë të cilëve veprimtaria është kryer (përfshirë muajin korrent për të cilin është bërë 

kërkesa) dhe duke e pjesëtuar atë me 12 muajt e vitit kalenderarik fiskal). 



Lehtësira tatimore: Për personat që marrin pasuri me qera për ushtrim aktiviteti privat, 

përfitojnë një ulje në masën 20% për tarifat vendore të pastrimit, ndriçimit dhe gjelbërimit, nëse 

shlyejnë të gjitha detyrimet e tarifave vendore brenda datës 20 Prill. 

Për të përfituar zbritjen e këtyre taksave dhe tarifave vendore subjektet duhet të paraqesin 

dokumentat e mëposhtme: a. Dokument identifikimi. 

                                b. Fotokopje të kontratës së qerasë të noterizuar. 

                                c. Dhe Çertifikatën e rregjistrimit tatimor ku të jetë përcaktuar saktë 

numri i pasurisë për pronën në fjalë (objektin ku ushtrohet veprimtaria private).  

 

 

 

3.6. TARIFA E PARKIMIT TË  AUTOMJETEVE  

 

Lehtësirat tatimore 

- Kur lidhin kontratë me afat 6-mujor dhe paguajnë të plotë detyrimin në momentin e lidhjes së 

saj, përfitojnë reduktimin në masën 5% të vlerës së detyrimit. 

- Kur lidhin kontratë me afat 12-mujor dhe paguajnë të plotë detyrimin në momentin e lidhjes së 

saj, përfitojnë reduktimin në masën 10% të vlerës së detyrimit. 

 

 

 

3.7. TARIFË VENDORE PËR SHFRYTËZIMIN E LËNDËS DRUSORE 

Përjashtime: Përjashtohen nga tarifa e druve të zjarrit:  

- Gratë e veja dhe të divorcuara (kryefamiljare), me fëmijë deri 18 vjeç dhe deri 25vjeç kur 

fëmijët janë student.                                                                               

- Familjet rome dhe egjyptjane 

Familjet  me pjesëtar pensionist dhe me aftësi ndryshe 

 

 

 

3.8. PËR UJIN VADITËS 

 



Përjashtohen nga tarifa e ujit vaditës: -Familjet rome dhe egjyptjane 

-Gratë e veja dhe të divorcuara (kryefamiljare), me fëmijë deri 18 vjeç, dhe deri 25vjeç kur 

fëmijët janë student.   

 

 

 

3.9. DHËNIA E PASURIVE ME QERA 

Përjashtohen nga konkurrimi:  

a) Dhënia me qira e sipërfaqeve deri në 200 m2, të cilat jepen me afat deri në 1 vit;  

b) Makineritë e pajisjet e shkëputura, të cilat jepen me afat deri në 1 vit;  

c) dhënia me qira e pasurive shtetërore, subjekteve të pajisura me leje shfrytëzimi të pasurive 

natyrore minerare, peshkimit, ujërave e të veprimtarive të tjera, të ngjashme, kur këto pasuri i 

jepen subjektit, në ndihmë të zhvillimit të aktivitetit, për të cilin është licencuar;  

ç) Rastet kur me ligj janë miratuar marrëveshje minerare të shfrytëzimit, subjekti i licencuar ka të 

drejtën e lidhjes së kontratës së huapërdorjes për sipërfaqen e ndërtimit të fabrikave (sipërfaqe 

kjo e konfirmuar nga plani i biznesit, i paraqitur për marrjen e lejes së shfrytëzimit), me të drejtë 

përsëritjeje deri në përfundim të periudhës së licencimit;  

d) Dhënia me qira e objekteve shtetërore për institucionet shtetërore, kur ato do të përdoren për 

nevoja dhe aktivitete të mëtejshme shtetërore;  

dh) Dhënia me qira e pasurive shtetërore, subjekteve shtetërore ose private për ushtrimin e 

aktiviteteve në fushën e sportit, kulturës, turizmit dhe trashëgimisë kulturore, kundrejt 

investimeve në pasurinë shtetërore të vlerave mbi 2 (dy) milionë euro;  

e) Shtesat në kontratë për sipërfaqet funksionale që kërkohen nga qiramarrësi për të shtuar ose 

për të përmirësuar veprimtarinë, për sipërfaqe jo më shumë se 50% e sipërfaqes totale të truallit 

ku shtrihet objekti i marrë me qira dhe vetëm në rastet kur sipërfaqja shtesë shtrihet në kufi me 

sipërfaqen e kontratës.  

Lehtësirat tatimore: 

1. Për objektet e dhëna me qira ose enfiteozë, me sipërfaqe mbi 200 m2, vlera e detyrimit mujor 

rillogaritet me zbritje, kur subjekti që ka marrë me qira ose enfiteozë, vërteton në llogaritë 

financiare vjetore të tij se ka kryer investime në pasurinë e marrë me qira ose enfiteozë për 



përmirësimin e saj, si dhe për blerje e instalim linjash, makinerish e pajisjesh në vlerat, si më 

poshtë vijon:  

- investime mbi 50 milionë lekë, zbritja është 10%;  

- investime mbi 80 milionë lekë, zbritja është 20%;  

- investime mbi 100 milionë lekë, zbritja është 30%;  

- 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. 

 

 

4. LEHTËSIRA FISKALE PËR BIZNESIN E RI  

Në përpjekje për të stimuluar biznesin lokal dhe nxitur përmirësimin e kushteve ekonomike në 

Bashkinë Klos, bizneset e hapura rishtaz përjashtohen nga detyrimi i pagesës së tarifave 

bashkiake për tremujorin e parë të aktivitetit. Përjashtohen nga kjo lehtësi, ato subjekte që hapin 

aktivitet të njëjtë me ndonjë anëtarë të familjes.  

Bizneset e vogla që nisin aktivitet gjatë vitit 2021 në fushën e artizanatit dhe në fushën e 

grumbullimit dhe përpunimit të prodhimeve tekstile, bujqësore, blektorale bimë medicinale do të 

përfitojnë reduktim të taksave në masën 30% për vitin 2021.  

Për individët student të cilët janë diplomuar dy vitet e fundit, përkatësisht në vitin 2019 dhe 2020 

dhe nisin aktivitetin si biznes i vogël për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2021, për këtë periudhë 

(vitin 2021) gjatë të cilës do të ushtrojnë aktivitetin do të përfitojnë reduktim të detyrimeve 

vendore në masën 30% nqs aktiviteti i tyre do të jetë në fushën e artizanatit, përpunime të 

prodhimeve bujqësore e blektorale si dhe hapjen e sallave të internetit. 

 


