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 PAKETA FISKALE PËR TAKSAT E TARIFAT VENDORE PER VITIN 2017 

BASHKIA PËRMET 
 

 

1. TATIMI I THJESHTUAR MBI FITIMIN PER BIZNESIN E VOGEL 

 

Te ardhurat nga Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e vogel per vitin 2017 do te realizohenne  

zbatim te Ligjit Nr 9632 date 30.10.2006 ”Per sistemin e taksave vendore” te ndryshuar . 

 

I   Shkalla tatimore 

 

1. Niveli i tatimit per subjektet e tatimit te thjeshtuar mbi fitimin me qarkullim vjetor nga 0 deri ne 5 

milion leke, eshte 0 ( zero ) leke ne vit . 

2. Shkalla tatimore e aplikueshme mbi fitimin e tatueshem, per subjektet e tatimit te thjeshtuar mbi 

fitimin per biznesin e vogel, me qarkullim nga 5 deri ne 8 milion leke, eshte 5 per qind mbi fitimin e 

tatueshem 

 

II  Parapagimi 

 

1. Te gjithe tatimpaguesit me qarkullim nga 5 deri ne 8 milion lekepaguajne tatimin e thjeshtuar mbi 

fitimin e biznesit te vogel te ndare ne kater keste. 

-Brenda dates 20 prill kryhet pagesa e kestit te I -re 

-Brenda dates 20 korrik kryhet pagesa e kestit te II -te 

-Brenda dates 20 tetor kryhet pagesa e kestit te III -te 

-Brenda dates 20 dhjetor kryhet pagesa e kestit te IV –te 

2. Pagesa e tatimitn te thjeshtuar te fitimit per biznesin e vogel kryhet ne bankat e nivelit te dyte per 

llogari te administrates tatimore qendrore. 

 

• Taksa vendore mbi biznesin e vogel llogaritet si detyrim vjetor i taksapaguesit. 

Periudha e detyrimit vjetor fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor te vitit ne vazhdim. 

• Taksa vendore mbi biznesin e vogel llogaritet per cdo biznes, qofte ky subjekt fizik apo juridik, 

vendas apo i huaj, me ane te te cilit realizohet nje e ardhur bruto vjetore (qarkullim) me e vogel ose 

e barabarte me 8,000,000 leke. 

• Taksa vendore mbi biznesin e vogel paguhet per cdo adrese (kryesore dhe dytesore) ku subjekti 
zhvillon aktivitet. 

• Nese subjekti taksapagues rregjistrohet rishtaz, pezullon veprimtarine ose aplikon per cregjistrim 

prane Q.K.R-se gjate vitit, detyrimi tatimor llogaritet duke shumezuar nivelin e takses per vitin e 

plote kalendarik me numrin e muajve te plote gjate te cileve veprimtaria eshte kryer (perfshire 

muajin korrent per te cilin eshte bere aplikimi per rregjistrim, pezullim ose cregjistrim) dhe duke e 

pjesetuar ate me 12 muajt e vitit kalendarik fiskal. 

 

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 

 

 

III  Administrimi i tatimit 

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, nepermjet drejtorive eshte e ngarkuar me vleresimin, mbledhjen, 

kontrollin, arketimin dhe transferimin ne llogarite e buxhetit te qeverisjes vendore te te ardhurave nga tatimi i 

thjeshtuar mbi fitimin e biznesit te vogel. 
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IV   Transferimi i te ardhurave 

 

1. Administrata Tatimore Qendrore transferon te ardhurat nga tatim i i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit 

te vogel te llogari e Bashkise brenda dates 10 te muajit pasardhes, kur jane arketuar tatimet. 

2. Administrata Tatimore Qendrore, per sherbimin qe kryen mer nje komision ne masen 1 %te shumes 

se tatimit qe kane arketuar. 

 

IV  Bashkepunimi 

 

1. Per  realizimin  e te ardhurave nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit te vogel, Bashkia 

bashkepunon me Drejtorine Tatimore Rajonale, ne zbatim te ligjit nr.181/2013 date 28.12.2013. 

 

 
2. TAKSA E PASURIVE TE PLUAJTSHME PER NDERTESAT 

 
Lekë/m2/vit 

Kategoritë dhe 

nën/kategoritë 

Niveli i miratuar Qyteti 

Permet 

Njesite Administrative 

I.Ndërtesa banimi   

a.Ndërtuar para vitit 1993 5 2.5 

b.Ndërtuar gjatë dhe pas 
vitit 1993 

6 3 

c. Per shtepite e dyta 12 6 

II.Ndërtesa për tregëti e 
shërbime 

200 100 

III.Ndërtesa të tjera 40 20 

Ndërtesa që përdoren për 
veprimtari prodhuese 

100 50 

IV. Ndertesa ne pronesi 

apo ne perdorim, ne 

territore te miratuara si 
fshatra turistike 

400 400 

Shenim: 1. Per ndertesat ne pronesi te shoqerive te ndertimit ,te destinuara per shitje por qe jane ende te pa 

shitura taksa do te vendoset sipas destinacionit te perdorimit te ambjentit te nderteses. Ambjentet e pa 

hipotekuara: 

-apartamente banimi do ti nenshtrohen takses mbi ndertesat ne kategorine “Ndertesa banimi” 

-ndertese biznesi do ti nenshtrohen takses mbi ndertesat ne kategorine “Ndertesa te tjera” ,”Ndertesa per 

tregti e sherbime”, “Ndertesa qe perdoren per veprimtari prodhuese” 

Struktura e caktuar për vjeljen e kësaj takse është: 

• Zyra e Taksa-Tregjeve per taksen e biznesit te madh dhe te vogel 

• Agjenti tatimor është SH.A Ujësjellësi Përmetpër taksat e popullatës per vitin 2017. 

• Administratoret ne njesite administrative per ato zona ku nuk ka kontrate me ujesjellesin 

• Perjashtohen nga taksa e nderteses: 

a-pronat e shtetit dhe qeverisjes vendore qe perdoren per qellime jo fitimprurese 

b-ndertesat e banimit qe shfrytezohen nga qeramarresi me qera te pa liberalizuara 

c-ndertesat qe perdoren nga komunitetet fetare 
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d-n dertesat e invalideve kur jane kryefamiljare pas paraqitjes se deshmise se invaliditetit 

dh-pasurite ne pronesi te shtetit te kaluar me V.K.M ne administrimin e shoqerive puplike shteterore. 

• N.q.s ndertesa demtohet nga forca madhore perjashtohet nga taksa e nderteses me 75% e vleres, dhe 

n.q.s ndertesa tjetersohet ose zhduket gjate vitit detyrimi llogaritet me periudhen e te qenit pronar. 

 
 

3. TAKSA MBI TOKEN BUJQESORE 

 

Nr Klasifikimi sipas kategorise se tokes Leke/ha/vit 

1 I. Kategoria e peste 1000 

2 II. Kategoria e gjashte 1000 

3 VII – X Kategoria e VII - X 1000 

• Klasifikimi sipas kategorive te tokes bujqesore eshte bere nga strukturat e Minitrise se Bujqesise dhe 
Ushqimit. 

• Baza e takses mbi token bujqesore eshte siperfaqja e tokes bujqesore, ne hektar, ne pronesi te 

taksapaguesit. 

Siperfaqja ne pronesi te taksapaguesit percaktohet sipas dokumenteve qe e vertetojne kete pronesi. 

• Detyrimi per taksen mbi token bujqesore eshte vjetor. Ky detyrim paguhet me nje kest te vetem. 

• Struktura e ngarkuar per vjeljen e takses mbi token bujqesore eshte struktura pergjegjese ne Njesite 

Administrative. 

• Përjashtohen nga taksa tokat bujqësore, që mbillen me kultura drufrutore dhe vreshtari për pesë  vitet 

e para nga çasti i mbjelljes. 

 

4. TAKSA MBI TRUALLIN( JO HAPESIRË PUBLIKE ) 

 

Taksa mbi truallin është : 

 

✓ 0.28 lekë/ m2 për qëllime banimi nga individë 

✓ 15 lekë/m2për qëllime biznesi 

 

• Baza e taksës mbi truallin është sipërfaqja e truallit, në hektar, 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. 

• Niveli i taksës caktohet në lekë për hektar. Detyrimi i taksës llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës 

me bazën e tatueshme. 

• Struktura e ngarkuar per vjeljen e takses mbi truallin eshte Zyra e Sherbimeve ,Urbanistikes dhe 

Njesitë Administrative. 

 

 

 
5. TAKSA E FJETJES NE HOTEL 

 

Nr. Baza e taksës Niveli 

1- Hotel me 4-5 yje 105 lekë/natë 
qëndrimi/për person 

2- Bujtinë, fjetinë, motel dhe çdo njësi 

tjetër akomoduese, sipas përcaktimeve 

të ligjit për turizmin 

35 lekë/natë 

qëndrimi/për person 
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• Me “hotel” kuptohet çdo veprimtari, që jep strehim kundrejt pagesës dhe përfshin emërtimet hotel, 

motel, stabiliment turistik, pension, shtëpi pritjeje, turizëm familjar dhe çdo objekt tjetër që përdoret 
për këtë qëllim. 

• Baza e taksës së fjetjes në hotel është numri i netëve të qëndruara në hotel, për person. 

• 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. 

• Struktura e caktuar për vjeljen e kësaj takse është Zyra e Taksa-Tregjeve dhe Njësitë Administrative. 

 

6. TAKSA E NDIKIMIT NE INFRASTRUKTURE 

 
Nr. Emërtimi Niveli 

a- Strukture me funksion 

sherbimi,parkimi,magazinimi,bodrume 
,kapanone,publike,reklama e promocion etj 

3 % 

b- Per projektet te infrastruktures ,per ndertimin e 

rrugeve kombetare 

,porteve,aeroporteve,tuneleve,digave,nderteimit 

te infrastruktures ne energji perfshi makinerite 

dhe pajisjet per keto projekte 

 
 

0.1% 

c- Per ndertesat ne proces legalizimi 0.5% 

d- Në rastin e ndërtimeve për qëllime banimi apo 

njësi shërbimi nga shoqëritë e ndërtimit,të cilat 

nuk destinohen për përdorim në sektorin e 
turizmit,industrisë apo përdorim publik 

4 % 

 

 

• Ne rast se objekti per te cilin do te kryhet investimi do te shtrihet ne territorin e me shume se nje 

njesie vendore ose kur objekti ndikon ne infrastrukturen e nje njesie tjeter vendore, te ardhurat nga 

Taksa ndahen proporcionalisht midis tyre, ne raportet perkatese te shtrirjes se objektit dhe te ndikimit 

te investimit ne infrastrukturen e seciles njesi. 

• Struktura e caktuar për vjeljen e kësaj takse është Zyra e Urbanistikes në bashkëpunim me Njësitë 
Administrative. 

 

7. TAKSA E KALIMIT TE TE DREJTES SE PRONESISE PER PASURINE E PALUAJTSHME 

 

Lekë/m2 

Nr Kategoritë e ndërtesave Niveli i miratuar 

Qyteti Permet 

Njesite 

Administrative 

1- Ndërtesa banimi 100 100 

2- Ndërtesa të tjera për tregëti e 
shërbime 

300 300 

3- Ndërtesa të tjera 200 200 

 

• Taksa mbi kalimin e se drejtes se pronesise per pasurite e paluajtshme vendoset per ndertesat dhe te 

gjitha pasurite e paluajtshme ne çastin e kalimit te se drejtes se pronesise mbi to. 
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• Baza e takses mbi kalimin e se drejtes se pronesise per pasurite e paluajtshme eshte siperfaqja e 

ndertimit, pronesia e se ciles transferohet. 

• Baza e takses per kalimin e se drejtes se pronesise per pasurite e tjera te paluajtshme eshte vlera e 

shitjes se tyre. Niveli i takses caktohet ne perqindje dhe niveli tregues i takses eshte 2 % . 

• Agjent tatimor per vjeljen e takses mbi kalimin e se drejtes se pronesise per pasurite e paluajtshme 

eshte Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurise se Paluajtshme e cila perfton 3% te shumes se 
arketuar. 

 

Afatet e pageses 

 

• Taksa paguhet nga personi, qe kalon te drejten e pronesise mbi pasurine e paluajtshme, para 

kryerjes se rregjistrimit, ne perputhje me aktet ligjore ne fuqi. 

 
8. TAKSA E TABELES DHE REKLAMES 

 
Kategoritë Niveli i 

taksës/Qyteti 
Njesite 

Administrative 

1)Taksë tabele për qëllime identifikimi: 

a)- Tabelë për qëllime identifikimi,deri në 2 

metra katror,të trupëzuara në sipërfaqen e 

ndërtesës ose brenda territorit ku zhvillon 

aktivitet biznesi dhe që nuk përdoren për të 

reklamuar aktivitetin e të tretëve.Në të tilla 

tabela vendoset emri dhe/ose lloji i aktivitetit 

të kompanisë. 

a.1) – Tabelë për qëllime identifikimimbi 2 

metra katror,të trupëzuara në sipërfaqen e 

ndërtesës ose brenda territorit ku zhvillon 

aktivitet biznesi dhe që nuk përdoren për të 

reklamuar aktivitetin e të tretëve.Në të tilla 

tabela vendoset emri dhe/ose lloji i aktivitetit 

të kompanisë. 

b)- Tabela për qellime identifikimi jashtë 

territorit ku zhvillohet aktiviteti në formën e 

përmasat e tabelave të sinjalistikës për 

orientim 

0 lekë/vit 

 

 

 

 

 

 
45000 lekë/m2 

 

 

 

 
 

120 lekë/vit 

0 lekë/vit 

 

 

 

 

 

 
45000 lekë/m2 

 

 

 

 
 

120 lekë/vit 

2) Taksë tabele për qëllime reklamimi e 

lëvizshme dhe e pa lëvizshme: 

a) – Tabelë e tjeshtë 
b)- Tabelë elektronike 

 

13500 leke/m2/vit 
27000 leke/vit 

 

13500 leke/m2/vit 
27000 leke/m2/vit 

3) Taksë tabele në funksion të ekspozimeve 

të ndryshme të hapura, panaire,spektakle 
,stenda reklamuese ,banderola etj 

1000 leke/m2/ditë 1000 leke/m2/ditë 

 

a) Taksa per qellime identifikimi paguhet nga cdo subjekt qe ushtron aktivitet, pervec ambulanteve . 
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Struktura e caktuar per vjeljen e kesaj takse eshte Zyra e Sherbimeve , Zyra e Taksa-Tregjve dhe Njësitë 

Administrative. 

b) Per tabelat reklamuese, ngarkohet Zyra e Urbanistikes qe te leshoje lejet per vendosjen e tabelave 

reklamuese ku specifikohet vendndodhja dhe siperfaqja e caktuar . 

Taksa paguhet brenda datës 30 Prill të vitit fiskal dhe per subjektet e regjistruar rishtazi, ne momentin e 

regjistrimit. 

 
 

9. TAKSA E RREGJISTRIMIT TE PERVITSHEM TE MJETEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR 

 

Kjo Takse mblidhet nga agjenti tatimor DPSHTRR i cili mban një komisionin prej 5 (pesë)% të totalit 

mujor të të ardhurave . 

 

Agjenti tatimor 

 

Agjent tatimor eshte Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Gjirokaster dhe te 

ardhurat ndahen: 

 

a. Bashkia Permet 18 % 

b. Buxheti i Shtetit 82 % 

 

Afati i pageses 

Afati per shlyerjen e ketij detyrimi eshte momenti i kryerjes se kontrollit teknik vjetor brenda vitit. 

Te ardhurat derdhen per llogari te Bashkise nga DSHTRR – ja Gjirokaser brenda dates 15 te cdo muaji. 

 
Menyra e pageses 

Taksa paguhet e plote edhe per mjetet qe rregjistrohen per here te pare pavaresisht nga data e 

rregjistrimit dhe eshte e vlefeshme per 365 dite. 

 

10. TË ARDHURA PJESORE NGA TAKSA E RENTËS MINERARE 

 

Baza e kësaj takse 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. 

 
Afati i pageses 

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

minerare. 

Strukturat përgjegjëse për vjeljet e taksës 

Struktura e mbledhjes e kësaj takse është Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor,Degët e 

doganave në rrethe ngarkohen për arkëtimin e kësaj rente, në rastin e eksportit të produkteve minerare, 

ndërsa degët e tatimeve ngarkohen për arkëtimin e kësaj rente, në rastin e shitjes së produkteve minerare 

brenda vendit, (5%) e të ardhurave të realizuara nga kjo taksë i kalon përkatësisht Bashkisë Përmet ne 

llogarinë e degës së thesarit. 

 

TARIFAT VENDORE 
 

 
I PER TARIFAT VENDORE : NJ.A PERMET 

A TARIFE PASTRIMI  

 Për popullatën për familje  

 -Familje me ndihmë ekonomike dhe 200 lekë/vit 
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 pensionistë të vetmuar  

 -Familje te tjera 800 lekë/vit 

 Për subjektet e biznesit të vogël 

sipas aktivitetit ; 

 

 -Tregeti ushq.mish,fruta-perime 11000 lekë/vit 

 -Treg.artikuj industrial 7000 lekë/vit 

 -Bar-kafe (vetëm bar-kafe) 10000 lekë/vit 

 -Bar-kafe, restorant e fast-food, 
mëngjesore 

12000 lekë/vit 

 -Shërbime e artizanë 6000 lekë/vit 

 -Prodhim 14000 lekë/vit 

 -Pika lloto e Shoqëri Sigurime 15000 lekë/vit 

 -Lojra elektronike,bilardo,kalçeto 10000 lekë/vit 

 -Profesionet e lira 10000 lekë/vit 

 -Transporti 5000 lekë/vit 

 -Supermarkete e treg.me shumice 23000 lekë/vit 

 -Tregje private fruta-perime 35000 lekë/vit 

 -Tregje private artik.industrial 35000 lekë/vit 

 -Tregje te perziera(fruta-perime- 
art.industrial 

35000 lekë/vit 

 -TV –Lokal(vendor) 10000 lekë/vit 

 -Subjekte shërbimi varroshe 10000 lekë/vit 

 PER SUBJEKTET E BIZNESIT 

TE MADH 

 

 -Prodhuesit 60000 lekë/vit 

 -Karburantet 60000 lekë/vit 

 -Bankat 80000 lekë/vit 

 -Ndertues e prodhues inerte 70000 lekë/vit 

 -Tregeti e sherbime 30000 lekë/vit 

 -Shoqeri transporti 40000 lekë/vit 

 -TV Kabllor 60000 lekë/vit 

 -Shkolla private 25000 lekë/vit 

 INSTITUCIONE E ZYRA 

SHTETRORE: 

 

 -KESH-i 70000 lekë/vit 

 -Filiali i Postes Dega Permet 30000 lekë/vit 

 -SH.A Ujesjelles Permet 40000 lekë/vit 

 -Albtelekomi 80000 lekë/vit 

 -N/stacioni elektrik 25000 lekë/vit 

 -Drejtoria e Shendetit Publik 55000 lekë/vit 

 -Spitali 55000 lekë/vit 

 -ISKSH 30000 lekë/vit 

 -Komisariati i Policise 12000 lekë/vit 

 -Sigurimet shoqerore-agjencia 20000 lekë/vit 

 -Z.R-te Pasurive te Palujteshme 20000 lekë/vit 

 -Gjykata 12000 lekë/vit 

 -Zyra e punesimit 12000 lekë/vit 

 -Zyra arsimore 12000 lekë/vit 

 -Dega e thesarit 12000 lekë/vit 

 -Zyra e Tatim -Taksave 15000 lekë/vit 

 -Departamenti i Bujqesise 15000 lekë/vit 

 -Fondacione te ndryshme 20000 lekë/vit 
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 -INSTAT-i 7000 lekë/vit 

B TARIFA GJELBERIMI  

 -Per popullaten per familje 200 lekë/vit 

 -Per subjektet fizike te Biznesit te 

Vogel 

2200 lekë/vit 

 -Per subjektet juridike 6000 lekë/vit 

 -Per subjektet ndertuese e perpunim 
gurri 

20000 lekë/vit 

 -Per institucionet 10000 lekë/vit 

 -Bankat 25000 lekë/vit 

 -SH.A Ujesjelles Permet 24000 lekë/vit 

 -Njesia e Manaxhimit KESH 24000 lekë/vit 

 -Albtelecom 25000 lekë/vit 

 - Filiali i Postes Dega Permet 15000 lekë/vit 

 -Drejtoria e Shendetit Publik 12000 lekë/vit 

 -Shoqeri transporti 11000 lekë/vit 

C TARIFE NDRIÇIMI  

 -Per popullaten 600 lekë/vit/familje 

 -Per subjektet e biznesit te vogel 4000 lekë/vit 

 -Per subjekte juridike 7000 lekë /vit 

 -KESH-i 35000 lekë/vit 

 -Filiali i Postes Dega Permet 15000 lekë/vit 

 - SH.A Ujesjelles Permet 22000 lekë/vit 

 -Albtelekomi 35000 lekë/vit 

 -N/stacioni elektrik 11000 lekë/vit 

 -Drejtoria e Shendetit Publik 25000 lekë/vit 

 -Spitali 25000 lekë/vit 

 -ISKSH 12000 lekë/vit 

 -Bankat 25000 lekë/vit 

 -Komisariati i Policise se Shtetit 12000 lekë/vit 

 -Agjencia e sig.shoqerore 12000 lekë/vit 

 -Zyra e rregj.pasurive te 
paluajteshme 

12000 lekë/vit 

 -Gjykata 12000 lekë/vit 

 -Zyra e Punesimit 12000 lekë/vit 

 -Zyra Arsimore 12000 lekë/vit 

 -Dega e Thesarit 6000 lekë/vit 

 -INSTAT-i 6000lekë/vit 

 -Zyra e Tatim -Taksave 12000 lekë/vit 

 -Departamenti i Bujqesise 12000 lekë/vit 

 -Fondacione te ndryshme 12000 lekë/vit 

 Për arketimin e këtyre të 

ardhurave ngarkohet Zyra e Taksa 
-Tregjeve 

 

Ç Tarifa për Ambulantët 

(Ambulant është personi fizik, i cili 

tregton mallra ose shërbime për 

publikun pa pasur një vend 

biznesi fiks, që ushtron aktivitetin 

në njësi të vetme tregtimi të 

lëvizshme dhe lejohet të tregtojë 

në ambiente publike pasi është 
pajisur me leje nga bashkia nën 

7000 lekë/vit 
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 juridiksionin territorial dhe 
administrative) 

 

D Tarifë shërbimi për subjektet 

tregëtare,prodhues dhe shërbimi 

me seli brenda ose jashtë Bashkisë 

Përmet që realizojnë ose tregëtojnë 

prodhimet ,shërbimet ose mallrat e 

tyre me mjete të tyre ose të marra 
me qera 

30000 lekë/vit 

 Për arkëtimin e këtyre të 

ardhurave ngarkohet Zyra e Taksa 

Tregjeve 

 

DH Tarifa per subjekte jashte bashkise Fitues ne tendera e 

investime( me vlera të 
mëdha) 

 -me vlerë kontrate deri në 5 milion 
lekë 

20000 lekë/tender 

 -me vlerë kontrate mbi 5 milion lekë 30000 lekë/tender 

 P.S Në rastet e bashkimeve të 

operatorëve kjo tarifë do të llogaritet 

në raport me vlerën e kontratës të 
seicilit) 

 

E Tarifë për sektorin e shërbimit 

funeral: 

 

 -Tarifë shërbimi varimi 
(Mblidhet nga operatori) 

2000 lekë /rast 

 -Montim varresh nga subjektet 
private 

2000 lekë/rast 

Ë TARIFA PER ZENIE 

HAPESIRASH PUBLIKE 

 

 Tarifa për zënien e hapësirës publike 

për subjektet që ushtrojnë aktivitet 

brenda Qëndrës së Qytetit 

100 lekë /m2/muaj 

 Tarifa për zënien e hapësirës publike 

për tregëti jashte Qendres së Qytetit 

60 lekë/m2/muaj 

 Organizimi i spektakleve ose 
panaireve të ndryshme 

60 lekë/m2/muaj 

 Tarifa për zënie hapësire publike nga 

subjektet me asete si 

mjete,makineri,bokse 
,kabina,shtylla,sonda çpimi ..etj 

60 lekë/m2/muaj 

 Shenim: Për arkëtimin e kësaj tarife 

përgjigjet Zyra e Shërbimeve, 
Urbanistikës,Taksa-Tregje 

 

F TARIFA PER KUZ(kanale ujrave 

te zeza) per popullaten 

 

 -Per popullaten 800lekë/vit 

 -Per bizneset 1200 lekë/vit 

 Shenim : -Per mbledhjene e te 

ardhurave pergjigjet Zyra e Taksa- 

Tregjeve dhe Sh.A Ujesjelles Permet 

per cdo muaj. 

-Keto taksa apo tarifa 

per popullaten si 

pastrami.ndricimi,gjelbe 

rimi dhe KUZ do te 

vendosen ne faturen e 

sha Ujesjelles per cdo 

muaj me nje vlere per 

familje prej 

200lekë/muaj(pergjigjet 
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  SH.AUjesjelles dhe Zyra 

e Taksa Tregjeve ne 
Bashki. 

G Tarifa per pike lidhje KUZ 5000 lekë/lidhje 

 Ngarkohet Zyra e Sherbimeve për 
arkëtimin e kësaj tarife 

 

H Tarifa per bageti te therrur :  

 a-Per çdo subjekt 10000 lekë/vit 

 Faturohet sebashku me detyrimet e 

tjera vendore nga Zyra e Taksa 

Tregjeve 

 

   

I Tarifa parkimi :  

 -Per autobuze 5500 lekë/vit 

 -per fugona taksi 8+1 4000 lekë/vit 

 -per autovetura taksi 4+1 2500 lekë/vit 

 -per kamiona deri ne 3.5 

ton/kapacitet 

2500 lekë/vit 

 -per kamiona nga 3.5-10 
ton/kapacitet 

4000 lekë/vit 

 -per kamiona mbi 10 ton/kapacitet+ 

rimorkio 

7500 lekë/vit 

 -per vende parkimi te rezervuara 3000 lekë/vit 

 -ne territorin e Ujerave Termal  

 a.per autovetura dhe motorra 50 lekë/ditë 

 b.per furgona 100 lekë/ditë 

 c.per rulota 200 lekë/ditë 

 d.per autobuza 300 lekë/ditë 
   

J Tarifa nga Urbanistika  

1 -Per dhenie leje perdorimi :  

 a-ndertesa 1-3 kate 55 lekë/m2 

 b-ndertesa mbi 3 kate 100 lekë/m2 

 c-per biznes 100 lekë/m2 

2 Per konfirmim pronesie 2500 lekë 

3 Per fasaden (siperfaqe e dukshme) 20 lekë/m2 

4 Akt -piketimi  

 -per objekte deri ne 3 kate 3000 lekë 

 -per objekte mbi 3 kate 6000 lekë 

5 Akt-kontrolli ne kuoten +,-o.oo :  

 -per objekte deri ne 3 kate 3000 lekë 

 -per objekte mbi 3 kate 6000 lekë 

6 Akt-kontrolli i perfundimit te 

karabinase 

 

 -Per objekte deri ne 3 kate 3000 lekë 

 -Per objekte mbi 3 kate 10000 lekë 

7 Tarifa per shqyrtim dokumentash 1 % te vleres se objektit 

8 Tarife per :  

 -Sherbimin per legalizim për çdo 
objekt 

1000 lekë 

9 Tarifë për deklaratë paraprake për 
kryerje punimesh 

0.5 % te vleres se 
investimit 

10 Tarifë per ndjekje proçedure të 
përshpejtuar për leje ndërtimi 

10000 lekë 
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11 Tarifë aplikimi e shërbimi për leje 
ndërtimi 

 

 a.leje zhvillimor, ndërtim për objekt 
nën 3 kat 

5000 lekë 

 b.leje zhvillimor, ndërtim për objekt 

mbi 3 kat 

20000 lekë 

 c.leje zhvillimore të veçanta 5000 lekë 

 d. leje zhvillimore infrastrukture 10000 lekë 

12 Tarifë plan rilevimi  

 a.Troje me sip. deri 500 m2 10000 lekë 

 b.Troje me sip. mbi 500 m2 15000 lekë 

13 a.Tarife per dhenie dokumenta nga 
arkiva DPKZHT-se 

300 lekë 

 b.Fotokopje e njesuar1 :500 v.1938- 
1988 A4. 

200 lekë 

 c.fotokopje te studime urbanistike ne 
fuqiA3 

300 lekë 

 d.fotokopje te studime urbanistike ne 
fuqiA4 

200 lekë 

 e.fotokopje e çdo dokumenti te 
njesuar A4 

200lekë 

 f.fotokopje e çdo dokumenti te 
njesuar A3 

300 lekë 

 Per keto tarifa ngarkohet Zyra e 

Urbanistikes 

 

K Tarifë për hyrjet në vendet 
muzeale 

 

 -Per vendas 50 lekë/biletë 

 -Per te huaj 100 lekë/biletë 

L Tarifa për shërbime e aktivitete:  

 -Per aktivitete kulturore ne pallatin e 
Sportit 

7000 lekë/ora 

 -Per aktivitete ne Kinema ,ne sallen e 

Keshillit Bashkiak dhe te Qendra 
Multifunksionale 

3000 lekë/ora 

 -Sherbime me foni(qender zeri) 2000 lekë/ ora 

 -Per keto tarifa pergjigjet Zyra e 

Sherbimeve dhe ajo e Kulturës ne 

Bashki 

 

M Tarifë për dhënie liçence për 

tregtimin e naftës bruto dhe 
nënprodukteve të saj 

 

 -Dhënie dhe përsëritje e licencave 

për stacionet e shitjes së 

karburanteve, gazit të lëngshëm të 

naftës, për automjetet, dhe vajrave 
lubrifikante 

2000000 lekë 

 -Dhënia e licencave për njësitë e 

shitjes së lëndëve djegëse, për 

veprimtarinë e tregtimit për 

përdorim nga konsumatorët 

fundorë 

200000 lekë 

 -Per keto,pergjigjet Zyra e 

Sherbimeve 

 

N Tarifa për linjat ajrore dhe  
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 nëntokësore(Telefoni,TV Kabllor, 

Internet) 

 

 Për linjat ajrore 2000 lekë/km/vit 

 Për linja nëntokësore 1000 lekë/km/vit 

NJ Dhënie leje shfrytëzimi për 

subjektet e prodhimit të 

energjisë(HECE) 

 

 - deri në 5 MW 500000 lekë/leje 

 - mbi 5 MW 1000000 lekë/leje 

 -Për këto tarifa përgjigjet Zyra e 

Urbanistikës 

 

O Tarifat per vertetime:  

 Tarife per vertetim nga arkivi 300 leke/vërtetim 

 Tarife per vertetime nga Zyrat e 
Bashkise 

50 leke/vërtetimi 

 Vertetim per tenderat 500 lekë/vërtetimi 

 Tarife per fotokopje  dokumentash 

per te drejten e informimit (sipas 

volumit në faqe të materialit ) 

* nën 10 faqe 0 lekë 

* 10- 50 faqe 300 lekë 

* 50-100 faqe 500 lekë 

* mbi 100 faqe700 lekë 

P Tarifë për: 

Pumime me skrep të madh 

Punime me skrep të vogël 

 
6000 lekë/orë 
3000 lekë/orë 

Q Tarifat e pagesave për licenca dhe 

çertifikata që lëshohen në fushën e 

transportit rrugor 

Udhëzim nr.15 datë 

24.07.2007 

R Tarifa të vendosura për shërbimin 

e kryer nga MZSH-ja 

Sipas VKM nr.285 datë 

27.06.2002 DHE VKM 
nr.784 datë 09.11.2016 

 

 

Shënim: 

1. Përjashtohen nga tarifat vendore për poullatën invalidët,veteranët,të verbërit. 

2. Subjektet të cilët do të punësojnë 30-50 persona  përjashtohen për dy vjet nga tarifat vendore. 

3.Subjektet të cilët do të punësojnë mbi 50 persona do të përjashtohen për tre vjet nga tarifat vendore. 

4.Përjashtohen nga tarifat vendore subjektet artizanë( punime me dorë)që ndikojne në zhvillimin e turizmi. 

5.Qender e qytetit është zona me shtrirje nga Shetitorja “Sami Frasheri”( Sheshi “Tefta Tashko Koço”-te 

Posta ), Shkolla “Nonda Bulka”,Shëtitorja “ Mentor Xhemali”,Sheshi “Abdyl Frasheri “, Pedonalja,Rruga 

“Meleq Gosnishti”( nga Policia –te Ura). 

 
 

TARIFA TE VENDOSURA PER SHERBIMIN E KRYER NGA MBROJTJA NGA ZJARRI DHE 

SHPËTIMI 

(Sipas VKM Nr.285 datë 27.06.2002 ) 

 

Në lekë 

NR. KLASIFIKIMI LLOJI OBJEKTIT OSE I PROCESIT 

TEKNOLOGJIK 

TARIFA 

1 Kundërfirmimi i 

-Studimeve 

urbanistike 

-Planeve 

rregulluese 

1.1 Projektet e MNZ që u bëhen studimeve 

dhe planeve rregulluese 

1.2 Banesa ,rikonstruksion e shtesa kati në 

to dhe cdo lloj objekti ndërtimi me vlerë deri 

1000000 lekë 

0.5 % vl proj 

500 
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 -Projekt shesh 1.3 Banesa,dyqane,lokale,servise,reparte 1000 
 ndërtimeve artizanale,magazina mallrash etj me vlerë  

 -Objekteve investimi nga 1000000 deri 2000000 lekë  

 brenda tyre 1.4 Hotele,motele,rezidenca,komplekse 5000 
  dyqanesh ose supermarket me vlerë  

  investimi deri në 20000000 lekë  

  1.5 Objekte me vlerë investimi deri në 10000 
  50000000 lekë  

  1.6 Objekte me vlerë investimi mbi 15000 
  50000000 leke  

  1.7 Qyteza e fshatra turistike,si dhe vepra të 50000 
  tjera me vlerë investimi mbi 1000000 USD  

2 Per objektet me 2.1 Fabrikat ,uzinat e qëndrat e përpunimit 30000 
 rrezik te të naftës e gazit të lëngshëm ,fabrika e  

 theksuar per polisterolit e për prodhime kimikatesh,si dhe  

 rënie zjarri peë vepra e objekte me procese teknologjike  

  të kategorive “A” e “ B “  

  2.2 Depo qëndrore karburanti,pika të shitjes 20000 
  të karburantit,impiante të depozitimit dhe  

  mbushjes të bomboleve me gaz  

  2.3 Qëndra e magazina të depozitimit gaz i 15000 
  lëngshëm me shumicë,të karburanteve e  

  lubrifikanteve ne fuci,të kimikateve e  

  lëndeve të tjera me rrezik zjarri  

  2.4 Projekte të shfrytëzimit të burimeve të 20000 
  naftës,puse të shpim-kërkimeve,tubacione  

  magjistrale të transportimit dhe gjithë  

  infrastruktura që lidhet me shfrytëzimin e  

  tyre  

  2.5 Fabrika mielli, përpunimi druri, 15000 
  përpunimi të bimëve medicinale, të  

  prodhimit të veshjeve dhe objekteve të tjera  

  me proces teknologjik me rrezik zjarri të  

  kategorisë “C “  

  2.6 Fabrika e ndërmarrje të përpunimit e 20000 
  prodhimit të produkteve ushqimore, të  

  detergjenteve, të prodhimit kozmetik, të  

  pijeve alkoolike.  

  2.7 Për rikonstruksionet që kryen në të 5000 
  gjitha këto objekte, të cilat bëhen në bazë të  

  projekteve përkatëse  

3 Për kontrollin 3.1 Akti teknik pas përfundimit të veprës 5000 
 teknik pas ose objektit  

 përfundimit të 3.2 Për përdorimin e automjeteve (autobote) 1000 
 punimeve që transportojnë karburante, gaze të  

  lëngëzuar, alkoole, kimikate me rrezik zjarri,  

  jepet akti teknik për plotësimin e normave  

  teknike te mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit  

  3.3 Ripërtëritja e akteve teknike 1000 

4 Ekspertiza 4 Ekspertiza për zjarret e rëna.Kërkohet 25000 

  nga prokuroria,gjykata,shtetasi  
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II TARIFAT VENDORE NJ.A 

PISKOVË,PETRAN, 

ÇARSHOVË, 

FRASHËR 

1 Tarifat e pastrimit dhe largimit te 

mbeturinave 

 

1.1 Per cdo familje ne fshatrat ku 

kryhet sherbimi i pastrimit 

800 lekë/familje 

1.2 Per bisnesin e vogel 5000 lekë/vit 

1.3 Per bisnesin e madh 30000 lekë/vit 

1.4 HECE private 80000 lekë/vit 

2 Tarifat e ndriçimit  

2.1 Per çdo familje ne fshatrat ku ka 

perfunduar ndriçimi 

600 lekë/vit 

2.2 Per biznesin e vogel 4000lekë/vit 

2.3 Per biznesin e madh 7000 lekë/vit 

3 Tarife Gjelberimi  

3.1 HECE private 50000 lekë/vit 

4 Tarifë për Ambulantët 

(Ambulant është personi fizik, i cili 

tregton mallra ose shërbime për 

publikun pa pasur një vend biznesi 

fiks, që ushtron aktivitetin në njësi 

të vetme tregtimi të lëvizshme dhe 

lejohet të tregtojë në ambiente 

publike pasi është pajisur me leje 

nga bashkia nën juridiksionin 

territorial dhe administrative) 

5000 lekë/vit 

5 Tarifë shërbimi për subjektet 

tregëtare,prodhues dhe shërbimi me 

seli brenda ose jashtë Bashkisë 

Përmet që realizojnë ose tregëtojnë 

prodhimet ,shërbimet ose mallrat e 

tyre me mjete të tyre ose të marra 

me qera 

15000 lekë/vit 

6 Tarifa per Vaditje  

6.1 Me pompa me korrent 250 lekë/ 15 lit/sek 

6.2 Me rrjedhje te lire(rezervuar ) 150 lekë/15 lit/sek 

7 Tarifa per cdo pike te re me 

ujesjellesin 

1500 lekë 

8 Tarifa per ujin e pijshem  

8.1 Per konsum familjar me pompe me 

mates 

40 lekë/m3 



17  

8.2 Per konsum familjar me pompe me 

mates( fshati Leusë) 

20 lekë/m3 

8.3 Per konsum familjar me pompe pa 

mates 

150 lekë/muaj/frymë 

8.4 Per konsum familjar me rrjedhje te 

lire me sahat 

20 lekë/m3 

8.5 Per konsum familjar me rrjedhje te 

lire pa sahat 

70 lekë/muaj/frymë 

8.6 Per konsum familjar me rrjedhje te 

lire pa sahat(per fshatrat malore) 

500 lekë/vit/familje 

8.7 Per institucionet buxhetore dhe entet 

private me mates 

100 lekë/m3 

8.8 Per institucionet buxhetore dhe entet 

private pa mates 

5000 lekë/vit 

9 Tarife per lende drusore  

9.1 Per lende per ndertim  

a Per lende pishe e zeze per diameter-22 

cm 

Per lende pishe e zeze me diameter 

mbi 22 cm 

2500 lekë/m3 

 
3500 lekë/m3 

   

b Per lende bredhi per diameter - 22 cm 

Per lende bredhi me diameter mbi 22 

cm 

2700 lekë/m3 

3800 lekë/m3 

9.2 Tarifa per drute e zjarrit per familjarët 1500 lekë/familje/vit 

9.3 Tarifa per drute e zjarrit per bizneset 1500lekë/m3 

10 Tarifat e kullotes se bagetive  

a Per çdo krere dhen  

a.1 Per kullota dimerore 100 lekë/krerë 

a.2 Per kullota verore 100 lekë/krerë 

a.3 Ne pyje qe kulloten 50 lekë/krerë 

b Per çdo krere dhi  

b.1 Per kullota dimerore 100 lekë/krerë 

b.2 Per kullota verore 80 lekë/krerë 

b.3 Ne pyje qe kulloten 100 lekë/krerë 

c Per çdo krere te trasha(gjedhe )  

c.1 Per kullota dimerore 800 lekë/krerë 

c.2 Per kullota verore 800 lekë/krerë 

c.3 Ne pyje qe kulloten 60 lekë/krerë 

d Per çdo krere njethundrake  

d.1 Per kullota dimerore 800 lekë/krerë 

d.2 Per kullota verore 800 lekë/krerë 

d.3 Ne pyje qe kulloten 60 lekë/krerë 
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11 Tarife vjetore per perdorim te 

siperfaqes se tokes per ndertime 

provizore ne fondin kullosor nga 

fermeret qe mbareshtrojne bageti 

 

a Qender stani te rrethuar  

a.1 Kullote dimerore/verore 50 lekë/m2/vit 

a.2 Pyje qe kulloten 50 lekë/m2/vit 

b Ngrehina per barinj  

b.1 Kullote dimerore/verore 50 lekë/m2/vit 

b.2 Pyje qe kulloten 50 lekë/m2/vit 

c Mullinj magazina  

c.1 Kullote dimerore / verore 100 lekë/m2/vit 

c.2 Pyje qe kulloten 100 lekë/m2/vit 

d Qender perpunim bulmeti  

d.1 Kullote dimerore / verore 100 lekë/m2/vit 

d.2 Pyje qe kulloten 100 lekë/m2/vit 

12 Tarife per shfrytezimin e 

infrastruktures rrugore qe mirembahet 

nga nj. administrative,qe shfrytezohet 

nga bizneset e medha (juridike) per 

shfrytezim:guri,inerte,lende 

drusore,qymyr druri etj. 

60000 lekë/vit 

13 Tarife per njerrje ose grumbullim 

ne sip.e fondit pyjor e kullosor 
gure,zhavorr e rere 

35 lekë/m3 

14 Tarifa per zenie hapesirash 

publikeper qellime biznesi 

30 lekë/m2/muaj 
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Shënim: 

 

Shërbimi i Pastrimit kryhet në: 

1.Për Njesinë Administrative Piskovë në fshatrat : Kutal,Kosine,Piskove,Pacomit 

Shërbimi i ndriçimit kryhet në: 

1. Për Njesinë Administrative Petran në fshatrat : Petran,Lagjia e Poshtme Fshati 

Badelonje,Gjinkar,Leshice,Benje ,Kaludh. 

2. Për Njesinë Administrative Piskovë në fshatrat:Kutal,Kosine,Piskove,Pacomit 

3. Njesinë Administrative Çarshovë 

Fshatra malorë : 

1. Për Njesinë Administrative Piskovë janëfshatrat: Alipostinan, Raban, Pagri, Mokricë, Hotovë, Kosovë, 

Borockë. 

2. Për Njesinë Administrative Petran janë fshatrat :Trebozisht,Delvinë,Ogdunan,Lipivan,Tremisht. 

3.Për Njesinë Administrative Çarshovë janë fshatrat:Biovizhdë,Vllaho-Psilloterë. 

4.Njësia Administrative Frashër 

 
 

NIVELI I GJOBAVE TE NDRYSHME 

 
NR 

SHKELJET E NDRYSHME DHE KUNDRAVAJTJET NIVELI I GJOBES 

1 Ushtrim aktiviteti biznesi pa leje 10000-20000 leke 

2 Ushtrim aktiviteti biznesi pa leje per tregtaret ambulante 1000-5000 leke 

3 Mosmarje  masash per izolim te ambjentit per dalje te 
zhurmave nga lokalet 

20000 leke 

4 Mos pagesa e taksave ne afat 0.06 % per cdo dite 
vonese 

5 Per parkime te gabuara 1000-5000 leke 

6 Per levizje apo demtim te koshave stacionere 500-5000leke 

7 Per furnizim te rrjetit tregtar,restorante jashte orareve(05-07 
&15-17.00) 

500-10000 leke 

8 Shfrytezimi i siperfaqeve te objekteve te pa deklaruara 10000 leke 

9 Fillim aktiviteti pa mare licence 20000 leke 

10 Ndryshim aktiviteti krahasuar me licencen e dhene 20000 leke 

11 Mos pranimi i inspektoreve per kontroll,thyerje urdheri te 

org.te Qeverisjes Vendore 

10000 leke 

12 Gjoba per demtime ne nderhyrjet ne infrastrukturen 

rrugore 

 

 a.Bllokim trotuari 10000 leke 

 b.Demtim,çarje 15000 leke 

 c.Ndotje trotuari nga demtimet 15000 leke 

 d.Vjedhje zgare 15000 leke 

 e.Vjedhje pusete 30000 leke/cope 

13 Gjoba per demtimet dhe nderhyrjet ne rrjetin elektrik 

rrugor 

 

 a.Demtim i ndriçuesve 20000 leke/cope 

 b.Perdorimi i shtyllave si suport per montimin e 
reklamave,kapjen e kabllave 

10000 leke/cope 

 c.Nderhyrje ne kuadrin e komandidimit 20000 leke/cope 

14 Gjoba per demtimet dhe nderhyrjet ne rrjetin e 

kanalizimeve te ujrave te bardha dhe te zeza 

 

 a.Lidhje te pamiratuara ne tubacion 20000 leke 

 b.Demtimi i pusetave 20000 leke/cope 

 c.Demtimi i tubacioneve nga punimet qe kryhen me ose pa leje 30000 leke/cope 
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15 Gjoba per demtim fasade 5000 leke/m2 

16 Gjoba per demtimet dhe nderhyrjet ne hapesiren e gjelber 

dhe ato publike 

 

 a.Demtim prerje pemesh 50000 leke/cope 

 b.Zenie hapesire te gjelber pa leje 15000 leke/m2 

 c.Vendosje posterash pa leje nga kompani te ndryshme 15000 leke/raste 

 d.Hedhje mbeturinash jashte koshit 1000 leke/raste 

 e.Vendosje tabelash,pankartash,banderolash pa leje 5000 leke/cope 

17 Gjoba per hedhjen e materialeve inerte ne vende te 

pamiratuara 

3000 leke/m3 

18 Per hyrje pa autorizim ne rruge kryesore te mjeteve te 

tonazhit te larte 

5000 leke/rasti 

19 Per ndotjen e rrugeve ne qender nga mjetet e renda dhe 

betonieret 

5000 leke/rasti 

20 Gjoba per mosplotesimin e kushteve ne thertore 5000 lek/rasti 

21 Gjobe per djegien e mbeturinave 5000 leke/rasti 

22 Gjoba per demtimin e kanaleve vaditese dhe kulluese 2000 leke/rasti 

23 Qendrimi i makinave me bageti ne bulevard 7000 leke/rasti 

24 Therrje te bagetive ne rruge ose ne ambiente te 

papershtatshme 

7000 leke/rasti 

25 Kalimi i bagetive ( tufe ) ne rruget kryesore 7000 leke/rasti 

26 Gjobë për prishje të hapësirës së gjelbër 5000-20000 lekë/rasti 
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DISPOZITA TE PERGJITHSHME 

 
1. Bashkia Permet mund te hyje ne kontakte me subjekte te tjere shteterore ose private, per vjeljen e disa 

tarifave dhe taksave ne rolin e agjentit tatimor duke i lene subjektit qe do te sherbeje si agjent 10% të 

shumës që do të arkëtojë. Per kete midis paleve do te hartohet nje akt – marreveshje e cila do te 

nenshkruhet nga titullaret e subjekteve perkatese. 

2. Çdo Drejtori apo Zyre ne Bashki nuk duhet te kryeje asnje veprim ndaj qytetareve/subjekteve, te cilet 

nuk kane likujduar detyrimet per taksat dhe tarifat vendore ndaj Bashkise Permet . 

3. Per te gjitha procedurat e tjera jo te permendura ne kete pakete fiskale, te ndiqen procedurat e 

parashikuara ne ligjet dhe udhezimet specifike per cdo takse/tarife. 

4. Nga pagesa e Taksave dhe Tarifave nuk perjashtohet asnje kategori taksapaguesish me perjashtim te 

rasteve kur eshte parashikuar me siper sidhe rasteve te specifikuara ne ligje dhe udhezime perkatese. 

5. Per subjektet e biznesit te madh e te vogel qe kane disa aktivitete brenda nje emertimi dhe me 

vendndodhje te ndryshme, taksat dhe tarifat vendore do te paguhen per cdo vendndodhje. 

6. Per lidhjen e kontratave me Agjentet Tatimor autorizohet Kryetari i Bashkise. 

7. Kjo Pakete eshte refleketuese edhe per Vendimet, ligjet dhe udhezimet qe mund te dalin gjate vitit ne 

vazhdim. 

8. Me ndjekjen dhe zbatimin e ketij vendimi ngarkohet, Zyra e Finances &Buxhetit , Zyra e Urbanistikes 

dhe Planifikimit te Territorit, Zyra e Sherbimeve Publike, Zyra Juridike,  Policia  Bashkiake,  

Inpektoriati Ndertimor, Agjentet tatimore ,Njësitë Administrative. 

 

Ky vendim i shtrin efektet nga data 01.01.2017 e ne vazhdim. 
 

 

 

 

 

 

 


