
1 

 

  ___________________________________________________________________________________ 

R E P U B L I K A   E   S H Q I P Ë R I S Ë                                                                                                                                              

 BASHKIA URA VAJGURORE                                                                                                                                       

KËSHILLI BASHKIAK 

VENDIM  

NR 70 DATË 02/12/2020 

 

MBI MIRATIMIN E SISTEMIT TË TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE PËR BASHKINË URA VAJGURORE DHE NJËSITË 

ADMINISTRATIVE POSHNJE KUTALLI CUKALAT  PËR VITIN 2021 

Këshilli i Bashkisë Urë   Vajgurore,në mbledhjen e  tij të datës 02/12/2020,bazuar në materialin e paraqitur nga 

Drejtoria e Tatim Taksave dhe Menaxhimit të Aseteve në mbështetje të Ligjit Nr  139/2015 ‘Për Vetëqeverisjen 

Vendore” i ndryshuar, Neni 9, Neni 54,Neni 55, Urdhërit  Nr 633 Datë 17,11,2020 të Ministrisë së Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale “Për ndalimin e grumbullimeve në vende të mbyllura apo të hapura “,Urdhërit  Nr 80 Datë 

17.11.2020,Neni 6 pika 1 , i DAP “Departamenti i Administratës Publike”Miratimin e rregullave dhe procedurave 

standarte të punës të harmonizuara,gjatë peirudhës së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga Covid -19 dhe 

periudhës së kohëzgjatjes së vitit shkollor 2020-2021” Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave 

Vendore”, të ndryshuar. Ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në R.SH”, të ndryshuar, Ligjit  nr 

68/2017 ‘Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore,”të ndryshuar, Ligjin nr.107/2014  “Per Planifikimin e Territorit”  i 

ndryshuar.V.K.M nr. 408 date 13.05.2015 “Per Miratimin e Rregullores se Zhvillimit te Territorit” i ndryshuar, 

Ligjin nr. 10465 datë 29.09.2011 “Për shërbimin veterinar”  të ndryshuar, Udhëzimit nr 5627  datë  18/11/2016  “ Për 

përcaktimin e kritereve, rregullave  dhe dokumentacionit për lëshimin  e licensave dhe certifikatave për ushtrimin e 

veprmtarisë  në transportin rrugor  të udhëtarëve  brenda vendit”.Vendimit nr 970   datë 02/12/2015”Për  përcaktimin 

e procedurave dhe kushteve për dhënien e licensës për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj’ i ndryshuar, 

Vendimit nr 1064  datë  23.12.2015 ‘Për disa ndryshime  në  Vendimin nr 391  datë  21.06.2006 ‘Për përcaktimin e 

tarifave në sektorin e pyjeve dhe kullotave”, i ndryshuar  
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V E N D O S I: 

 

      

Me 18 vota PRO duke përdorur platformën e komunikimit live /online Webex Meeting        (video konferencë)  të 

miratojë: 

Të miratohet Sistemi i Taksave dhe i Tarifave Vendore në Bashkinë Urë Vajgurore dhe Njesite Administrative 

:Poshnje ,Kutalli ,Cukalat,për vitin 2021  si më poshtë vijon : 

Shënim:Ky vendim u miratua me 14 vota PRO duke përdorur platformën e komunikimit live  online Webex 

Meeting  (video konferencë) Zoom dhe 4 vota PRO  me platformën e komunikimit online  WhatsApp. 

 

A.Të miratohet Sistemi i Taksave dhe i Tarifave Vendore në Bashkinë Urë Vajgurore dhe Njesite 

Administrative :Poshnje ,Kutalli ,Cukalat,për vitin 2021  si më poshtë vijon : 

 

 I.TAKSAT VENDORE  

 

1.Tatimi I thjeshtuar  mbi  fitimin për biznesin e vogël. 

 

Cdo subjekt, I cili kryen një biznes, me anë të të cilit realizohet gjatë vitit fiskal, qarkullimi më I vogël ose I 

barabarte më 8 000 000 lekë, u nënshtrohet  detyrimeve që parashikohen në këtë kre. 

Shkallat  tatimore e aplikueshme mbi fitimin e tatueshëm, për tatimpaguesit që I nënshtohen tatimit të 

thjeshtuar mbi biznesin e vogël, me qarkullim vjetor nga 0  deri në 8(tete milionë) lekë është 0  përqind. 

 

 

2. TAKSA MBI PASURINË E PALUAJTSHME  

 

 Në taksën mbi pasurinë e paluajtshme përfshihen :  

a. Taksa mbi ndërtesat,  

b. Taksa mbi tokën bujqësore,  

c. Taksa mbi truallin  

 

2.  TAKSA MBI PASURINË E PALUAJTSHME. 

 

1.Taksës mbi pasurinë e paluajtshme i nënshtrohen të gjithë personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, pronarë 

apo përdorues  të  pasurive të mësipërme,  në territorin e Republikës së Shqipërisë, pavarësisht nga niveli i 

shfrytëzimit të këtyre pasurive. Bëjnë përjashtim rastet kur në ligj parashikohet ndryshe. 

Detyrimin për taksën mbi pasurinë e paluajtshme e ka  sipas  rastit  pronari apo bashkëpronari sipas pjesës që 

zotëron, apo përdoruesi i i pasurisë së paluajtshmë, për pasuritë  që nuk janë të pajisura me dokumentacion pronësie. 

Taksat llogariten si detyrim  vjetor i takspaguesit.Nëse pasuria e taksueshme, krijohet, tjetërsohet apo zhduket brenda 

kësaj  periudhe, detyrimi i  taksapaguesit llogaritet proporcianalisht, vetëm për periudhën e së drejtës së pronësisë. 
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2.Taksa mbi ndëertesën (tatim pasurie) 

1.Taksës mbi ndërtesën i nënshrohen individët, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, pronarë apo 

përdorues  të  pasurive të mësipërme,  në territorin e Republikës së Shqipërisë, pavarësisht nga niveli i shfrytëzimit të 

këtyre pasurive. Bëjnë përjashtim rastet kur në ligj parashikohet ndryshe. 

2.Takses mbi ndertesat i nenshtrohen personat qe kane aplikuar per legalizim te nderteses, sipas ligjit “Per 

legalizimin ,urbanizimin dhe integrimin e ndertimeve pa leje”. 

3.Takses mbi ndertesat i nenshtrohen zhvilluesit, te cilet nuk arrijne te mbyllin ndertimin sipas lejes perkatese, te 

leshuar nga autoriteti i planifikimit. Afati i perllogaritjes se takses fillon nga momenti i mbarimit te afatit kohor te 

percaktuar ne aktin e miratimit te kerkeses per leje ndertimi. 

4.Detyrimi per taksen mbi ndertesat llogaritet si shumezim i bazes se takses me shkallen e takses mbi ndertesen. 

5.Taksa vendore mbi pasurine e paluajtshme-ndertes llogaritet si detyrim vjetor i taksapaguesit.Pagesa e takses behet 

cdo muaj apo per periudha me te gjata ,ne varesi te kategorise se taksapaguesit, sipas percaktimeve ne vendimin e 

Keshillit te Ministrave. 

 

Baza e taksës   

 

Baza e taksës  mbi ndërtesën është  vlera e ndërteësë që llogaritet në përputje me metodologjinë  dhe 

procedurat e përcaktuara me  Vendim të Këshillit të Ministrave. 
 
Nëse pasuria e taksueshme krijohet, tjetërsohet ose zhduket brenda kësaj periudhe, detyrimi i taksapaguesit llogaritet 

proporcionalisht vetëm për periudhën e së drejtës së pronësisë. 

Baza e kësaj takse është sipërfaqja e ndërtimit në metër katror e ndërtesës ose e pjesës së saj, mbi dhe nën nivelin e 

tokës dhe për çdo kat. Sipërfaqja në pronësi e taksapaguesit përcaktohet sipas dokumentave që e vërtetojnë këtë 

pronësi. 
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Shkalla e takses mbi ndertesat ,te cilat aplikohet si perqindje e bazes se takses ,eshte si 

me poshte: 

a) 0.05% per ndertesat qe perdoren ,shfrytezohet per banim; 

b) 0.2% per ndertesat qe perdoret ,shfrytezohet per veprimtari ekonomike; 

c) 30% e shkalles se takses perkatese per te gjithe siperfaqen ndertimore ,per te 

cilen zhvillusi eshte pajisur me leje ndertimi dhe nuk ka arritur ta perfundoje ate 

sipas afatit te percaktuar ne aktin e miratimit te kerkeses per leje ndertimi . 
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 Taksës mbi ndërtesat për kategorinë I “Ndërtesa Banimi” (nga familjet) paguhet për cdo ndërtesë që 

qytetari ka në pronësi ose në përdorim. 

 

 Taksa mbi ndërtesat për kategorinë II “Ndërtesa të tjera” , paguhet për cdo adresë (kryesore dhe dytësore) 

ku subjekti zhvillon aktivitet.  

 

 Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës së pasurisë mbi ndërtesat është  Drejtoria e Tatim Taksave 

dhe e Menaxhimit të Aseteve të Bashkisë Urë Vajgurore, si dhe zyrat përkatëse në Njësitë 

Administrative. 

 

 

 Afatet e pagesës 

 Për  kategorinë  ‘ndërtesa banimi’, detyrimi   është   vjetor dhe paguhet brenda vitit kalendarik. 
 Për kategorinë II “Ndërtesa të tjera”.  

- detyrimi paguhet me një këst të vetëm, brenda datës  30 Prill 2021  për biznesin e madh,  dhe 20 Maj  për  

biznesin e vogël. 

 

 Nëse subjekti i biznesit hap aktivitet tregtar pas datës 20 Prill, detyrimi tatimor paguhet brënda 30 ditëve nga 

data e regjistrimit.  

 

 Nëse subjekti taksapagues hap aktivitet, pezullon veprimtarinë ose aplikon për c’regjistrim pranë Q.K.B -së 

gjatë vitit fiskal, detyrimi tatimor llogaritet duke shumëzuar nivelin e taksës 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 aplikimi për regjistrim, pezullim ose c’regjistrim) dhe duke e pjesëtuar  atë me 12 muajt e vitit 

kalendarik fiskal.  

 

 Lehtësirat tatimore 
 Përjashtohen nga pagimi i taksës mbi ndërtesat :  

 

a. Taksapaguesit, për kategorinë  I “Ndërtesa banimi” dhe që i përkasin kategorive me status “Invalid të 

punës dhe të luftës, të verbër, veteranë të luftës” si dhe të sëmurë para dhe tetraplegjikë.  

 

b. Kjo zbatohet kur taksapaguesi nuk merret me aktivitet biznesi.  

 

          c.Pronat e shtetit dhe të njësive të qeverisjes vendore, që përdoren për qëllime jofitimprurëse.  

           d.Ndërtesat e banimit, që shfrytëzohen nga qiramarrës me qira të paliberalizuara.  

 

         Ndërtesat që përdoren nga komunitetet fetare.  

 

c. Pasuritë në pronësi të shtetit, të kaluara me vendim të Këshillit të Ministrave, nën administrimin e 

shoqërive publike shtetërore.  

 

d. Banesat sociale ne pronesi te bashkive  

 

e. Pasurite e paluajtshme –ndertesa,prone e subjekteve juridike ose fizike ,qe ne baze te marveshjeve me 
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bashkite perdoren nga keto te fundit si banesa sociale; 

 

f. Ndertesat qe perdoren nga komunitetet fetare ,ne funksion te veprimtarise se tyre ; 

 

g. Strukturat akomoduese “Hotel/Resort me kater dhe pese yje”status special”,sipas percaktimit ne 

legjislacionin e fushes se turizmit dhe qe jane mbajtes ten je marke tregtare te regjistruar dhe njohur 

nderkombetarisht “brand name “, 

 

h. Ndertesat e banimit te  deklaruara , si vendbanime ,nga kryefamiljaret ,qe perfitojne vetem  pension 

pleqerie  ose pension social ,kur familja perbehet vetem nga pensionistet, ose edhe me persona ne 

ngarkim te tyre ,qe jane te paafte per pune . 

 

i. Ndertesat e banimit te kryefamiljarve qe trajtohen me ndihme ekonomike ; 

 

j. Ndertesat kulturore , nen mbrojtje te perkohshme ose te perhershme ,per kohen ne te cilen deklarohet 

mbrojtja ,sipas legjislacionit ne fuqi per monumentet e cultures  dhe /ose trashgimine kulturore, te cilat 

perdorenvetem per qellime jofitimprurese. 

 

              l.Ndrtesat e banimit që shfrytëzohen   nga qiramarrësi me qira të paliberalizuara. 
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2.b TAKSA MBI TOKËN BUJQËSORE(TATIM MBI TOKËN BUJQËSORE) 

 

Baza e taksës mbi tokën bujqësore, është  sipërfaqja e tokës bujqësoreë  në hektar, në pronësi ose në përdorim 

të taksapaguesit. 

 

 

Niveli i kësaj takse për sipërfaqet e tokës bujqësore sipas kategorive përcaktohet sipas tabelës së mëposhtme : 

 

Kategoria e tokës 

Bujqësore 

 Njësia administrative  

Urë Vajgurore Poshnje 

 

Kutalli Cukalat 

 

 

  

  

 Lekë/ha/vit  

 

   

I 4200 4200  4200   

II 3500 3500  3500   

III 2800 2800 2800   

IV 2300 2300 2300   

V 1900 1900  1900   

VI 1600 1600 1600  

VII-X 1400 1400 1400 1400 

 

 

 Sqarime 
 

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

taksapaguesit. Sipërfaqja në pronësi të taksapaguesit  përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë 

këtë pronësi.  

 

 Në rast të mungesës të dokumentit të pronësisë, përdoruesi i tokës bujqësore bën një vetëdeklarim të 

sipërfaqes së tokës bujqësore, pranë Bashkisë ku ndodhet toka. 

   

 Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës mbi tokën bujqësore është Drejtoria e Tatim Taksave dhe e 

Menaxhimit të Aseteve të Bashkisë Urë Vajgurore, si dhe zyrat përkatëse në Njësitë Administrative. 

 

 

 Lehtësirat tatimore 
 

 Përjashtohen nga pagimi i taksës mbi tokën bujqësore :  

 

a) Taksapaguesit që i përkasin kategorive me status  “Invalid të punës dhe të luftës, të verbër, veteranë të 

luftës” si dhe të sëmurë para dhe tetraplegjikë  

 

b) Kjo zbatohet kur taksapaguesi nuk merret me aktivitet biznesi.  

 



8 

 

c) Sipërfaqet e tokës bujqësore që mbillen me kultura drufrutore dhe vreshtari për pesë vitet e  

para nga çasti i mbjelljes .  

 

 

2.c TAKSË MBI TRUALLIN(TATIM MBI TRUALLIN) 

 

Baza e taksës  mbi truallin  është sipërfaqja  e trulalit  në mëtër katron, në pronësi ose në 

përdorim të taksapguesit. 

 

Sipërfaqja e truallit në pronësi, përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë atë 

 

 

Niveli i taksës mbi truallin    përcaktohet sipas tabelës së mëposhtme : 

 

 

Klasifikimi sipas  

bashkive  

Vlera e taksës  në lekë/m2/vit  për  

qellime banimi nga individët 

Vlera e taksës  në lekë/m2/vit për qëllime 

biznesi  

Ure 

Vajgurore 

Poshnjë Kutalli  Cukalat Ure 

Vajgurore 

Poshnje Kutalli  Cukalat  

0.17 0.17 0.17 0.17 13.2 13.2 13.2 13.2 

 

 Sqarime 
.  

 

 

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

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

 Niveli i taksës caktohet në lekë për metër katror. 

 

 Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës mbi truallin është  Drejtoria e Tatim Taksave dhe e 

Menaxhimit të Aseteve të Bashkisë Urë Vajgurore, si dhe zyrat përkatëse në Njësitë Administrative. 

 

 

 Lehtësirat tatimore 
 

 Përjashtohen nga pagimi i taksës mbi truallin taksapaguesit që i përkasin kategorive me status “Invalid të 

punës dhe të luftës, të verbër, veteranë të luftës” si dhe të sëmurë para dhe tetraplegjikë.  

 

 Kjo zbatohet kur taksapaguesi nuk merret me aktivitet biznesi.  
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3. TAKSA E FJETJES NË HOTEL  

 

Niveli tregues i taksës  së fjetjes në hotel, jepet sipas aneksit bashkëlidhur  

 

                     

 Lekë për  natë fjetje 

 

 

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

 

 “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.  

 

 Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës së fjetjes në hotel është Drejtoria e Tatim Taksave dhe e 

Menaxhimit të Aseteve të Bashkisë Urë Vajgurore, si dhe zyrat përkatëse në Njësitë Administrative. 

 

 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.”. 

 

 Afatet e pagesës 
 

 Detyrimi për taksën e fjetjes në hotel paguhet brënda datës 5 të muajit pasardhës.  

 

 

 

 

   Njësia administrative 

Niveli i taksës 

Urë 

Vajgurore Poshnje Kutalli Cukalat 

Lekë/ për natë fjetjeje   

 1.Hotelet 4-5 yje  105 105 105 105 

2.Bujtinë, fjetinë, motel dhe cdo njësi 

tjetër  akomoduese, sipas 

përcaktimeve në ligjin për turizmim 

35               35 35 35 
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4. TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA NDËRTIMET E REJA  

 

 

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

cmimit  të shitjes për m2, të investimit të ri. Klasifikimi si investim i ri dhe vlerat përkatëse përcaktohen në përputhje 

me legjislacionin në fuqi për dhënien e lejes së ndërtimit. 

2.Në rastim e ndërtimeve  të destinuara për qëllime banimi, apo  për  njësi tregtimi  dhe shërbimi    të cilat  kryhen   

nga shoqeritë e ndërtimit,shkalla e taksës së  ndikimit në infrastrukturë  është në masën 4 për qind deri në8 tetë 

përqind  të cmimit të shitjes për metër katror. 

Në këtë kategori investimesh përfshihen  edhe ndërtimet zëvendësuese për  qëllime banimi, të kushtëzuara për  tu 

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

Gjithshtu  në këtë kategori përfshihen  edhe ndërtimet e destinuara për qëndra tregtare apo të biznesit. 

Baza e taksës  është vlera në leke për  m2 e cmimit të shitjes  së ndërtimeve për  qëllime banimi,  apo  të njësive të 

tregtimit  dhe të shërbimit. 

3.Cmimi i shitjes për   m2, bazohet në vlerën referuese  të vlerës së tregut, sipas përcaktimeve  të  nxjerra me akt nga 

Këshilli i Ministrave.. 

4.Në rastin e ndërtimeve  të ndryshmë  nga ato të përcaktuara  si më lart,  niveli i taksës, shprehet si përqindje e vlerës 

së investimit dhe është 1 % deri në   3 % e kësaj vlere. 

Në rastin e  ndërtimeve të ndryshme, nga ato të pëcaktuara  në pikën 2 të këtij neni niveli i taksës shprehet si 

përqindje e vlerës së investimit  dhe është 

1.Për ndërtime  që destinohen për përdorim, në sektorin e turizmit, të industrisë, bujqësisë , të ndërtimeve individuale  

për qëllime të përdorimit vetjak nga individët të  ndërtuara nga vetë individi apo me sipërmares, si dhe të ndërtimeve 

për qëllime publike, taksa e ndikimit në infrastrukturë është një deri në tre përqind e vlerës së investimit. 

2.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, taksa e ndikimit në 

infrastrukturë të ndërtimeve të reja është 0,1 për qind e vlerës së investimit, por jo më pak se kostoja e rahabilitimit të 

infrastrukturës së dëmtuar.”  “...kur kostoja e rehabilitimit nuk është përfshirë në preventivin e investimit...”.  

3.Për  ndëretesat të  cilat janë në proces legalizimi, taksa e ndikimit në infrastrukturë  është 0.5% e vlerës së 

investimit. 

4.Detyrimi për pagesën e taksës ,  i takon investitorit. E ardhura nga taksa, për çdo rast, mblidhet nga organi që 

lëshon lejen e ndërtimit dhe arkëtohet, për çdo rast, për llogari të Bashkisë, që mbulon territorin ku do të bëhet 

investimi. 

5.Nëse objekti, për te cilin do të bëhet investimi, shkrihet në territorin e më shumë se një bashkie,  ose kur objekti 

ndikon në infrastrukturën e një bashkie tjetër,  të ardhurat nga taksa ndahen proporcionalisht  ndërmjet tyre, në 

përputhje me raportet përkatëse të shtrirjes së objektit dhe të ndikimit të investimit në infrstrukturën e secilës Bashki.  

 

6..Përjashtohen nga pagesa e kësaj takse investimet e kryera  për ndërtimin e struktura 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 të  njohur  ndërkombëtarisht”brand  name” 

 

7.Përjshtohen nga pagesa e kësaj takse edhe investimet e subjekteve , të cilat zhvillojnë veprimtari pritëse të 

cëertifikuar si ‘agroturizëm”sipas legjislacionit  në fuqi në fushën e turizmit. 
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8..Përjashtohen nga pagesa e kësaj takse investimet për  rindërtimin, riparimin apo restaturimin e ndërtesave të 

dëmtuara si pasojëe e  fatkeqësive   natyrore, sipas  përkufizimit të dhënë nëlegjislacionin në  fuqi  për  mbrojtjen 

civile. 

 

Kushtet, rregullat  dhe dokumentat që shoqërojnë kërkesën për përjashtim për pagesën e taksës së ndikimit ne 

infrastrukturë, përcaktohen me  Vendim Të këshillit të Ministrave. 

 

Niveli i taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja, për Bashkinë Urë Vajgurore sipas kategorive 

përcaktohet sipas tabelës së mëposhtme :  
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4.1 TAKSA  E  NDIKIMIT NE  INFRASTRUKTURE  TE  NDERTIMEVE  TE REJA 

 

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

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

 TAKSA E NDIKIMIT NE  INFRASTRUKTURE 

 

Nr. 

                        

                         EMERTIMI      

       

 NIVELI 

  1 Taksa e ndikimit ne infrastrukture per ndertim banim deri 

në 250 m2  

4 % 

2 

 

Taksa e ndikimit ne infrastrukture per ndertim banim mbi 

250 m2 

4 % 

3 Taksa e ndikimit ne infrastrukture per ndertim banim deri 

250 m2( Per perdorim vetjak). 

2% 

4 Taksa e ndikimit ne infrastrukture per ndertim banim mbi 

250 m2( Per perdorim vetjak). 

2% 

5 

 

Taksa e ndikimit ne infrastrukture per ndertim sherbime  5 % 

6 

 

Taksa e ndikimit ne infrastrukture per ndertim turizem 3% 

7 

 

Taksa e ndikimit ne infrastrukture per ndertim industri 3% 

8 

 

Taksa e ndikimit ne infrastrukture per ndertim bujqesi. 2 %  

9 Taksa e ndikimit ne infrastrukture per ndertim bujqesi, 

serrat  

1 %  e vlerës së 

preventivit 

10 Taksa e ndikimit në infrastrukturë  për  objektet në proces 

legalizimi . 

          

05.% e vlerës   së 

investimit. 
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11 Taksa e ndikimit në infrastrukturë  për  objektet per 

qellime banimi ne zonat malore (zona e miratuar me VKB 

Nr 31 date 12/05/2020 

1% 

 

42.Miratimi i zonave malore të  Bashkisë Urë Vajgurore, për efekt të  llogaritjes së taksës  së ndikimit në 

infrastrukturë  për ndërtimt me qëllim banimi që përfshijnë fshatrat 

1.Cetë 

2.Allambrez 

3.Krotinë 

4.Bistrovicë 

 

 Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës së ndikimit në infrastrukturë për kategorinë   si më lart  është  

 “Për ndërtesa banimi”, kategorinë  II “Për ndërtesa të tjera (biznes, tregti, shërbim, prodhim etj)”dhe 

kategorinë e ndëtesave që janë në proces legalizimi    është Drejtoria e Planifikimit të Territorit, 

Investimeve, Kontrollit të Projekteve dhe Shërbimeve, Strehimit dhe Transportit    të Bashkisë Urë 

Vajgurore. 

 

 Afatet e pagesës 
 

 Taksa e   ndikimit në infrastrukturë  nga ndërtimet e reja, paguhet  përpara dorëzimit  të dokumentit  të lejes  

së ndërtimit  nga autoriteti përgjegjës i planifikimit . 

 

 

5.TAKSA E KALIMIT TË SË DREJTËS SË PRONËSISË PËR PASURITË E PALUAJTSHME  

 

Niveli i taksës së kalimit të së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme sipas kategorive përcaktohet 

sipas tabelës së mëposhtme : lekë/m2 

 

  Njësia Administrative 
     

KATEGORITË 

Urë 

Vajgurore Poshnje Kutalli Cukalat 

 Lekë/m2 

I. Ndërtesa banimi 100 100 100 100 

II. Ndërtesa për tregti të jashtme 300 300 300 300 

III. Ndërtesa të tjera 200 200 200 200 

 

 Sqarime 
 

 Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme vendoset për ndërtesat dhe të gjitha 

pasuritë e paluajtshme në çastin e kalimit të së drejtës së pronësisë mbi to.  
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 Baza e taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme është sipërfaqja e ndërtimit, 

pronësia e së cilës transferohet.  

 

 Baza e taksës për kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e tjera të paluajtshme është vlera e shitjes së 

tyre. Niveli i taksës caktohet në përqindje dhe niveli tregues i taksës është 2 për qind. Detyrimi tatimor 

llogaritet  si shumëzim I nivelit të taksës me bazën  e tij. 

 

 Agjent tatimor për vjeljen e taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme është 

Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurisë së Paluajtshme Urë Vajgurore e cila përfton 3% të shumës së 

arkëtuar.  

 

 Afatet e pagesës 
 

 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.  

 

 Të ardhurat nga taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme derdhen për 

llogari të buxhetit të Bashkisë Urë Vajgurore në territorin e së cilës ndodhet pasuria, jo më vonë se data 

30 e muajit pasardhës.  

 

 Përjashtimet  

 Përjashtohen nga pagimi i taksës mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuri të paluajtëshme : 

a) Enti Kombëtar i Banesave , Ministria e Financave dhe Organet e Qeverisjes Qëndrore e Vendore 

b) Personat të cilët janë subjekt i tatimit mbi të ardhurat vetjake në mbeshtetjen e ligjit nr. 8438 datë 

28.12.1998 për tatimin mbi të ardhurat 

c) Subjektet që dhurojnë pasuri të paluajtëshme kur përfitues të drejtëpërdrejtë janë : 

d) Institucionet dhe entet shtetërore publike qëndrore vendore 

e) Bashkësitë fetare ose organizatat jofitimprurëse , kur dhurimi lidhet me atë pjesë të veprimtarisë së 

tyre pa qëllim fitimi . 

f) Për këto raste dhuruesit pasi kanë marrë vërtetimin nga Këshilli Bashkiak për përjashtim nga taksa 

bën regjistrimin e pasurisë së paluajtëshme të dhuruar . 

g)  Në castin e regjistrimit dhuruesi paguan pjesën që i takon agjentit të taksave. 

h) Në rastin kur pranohet  nga vetë palët, ose kur vërtetohet ligjërisht simulimi i dhurimit  për llogari të 

një shitje  , për shmangje nga taksa, zbatohet taksa sa dyfishi i vlerës  , pavarësisht nga përgjegjësitë e 

tjera  sipas ligjeve në fuqi. 
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6. TAKSA VENDORE  E TABELËS  

 

1.Taksa e tabelës zbatohet për të gjithë subjektet , të cilët vendosin tabela, të lëvizshme  apo të palëvizshme , për të 

identifikuar veprimtarinë e tyre , ose për qëllimi reklamimi të  veprimtarisë së tyre apo edhe për të tretë, që vendosen 

në pjesën ballore  të vendndodhjes së veprimtarisë , ose brenda territorit të përbashkët  në  qendrat trgtare ose në 

hapësirat jashtë  vendodhjes  së veprimtarisë, qofshin këto publike ose private. 

2.Për qëllime të zbatimit të këtij ligji, tabelat kategorizohen në: 

1)Tabela për qëllime identifikimi  të veprimtarisë së subjektit , e trupëzuar ose jo, brenda territorit ku zhvillohet 

veprimtaria dhe që nuk përdoret për tëe reklamuar veprimtarinë e të tretëve. 

Në të tilla tabela, shënohet emir   ose logo, dhe /ose veprimtaria e subjektit.Në rastin e përdorimit të më shumë se një 

tabele identifikuese ,  vetëm njëra do të konsiderohet e tillë. 

2)Tabelë për qëllime reklamimi , e lëvizshme apo e palëvizshme , e vendosur në pamje ballore ose jo ballore në 

vendin ku zhvillohet veprimtaria e sujektit, ose në hapësira të përbashkëta  në qëndrat tregtare  ose në hapësira të tjera 

publike apo private , si  në tarraca, llozhe ballkone, fasada , trotuara, shtylla, mbajtëse ajrore, mbi pjeseë të rrugëve 

qytetëse apo kombëtare që  kanë përmbajtje reklamimi për vete apo të tjerët, dhe që shërben si reklamë , për të 

njoftuar , tërheqyr vëmendjen  apo për të joshur blerësit. 

 

3)Tabela në funksion të eksapozimeve të ndryshme të hapura, panaire, spektakle, stenda reklamuese, banderola  etj 

4)Taksa e tabelës është taksë vjetore.Bën përjashtim kur tabela vendoset  në funksion të ekspozimeve të ndryshme të 

hapura, panaire, spektakle,stenda reklamuese, banderola etj, për të cila taksa llogaritet dhe paguhet vetëm për 

periudhën kohore  të lejes së dhënë nga njësitë e qeverisjes vendore. 

5)Tabela përban shkronja, logo , simbole apo figura  që mundësojnë identifikimine  veprimtarisë së taksapaguesit  

apo që shërbejnë për qëllim orientimi , reklamimi ose ekspozimi..Si bazë vlerësimi për llogaritjen e takës , shërben 

sipërfaqja  në metër katror që zë tabela n të gjithë shtrirjen e saj. 

Në ratin kur tabela, përbëhet nga gërma të  vecuara , simbole logo apo figura të vendosura , të gdhendura 

 apo të pikturuara mbi një sipërfaqje ekzistuese , si mur fasada të jashtme të cdo lloji, shtylle, kolone apo të  ngjashme 

me to, dhe jo nga një sipërfaqje e vetme e shtrire të shkruar, apo pikturuar brenda saj, e cila vendoset mbi një 

sipërfaqje ekzistue , si bazë vlerësimi  për llogaritjen e taksës  shërben sipërfaqja që zë të gjithë shkronjat, figurat , 

logo dhe simbolet që formojnë tabelën. 

Kur në sipërfaqjen e tabelës identifikuese përfshihen edhe  gërma, simbole  dhe figura për qëllime reklamimi të një 

apo më shumë  produktesh apo shërbimesh që furnizohen nga vetë njësia  ku është vendosur tabela, kjo tabelë 

vlerësohet si tabelë reklamimi dhe taksa llogaritet për tabelën për qëllime reklamimi. 

 

Në rast  të përdorimit nga taksapaguesi të më shumë se një tabele identifikuese përvec atyre orientuese , vlerësohet si 

tabelë identifikuese  vetëm ajo tabelë që është e trupëzuar ose jo në njësinë apo brenda territorit ku ushtrohet 

veprimtaria e  taksapaguesit, ose që ndodhet më pranë njësisë, ose vetëm një nga tabelat kur ka më shumë se një të 

tille në njësinë apo territorin ku ushtrohet veprimtaria e tij. 

Cdo tabelë tjetër e tille, konsiderohet si tabelë për qëllime reklamimi dhe taksa llogaritet dhe paguhet për cdo kategori 

tabele. 
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Niveli i taksës së tabelës sipas kategorive përkatëse përcaktohet sipas tabelës së mëposhtme :  
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 Sqarime 

 

 Për kategorinë I “Tabelë për qëllime identifikimi”, vendosja e tabelës për qëllim identifikimi është detyrim 

për të gjithë subjektet tregtare dhe institucionet shtetërore.  

 

 Për kategorinë II “Tabelë për qëllime reklamimi, të thjeshta dhe elektronike”, për vendosjen e saj 

cdo subjekt duhet të paraqesë: 

 

 Paraqitja e kërkesës me shkrim pranë Drejtorisë së Zhvillimit të Territorit dhe Kontrollit të Shërbimeve 

sipas formularit shtojca D, plotësimi i dokumentacionit konform neni 8 , vkm 408 datë  

13/05/2015,’Për punimet me deklarim paraprak” 

 

 Lidhja e kontratës dhe pagesa e taksës së tabelës për qëllime reklamimi.  

 

 Vlera  e pagesës  të  punimeve për vendosjen e tabelës, sipas legjislacionit në fuqi të planifikimit të      

territorit . 

 

 

 Për kategorinë III “Tabelë në funksion të ekspozimeve të ndryshme të hapura (panaire, spektakle, 

stenda reklamuese, banderola, etj)”, detyrimi për taksën e tabelës llogaritet sipas ditëve të përcaktuara në 

lejen e lëshuar nga strukturat përkatëse të Bashkisë Urë Vajgurore.  

 

 Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës së tabelës është është Drejtoria e Tatim Taksave dhe e 

Menaxhimit të Aseteve të Bashkisë Urë Vajgurore, si dhe zyrat përkatëse në Njësitë Administrative. 

 

 

 

 Afatet e pagesës 
 

 Taksa e tabelës paguhet për cdo adresë (kryesore dhe dytësore) ku subjekti zhvillon aktivitetin si dhe 

për cdo tabelë të vendosur.  

 

 Detyrimi për taksën e tabelës paguhet me një këst të vetëm, i cili paguhet brënda datës 20 Maj .  

 

 Nëse subjekti i biznesit hap aktivitet tregtar pas datës 20  Maj,  detyrimi tatimor paguhet brënda 30 ditëve 

nga data e regjistrimit.  

 

 Nëse subjekti taksapagues hap aktivitet, pezullon veprimtarinë ose aplikon për c’regjistrim pranë Q.K.B-së 

gjatë vitit fiskal, detyrimi tatimor llogaritet duke shumëzuar nivelin e taksës 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 aplikimi për regjistrim, pezullim ose c’regjistrim) dhe duke e pjesëtuar atë me 12 muajt e vitit  

kalendarik fiskal.  
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7.  TARIFA   PËR ZËNIEN E HAPËSIRAVE PUBLIKE 
 

Niveli i Tarifës  për zënien e hapësirave publike sipas kategorive përkatëse përcaktohet 

sipas tabelës së mëposhtme : 

 

  Njësia Administrative 

KATEGORITË Urë Vajgurore Poshnje Kutalli Cukalat 

  Lekë/m2/muaj 

I.Fruta, perime, vezë 

60 30 30 30  

II. Zënie hapësire publike për   

30 30 30 qëllime tregtimi në tregjet publike 60 

III. Sheshe për prodhime materialesh 

ndërtime  60 30 30 30 

IV. Të tjera 60 30 30 30 

V. Tarifë për rezervuarët( subjektet që 

kanë kontrata të regullta dhe që e 

shfrytëzojnë) 0 

30 000 

lekë/vit 

30 000 

lekë/vit 

30 000 

lekë/vit 

 

 Sqarime 
 

 Baza e  tarifës për zënie të hapësirave publike është sipërfaqja në m2, e cila 

vihet në shfrytëzim nga individë dhe subjekte të ndryshëm.  

 

 Tarifa  paguhet për  zënien e hapësirës publike për  qëllime biznesi 

 

 Tarifa për zënie të hapësirave publike llogaritet si detyrim mujor i 

taksapaguesit.  

 

 Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës për zënien e hapësirave publike është 

 

 Drejtoria e Tatim Taksave dhe e Menaxhimit të Aseteve të Bashkisë 

Urë Vajgurore, si dhe zyrat përkatëse në Njësitë Administrative. 

 

 Ndalohet zënia e hapësirave publike për  hapësirat që nuk janë në pronësi, dhe 

nën administrimin e pushtetit  vendor 

 

 

 Afatet e pagesës 
 

 Për kategorinë I, II, III,pagesa bëhet Brenda datës 30 të muajit  

përkatës.  
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8.TAKSA VJETORE E MJETEVE TË PËRDORURA.  

 
Drejtoritë Rajonale të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor 

(DRSHTRR), të cilat janë agjent tatimor të mbledhjes së taksës vjetore të mjeteve të 

përdorura,  mbledhin këtë taksë dhe e derdhin brenda datës 30 të çdo muaji, për llogari 

të organeve tatimore të Administratës Qendrore dhe njësive të qeverisjes vendore. 

Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor i ndanë të ardhurat nga taksa e 

mjeteve të përdorura sipas njësive të qeverisjes vendore, mbështetur në vendbanimin 

(komunë, bashki) të taksapaguesit që zotëron mjetin e transportit. Nga shuma e 

përgjithshme e të ardhurave mujore të arkëtuara nga taksa vjetore e mjeteve të 

përdorura, drejtoritë rajonale të DRSHTRR-së, pasi mbajnë komisionin  

prej 5 (pesë)% të totalit mujor të të ardhurave, derdhin me anë të faturës për arkëtim, 25 

(tetëmbëdhjetë)% të këtyre të ardhurave në llogarinë bankare të degës së thesarit të 

rrethit, ku është njësia e  qeverisjes vendore  . 
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     9. TARIFË  E  PËRKOHËSHME E TREGUT 

 

 Tarifa  së Përkohshme të Tregut i nënshtrohen të gjithë subjektet, të cilët ushtrojnë aktivitetin e tyre në 

hapësirat e tregjeve publike të cilët janë në administrim të Bashkisë Ura  Vajgurore. 

 Baza e tarifes  së përkohshme të tregut është sipërfaqja në m2, e cila vihet në shfrytëzim për tregtimin e 

artikujve të ndryshëm brenda territorit të tregut.   

 Kategoritë, nënkategoritë dhe nivelet treguese të Tarifes së Përkohshme të Tregut  janë si më poshtë: 

            

Kategoritë dhe nënkategoritë     

 Tarifa e përkohshme e tregut Bashkia   Urë  

Vajgurore  

Poshnje  Kutalli  Cukalat  

 - fruta perime    50lekë/m2/ditë 30 30 0 

 - bulmet, mish, peshk    50 lekë/m2/ditë 30 30 0 

 - artikuj industrial    50           

lekë/m2/ditë 

30 30 0 

 

 Struktura e ngarkuar për mbledhjen e Tarifes së Tregut është  Drejtoria e Tatim Taksave dhe e 

Menaxhimit të Aseteve të Bashkisë Urë Vajgurore, si dhe zyrat përkatëse në Njësitë Administrative. 

 

 

    10.TARIFA MIRËMBAJTJE 

NR  

 

                    Emërtimi    Vlera e tarifës  

1 Tarifë për ujitje dhe kullimin  për  cdo cdo familje   ne Njesite 

Administrative  dhe në fshatrat e     Bashkisë            Qëndër   

100lekë/muaj për  familje. 

2 Tarifë për mirëmbajtje të infrastrurës   rrugore  në njësitë 

administrative  dhe   në fshatrat e Bashkisë qëndër.                    

250 leke/ muaj/familje 

3 Tarifë për  mirëmbajtje të   infrastruktures arsimore  ne 

Bashkine Qender dhe njësitë administrative. 

50 leke /muaj / familje  dhe biznes 
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 Lehtësirat tatimore 

 

 Taksapaguesit, për kategorinë  “Familjarët” dhe që i përkasin kategorive me status “Invalid të punës dhe të 

luftës, të verbër, veteranë të luftës” si dhe të sëmurë para dhe tetraplegjikë, ish të dënuarit dhe të 

përndjekurit politikë, si dhe familjet me një pjestarë , paguajnë 50 % të tarifës normale të tarifave të 

mirëmbajtjes sipas tabelës. 

 

 Kjo tarife  zbatohet edhe kur e kategorisë  familjarë, kanë përberje familjare pjestarë te familjes me status “ 

Invalid të punës dhe të luftës, të verbër , veteran të luftës të sëmure para dhe tetraplegjikë, ish të dënuarit 

dhe të përndjekurit politikë”, e vertetuar kjo me dokumente përkatës. 

 

 Ky përjashtim zbatohet  kur asnje person nga familja  nuk merret me aktivitet biznesi 

 

  Përjashtohen nga pagimi I tarifës së mirëmbajtjes infrastukturës arsimore tatimpaguesit ,të cilët nuk kanë 

fëmije në shkolle e vertetuar me dokumentin përkatës të Gjëndjes Civile .
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 Afatet e Pagesës 

 

 Për  kategorinë tarifa mirëmbajtje  detyrimi është mujor kur tatimpaguesi është abonent i Ujësjellësit 

 Për  kategorinë tarifa mirëmbajtje, detyrimi është vjetor, kur tatimpaguesi nuk është abonent i 

Ujesjellësit. 

 

 Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifave të mirëmbajtjes,  është Drejtoria e Tatim Taksave dhe e 

Menaxhimit të Aseteve të Bashkisë Urë Vajgurore, si dhe zyrat përkatëse të Njësive  administrative . 

              

 

 

 

TARIFAT VENDORE  

 

1. TARIFË  PASTRIMI  DHE  HIGJIENE. 

 

Niveli i tarifës së pastrimit dhe higjienës ,  sipas kategorive dhe nënkategorive përkatëse përcaktohet sipas 

tabelës së mëposhtme :  

 

Nr Aktiviteti 

 

Bashkia  Urë  

Vajgurore 

      Poshnje Kutalli Cukalat 

  

Biznes i   

Vogel                                                

Biznes i 

madh  Bines i 

vogël 

Biznes i 

madh  

Bisnes 

i vogel 

Biznes 

i 

madh 

Bisnes 

i vogel 

Bizne

s i 

madh 

 

I 

Për çdo familje  ne qytet  

2400 leke dhe 1000 leke per 

familjet ne fshatrat  e 

Qendres se Bashkise dhe 

njësive  administrative 

  

      

Për invalidët e punës dhe  të  

luftës, pensionistët e 

vetmuar, Familjet në 

ndihmë ekonomike,  1200 

leke  ne qytet dhe 500  leke 

ne fshat 

  

      

 Për pensionistet  çift  në 

nevojë  1200 leke ne qytet 

dhe 500  leke ne fshat. 

  

      

II KATEGORIA E 

BIZNESIT 

  
      

1 Shitje me shumicë         
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 Bulmet, mish, peshk 17600 27500  10000 20000 10000 20000 10000 20000 

 

Fruta, perime, ushqimore, 

supermarket 

 

16500 

 

27500  

10000 

 

20000 

 

10000 

   

20000 

 

10000 

 

 

20000 

 

  

Artikujt industrialë (veshje, 

parfumeri, argjendari, etj) 

 

11000 

22000 

 
10000 20000 10000 20000 10000 20000 

  

Uestern Union, lojëra fati , 

kalçeto 

16500 2

2

0 

 

10000 

 

20000 

 

10000 

 

20000 

 

10000 

 

20000 

  

Bar, Restorant, Fast food, 

kafe internet,etj të ngjashme 

me to 

13200 33000  

10000 

 

20000 

 

10000 

 

20000 

 

10000 

 

20000 

1 Shitje me pakicë           

 Bulmet, peshk. Mish 17600  10000  10000  10000  

 

Fruta, perime, 

ushqimore,market 

17600  
10000  10000  10000  

  

Artikujt industrialë (veshje, 

parfumeri, argjendari, etj) 

11000  
10000  10000  10000  

  

Uestern Union, lojëra fati , 

kalçeto 

16500  
10000  10000  10000  

  

Bar, Restorant, Fast food, 

kafe internet,etj të ngjashme 

me to 

13200  

10000  10000  10000  

2           Prodhim           

 

 Subjekte që ushtrojnë 

aktivitet në fushën e 

prodhimit  që nuk janë 

perfshirë  më poshtë 

16500 55000 

12000 35000 10000 30000 10000 30000 

 

Prodhim gurore,  çakull, 

inerte  

66000 229900 
12000 50000 10000 30000 10000 30000 

 
Prodhime në fushën e artit( 

kabllori, Radio TV etj të 
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 ngjashme me to) 33000 55000 12000 50000 10000 30000 10000 30000 

  Prodhim buke 27500 38500 12000 35000 10000 35000 10000 35000 

 Prodhim pastash ëmbëlsirash 16500 35750 12000 30000 10000 30000 10000 30000 

 Njësi prodhimi me TVSH 22000 44000 15000 35000 10000 35000 10000 35000 

 
Byrektore 

12100 38500    

10000 
30000   9000 30000   9000 30000 

3 NDËRTIM          

 Subjekte Ndërtuese 22000 66000 10000 50000 10000 30000 10000 30000 

  Ndryshim destinacioni 22000 33000 10000 30000 10000 30000 10000 30000 

 Rikonstruksione të 

pjesëshme dhe shtesa kati 

44000 66000 
10000 35000 10000 30000 10000 30000 

 Subjekte ndërtuese për 

selinë administrative 

55000 77000 
10000 35000 10000 30000 10000 30000 

4 Shërbime   11000 35750 7000 30000 7000 15000 7000 15000 

 

Profesione(mjek, dentist, 

laburant, inxhinier, noter, 

avokat, kontabilist, 

shërbime financiare, 

 

 

11000 

1

5

1

5

0

0

0 

5000  5000  5000  

5 Insitucione arsimore, 

kulturore, sportive etj 

  
      

  

Shkollat, kopshtet apo 

çerdhet, kinema, 

spitale,ambulanca 

 

16500 

33000 
 

10000 
 

 

10000 

 

 10000  

 
 Hotele 

11000 33000 
10000  

 

7000 
 

 

7000 
 

 
Pikat e llotove  sportive 

16500 22000  

7000 
 

 

7000 
 

 

7000 
 

 Lojrat e fatit 21780 44000 7000  7000  7000  

6 
Ambulant 

 

5.000 

  

2000 
 

 

2000 
 

 

2000 
 

III 
Automjetet 

  
      

 
Transport  Mallrash  deri në 

5 ton 

2.000 

 

7000 

 

1000 

 
 

1000 

 
 

1000 

 
 

 

Mjete transporti malli mbi 5 

ton 

 

 

5000 

 

8000 3000  3000  3000  

  Transport  taxi  (4+1) vënde 6.000 15000 6000  5000  5000  
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 Transport  taxi  (8+1) vënde 10.000 15000 8000  8000  8000  

 Transport mbi 9 vënde 12.000 18000 8000  8000  8000  

IV Ndërmarrjet, institucionet         

 Ujësjellësi  72600  10000  10000  10000 

 

OSHE  ( pagesë për çdo 

gabinë) 

 
22000  15000  15000  15000 

 Albtelekomi  72600  10000  10000  10000 

 Bankat e nivelit të dytë  72600       

 Filjali i postës  72600  10000  10000  10000 

 

Filjali i kompanive të  

sigurimeve 

27500 
46200       

 Posta e policisë   11000       

 Këmbim valutor 21500 42500  15000  15000  15000 

 Karburante  43600 10000 30000  30000  30000 

 

Subjektet  me objekt  

veprimtarie peshku e të 

ngjshme,  

 
 10000      

 
Lavazhot  

10 000 
0  10 000  10 000  

10 

000 

V.

1 

Rezervuarët ( subjektet që 

kanë kontrata të regullta dhe 

që e shfrytëzojnë) 

 
 10 000   10 000  

10 

000 

 

 

 

 Sqarime 
 

 

 

 Tarifa e pastrimit dhe higjienës për kategorinë  II “Subjekte të biznesit të vogël” dhe kategorinë III 

“Subjekte të biznesit të madh”, paguhet për çdo adresë (kryesore dhe dytësore) ku subjekti zhvillon 

aktivitet.  

 

 Tarifa e pastrimit dhe higjienës , për kategorinë  IV “Për Institucionet Shtetërore”, paguhet një herë në vit 

nga çdo institucion.  

 

 Për Bashkinë Urë Vajgurore, struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifës së pastrimit dhe higjineës për 

kategorinë  I “Familjarët”  është  Drejtoria e Tatim Taksave dhe e Menaxhimit të Aseteve të Bashkisë Urë 

Vajgurore. 

 

 Për Njësinë Administrative Poshnje, Kutalli, Cukalat, struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifës së pastrimit 

dhe  higjienës është  Zyra  e të Ardhurave të  Njësive Administrative. 

 

 Afatet e pagesës 
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 Për kategorinë II “Subjekte të biznesit të vogël”, detyrimi paguhet me një këst të vetëm, i cili paguhet 

brënda datës 20 Maj. 

 

 Për kategorinë  IV “Institucione Shtetërore”, dhe kategorinë III  “Subjekte të biznesit të madh” 

detyrimi paguhet me një këst të vetëm, i cili paguhet brenda datës 30 Prill. 

 

 Nëse subjekti i biznesit hap aktivitet tregtar pas datës 20  Maj, detyrimi tatimor paguhet brënda 30 ditëve 

nga data e regjistrimit.  

 

 Nëse subjekti taksapagues hap aktivitet, pezullon veprimtarinë ose aplikon për ç’regjistrim pranë Q.K.B-së 

gjatë vitit fiskal, detyrimi tatimor llogaritet duke shumëzuar nivelin e taksës 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 aplikimi për regjistrim, pezullim ose ç’regjistrim) dhe duke e pjesëtuar  atë me 12 muajt e vitit 

kalendarik fiskal.  

 

 Lehtësirat tatimore 
 

 Tarifëpaguesit e kategorisë I “Familjarët” dhe që i përkasin kategorive me status “Invalid të punës dhe të 

luftës, të verbër, veteranë të luftës, të sëmurë para dhe tetraplegjikë, ish të dënuarit dhe të përndjekurit 

politikë” familjet me një pjestarë,si dhe familjet qe kane ne perberjen e tyre invalid te punes dhe te luftes ,te 

verber ,veteran te luftes ,te semure para dhe tetraplegjike ,ish te denuar dhe te perndjekur politike”, 

paguajnë 50 % të tarifës normale të pastrimit dhe largimit të mbeturinave, kundrejt paraqitjes se deshmise 

perkatese. 

 

 Kjo zbatohet kur asnjë person nga familja nuk merret me aktivitet biznesi. 

 

 

 

2.  TARIFA  VENDORE NDRICIMI  
 

Niveli i tarifës vendore të ndricimit ,  sipas kategorive dhe nënkategorive përkatëse përcaktohet sipas tabelës së 

mëposhtme : 

 

KATEGORITË DHE 

NËNKATEGORITË 

Njësia        Administrative 

Urë Vajgurore Poshnje Kutalli Cukalat 

Lekë/vit 

I. FAMILJARËT 

a. Për çdo familje 900 600 600 100 

b. Familjare çift burrë, 

grua në nevojë 

c. Pensionistë të vetmuar 

d. Paraplegjikë dhe 

tetraplegjikë, invalidë 

Familjet me ndihmë 

ekonomike . 

450 

 

450 

 

450 

300 

 

300 

 

300 

300 

 

300 

 

300 

50 

50 

 

- 

50 

- 

II. SUBJEKTE TË BIZNESIT TË VOGËL 

a. Për çdo subjekt të 

biznesit të vogël 

3000 3000 3000 3000 
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III. SUBJEKTE TË BIZNESIT TË MADH 

b. Për çdo subjekt tjetër 

biznes i madh 

6000 3000 3000 3000 

IV. INSTITUCIONE SHTETËRORE 

a. Për çdo institucion 

shtetëror 

6000 3000 3000 3000 

Organizata 

joftimprurëse, unionet e 

kursim e kreditit  

2000 2000 2000 2000 

 

    

 

 Sqarime 
 

 

 Tarifa vendore e ndricimit,  për kategorinë II “Subjekte të biznesit të vogël” dhe kategorinë III 

“Subjekte të biznesit të madh”, paguhet për çdo adresë (kryesore dhe dytësore) ku subjekti zhvillon 

aktivitet.  

 

 Tarifa vendore e ndricimit ,  për kategorinë  IV “Institucione Shtetërore”,  paguhet një herë në vit 

nga çdo Institucion.  

 

 Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifës vendore te ndricimit,  për kategorinë II “Subjekte të biznesit të 

vogël”, kategorinë III “Subjekte të biznesit të madh” dhe për kategorinë IV “Institucione Shtetërore”, 

është Zyra e të Ardhurave të Bashkisë Urë Vajgurore dhe të Njësive Administrative. 

 

 

 Afatet e pagesës 
 

 Për kategorinë I “Familjarët”, detyrimi  është vjetor. 

 

 Për kategorinë II “Subjekte të biznesit të vogël” , detyrimi paguhet me një këst të vetëm, i cili paguhet 

brenda datës 20 Maj. 

 

 Për kategorinë IV “Institucione Shtetërore” dhe “Subjekte të biznesit të madh”, detyrimi paguhet me 

një këst të vetëm, i cili paguhet brenda datës 30 Prill. 

 

 Nëse subjekti i biznesit hap aktivitet tregtar pas datës 20 Maj ,  detyrimi tatimor paguhet brënda 30 ditëve 

nga data e regjistrimit.  

 

 Nëse subjekti taksapagues hap aktivitet,  pezullon veprimtarinë ose aplikon për ç’regjistrim pranë Q.K.B-së 

gjatë vitit fiskal, detyrimi tatimor llogaritet duke shumëzuar nivelin e taksës 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 aplikimi për regjistrim, pezullim ose ç’regjistrim) dhe duke e pjesëtuar atë me 12 muajt e vitit 

kalendarik fiskal.  

 

 

 Lehtësira Tatimore 
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 Tarifëpaguesit e kategorisë I “Familjarët” dhe që i përkasin kategorive me status “Invalid të punës dhe të 

luftës, të verbër, veteranë të luftës, të sëmurë para dhe tetraplegjikë, ish të dënuarit dhe të përndjekurit 

politikë” familjet me një pjestarë,si dhe familjet qe kane ne perberjen e tyre invalid te punes dhe te luftes ,te 

verber ,veteran te luftes ,te semure para dhe tetraplegjike ,ish te denuar dhe te perndjekur politike”, 

paguajnë 50 % të tarifës normale të Ndricimit , kundrejt paraqitjes se deshmise perkatese. 

 

 Kjo zbatohet kur asnjë person nga familja nuk merret me aktivitet biznesi. 

 

 

 

 

 

3.TARIFA E GJELBËRIMIT PUBLIK . 

 

Niveli i tarifës së gjelbërimit publik për Bashkinë Urë Vajgurore, sipas kategorive dhe nënkategorive 

përkatëse përcaktohet sipas tabelës së mëposhtme :  

 

 

 

KATEGORITË DHE NËNKATEGORITË B.Urë Vajgurore  Poshnje  Kutalli  Cukalat   

I. FAMILJARËT B vogel B.madh      

a. Për çdo familje 900  600 600 600  

b. Me status invalid të punës dhe të luftës, të verbër, veteranë 

të luftës, të sëmurë para dhe 

tetraplegjikë, ish të dënuar  dhe të përndjekur politikë, 

familjet me ndihmë ekonomike,  si dhe familje me një 

pjestarë 450  300 300 300 

 

 

 

II. Njësi prodhimi 2200 5500 - - -  

Gurore   22000 - - -  

Njësi ndërtimi  2200 5500 - - -  

Njësi shërbimi  2200 5500 - - -  

Shëndetësia  15000 - - -  

Ndërmarrjet, shoqëri, banka  20000 - - -  

Njësi të tjera që nuk përfshihen në kategoritë më lart 2000 5000 - - -  

 

 

Sqarimet 

  

 Tarifa e gjelbërimit publik për kategorinë I “Familjarët”, është vjetore ose mujore. 

 

 Tarifa e gjelbërimit publik për kategorinë  II “Subjekte të biznesit të vogël” dhe kategorinë III 

“Subjekte të biznesit të madh”, paguhet për çdo adresë (kryesore dhe dytësore) ku subjekti zhvillon 

aktivitet.  

 

 Tarifa e gjelbërimit publik për kategorinë IV “Institucione Shtetërore”, paguhet një herë në vit nga çdo 

Institucion.  
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 Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifës së gjelbërimit publik për kategorinë II “Subjekte të biznesit të 

vogël”, kategorinë III “Subjekte të biznesit të madh” dhe për kategorinë IV “Institucione Shtetërore”, 

është  Zyra e të Ardhurave të Bashkisë Urë Vajgurore dhe të Njësive Administrative .  

 

 Afatet e pagesës 
 

 Për kategorinë I “Familjarët”, detyrimi  është vjetor . 

 

 Për kategorinë II “Subjekte të biznesit të vogël”,detyrimi paguhet me një këst të vetëm, i cili paguhet brenda 

datës 20 Maj.  

 

 Për kategorinë IV “Institucione Shtetërore” dhe  “Subjekte të biznesit të madh”, detyrimi paguhet me një 

këst të vetëm, i cili paguhet brenda datës 30 Prill 

 

 Nëse subjekti i biznesit hap aktivitet tregtar pas datës 20  Maj , detyrimi tatimor paguhet brënda 30 ditëve 

nga data e regjistrimit.  

 

 Nëse subjekti taksapagues hap aktivitet,  pezullon veprimtarinë ose aplikon për ç’regjistrim pranë Q.K.B-së 

gjatë vitit fiskal, detyrimi tatimor llogaritet duke shumëzuar nivelin e taksës 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 aplikimi për regjistrim, pezullim ose ç’regjistrim) dhe duke e pjesëtuar  atë me 12 muajt e vitit 

kalendarik fiskal.  

 

 Lehtësirat tatimore 

 

 Tarifëpaguesit e kategorisë I “Familjarët” dhe që i përkasin kategorive me status “Invalid të punës dhe 

të luftës, të verbër, veteranë të luftës, të sëmurë para dhe tetraplegjikë, ish të dënuarit dhe të përndjekurit 

politikë”  familjet me një pjestarë,si dhe familjet qe kane ne perberjen e tyre invalid te punes dhe te 

luftes ,te verber ,veteran te luftes ,te semure para dhe tetraplegjike ,ish te denuar dhe te perndjekur 

politike”, paguajnë 50 % të tarifës normale të Gjelberimit Publik, kundrejt paraqitjes se deshmise 

perkatese. 

 

 Kjo zbatohet kur asnjë person nga familja nuk merret me aktivitet biznesi. 

 

 

4.TË ARDHURA  NGA  PARKIMI  

 

Niveli i të ardhurave nga parkimi të automjeteve sipas kategorive dhe nënkategorive përkatëse përcaktohet 

sipas tabelës së mëposhtme:  

 

 

KATEGORITË DHE  Njësia Administrative  

NËNKATEGORITË 

Urë 

Vajgurore Poshnje Kutalli 
Cukalat 

 

I. Subjekte të transportit të udhëtarëve   Lekë/vit   

a. Autovetura taksi 4+1 4000 4000 4000 4000  
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b. Autovetura taksi 8+1 

 

4000 4000 

  

 4000 4000  

c.Për operatorët mbi  8+1 vende    6000 6000 6000 6000  

      

      

II. Subjekte që kanë mjet në funksion të   

Lekë/vit 

  

aktivitetit tregtar 

    

     

a. Deri në 1.5 Ton 1500 1500 1500 1500  

b.Deri në 3.5 ton 2400 

    

2400 2400 2400  

c. 3.5-8 ton  3000 3000 3000 3000  

      

 d.8-14 ton 4000 4000 4000 4000  

e.mbi 14  ton  4500 4500 4500 4500  

III. Rezervim të vëndeve të parkimit  Lekë/vit/vëndparkim  

a. Për çdo rezervim 12,000/15000     

      

 

 

 Sqarime 
 

 Tarifa e parkimit të automjeteve për kategorinë  I “Subjekte të transportit të udhëtarëve” dhe 

kategorinë II “Subjekte që kanë mjet në funksion të aktivitetit tregtar”,  paguhet për çdo mjet që 

subjekti disponon. Vëndqëndrimet e automjeteve për subjektet e transportit të udhëtarëve përcaktohen 

nga Sektori i Shërbimeve  Publike. 

 

 Tarifa e parkimit të automjeteve për kategorinë II “Subjekte që kanë mjet në funksion të aktivitetit 

tregtar”, paguhet sipas tonazhit të mjetit (ngarkesës). Në rast se ngarkesa del në vlerë negative atëherë 

për efekt llogaritjeje përdoret vlera e kundërt (vlera pozitive). 

 

 Të gjithë subjektet që duan të rezervojnë vënd parkime duhet paraprakisht të marrin leje në Sektorin e 

Shërbimeve Publike. 

 

 Kategoria “rezervim të vendeve të parkimit,” është 15000 lekë në qëndër të Urës Vajgurore, dhe 12 

000 lekë, në zonat e tjera. 

 

 Tarifë parkimi 50 lekë/orë për të gjithë automjetet 

 

 Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifës së parkimit është  Zyra e të Ardhuravve të Bashkisë 

Urë Vajgurore dhe të Njësive Administrative. 
 

 Struktura e Drejtorisë së Policisë Bashkiake merr gjithë masat e nevojshme për të garantuar 

vjeljen e tarifës së parkimit. 

 

 Afatet e pagesës 
 

 Për kategorinë I “Subjekte të transportit të udhëtarëve” dhe kategorinë II “Subjekte që kanë mjet në 
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funksion të aktivitetit tregtar”, detyrimi paguhet me një këst të vetëm, i cili paguhet brenda datës 20 

Prill. 

 

 Për kategorinë III “Rezervim të vëndeve të parkimit”, detyrimi paguhet me një këst të vetëm, i cili 

paguhet menjëherë pas konfirmimit të kërkesës së subjektit/personit. 

 

 Nëse subjekti i biznesit hap aktivitet tregtar pas datës 20 Maj,  detyrimi tatimor paguhet brënda 30 ditëve 

nga data e regjistrimit. 

 

 Nëse subjekti taksapagues bën kërkesë, hap aktivitet, pezullon veprimtarinë ose aplikon për ç’regjistrim pranë 

Q.K.R-së gjatë vitit fiskal, detyrimi tatimor llogaritet duke shumëzuar nivelin e taksës 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 aplikimi për regjistrim, pezullim ose ç’regjistrim) dhe duke e pjesëtuar atë me 12 muajt e vitit 

kalendarik fiskal. 

 

 

 

5.TARIFË PËR LEJE  TRANSPORTI   NË FUSHËN E TRANSPORTIT RRUGOR  

 

Niveli i tarifës për leje transporti për  mjetet e transportit rrugor që pajisen me liçensë/certifikatë nga 

Bashkia Urë Vajgurore, sipas kategorive dhe nënkategorive përkatëse përcaktohet sipas tabelës së 

mëposhtme: 

 

 

 

 

KATEGORITË DHE NËNKATEGORITË Njësia 

Tarifa/Lekë  

 

 

   

I. TRANSPORT UDHËTARËSH    

a. Brënda vendit    

• Liçensë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt qytetëse Për linjë 40,000  

- Çertifikatë për transport  udhëtarësh në linjë të rregullt qytetëse Për mjet 5,000  

• Liçensë për transport  udhëtarësh në linjë të rregullt rrethqytetëse Për linjë 20,000  

- Çertifikatë për transport  udhëtarësh në linjë të rregullt rrethqytetëse Për mjet 7,500  

• Liçensë për transport   udhëtarësh në linjë të rregullt ndërqytetëse . Për linjë 75,000  

- Çertifikatë për transport  udhëtarësh në linjë të rregullt ndërqytetëse Për mjet 7,500  

• Liçensë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt ndërqytetëse brënda qarkut Për linjë 75,000  

- Certifikatë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt ndërqytetëse ndërmjet 

qarqeve Për mjet 7,500  

• Liçensë për transport udhëtarësh me taksi Për mjet 20,000  

II. TRANSPORT MALLRASH    

a. Brënda vendit    

• Liçensë për transport mallrash për të tretë dhe  me qera brënda vëndit Për liçensë 40,000  

- Çertifikatë për transport mallrash për të tretë dhe me qera brënda vëndit Ton/kapac 100*  

• Çertifikatë për transport mallrash brënda vëndit për llogari të vetë Ton/kapac 100*  

• Çertifikatë për tërheqës Për tërheqës 7,500  
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III. SHËRBIME TRANSPORTI    

a. Liçensë për agjensi transporti udhëtarësh dhe taksi brënda vendit Për liçensë 15,000  

b. Liçensë për agjensi transporti ndërkombëtar udhëtarësh Për liçensë 40,000  

 

 Sqarime 
 

 Për dublikatë me të njëjtën përmbajtje dhe afat vlefshmërie paguhet 30% e vlerës së plotë.  

 

 Për rastet e ndryshimeve në liçensë/çertifikatë që kanë të bëjnë me elementët e përdoruesit të mjetit, 

fushës së operimit etj, paguhet 30% e vleftës së plotë.  

 

  Për tarifat ku njësia është “Ton/kapac” vlefta e dalë nga llogaritja e ton/kapacitet do të shumëzohet me pesë.  

 

 Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifës për liçensë/çertifikatë në fushën e transportit rrugor është 

Sektori i Shërbimeve Publike.  

 

1.Periudha e vlefshmërisë  së licensës, për shërbimet e rregulta    qytetëse dhe ndërqytetëse është 10 vjet. 

2.Licensa  për shërnimet  e regullta të specializuara dhe shërbimet vajtje ardhje  është 5 vjet. 

 

 

 Afatet e pagesës 

 

 Per tarifën per liçensë/çertifikate ne fushën e transportit rrugor, detyrimi paguhet menjëherë me 

marrjen e liçensës/çertifikates.  
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6. TARIFA VENDORE E REGJISTRIMIT TË BIZNESIT 
 

Niveli i tarifes  vendore të regjistrimit të  biznesit sipas kategorive përcaktohet sipas tabelës së mëposhtme 

: 

 

  Njësia Administrative  

KATEGORITË 

Urë 

Vajgurore Poshnje Kutalli  Cukalat 

 Lekë 

I. Ambulantë 4000 2000 2000  2000 

II. Subjekte fizikë 15000 7500 7500  7500 

III. Subjekte juridikë 22000 11000 11000  11000 

 

 Sqarime 
 

 Tarife vendore e  regjistrimit të biznesit biznesit paguhet njëherë të vetme në momentin e çeljes së 

aktivitetit.  

 

 Tarife  vendore e regjistrimit të  biznesit paguhet e plotë dhe jo proporcionalisht me kohën e 

çeljes së aktivitetit.  

 

 Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës vendore të regjistrimit të  biznesit është Drejtoria e 

Taksave dhe Tarifave të  Bashkisë Urë  Vajgurore dhe të Njësive Administrative.  

 

 

 Afatet e pagesës 
 Detyrimi tatimor për tarifën e regjistrimit të veprimtarisë së biznesit paguhet brënda datës 20 Maj..  

 

 Nëse subjekti i biznesit hap aktivitet tregtar pas datës 20   Maj,  detyrimi tatimor paguhet brënda 

30 ditëve nga data e regjistrimit 

 

 Lehtësira tatimore  

 Për  bizneset e rinj, dhe për bizneset që drejtohen nga  drejtues femra, masa e taksave  dhe tarifave 

kufizohet deri  në 20 % të vlerës reale të cdo biznesi tjetër. 

 

 

7.TARIFA VENDORE PËR NDOTJE 

 

Tarifa   vendore për  ndotje ne  rrugë e transportit të mjeteve  në gurore , furrat e gëlqeres dhe 

AlbPetrol 

 

1.Tarifë vendore për ndotje në rrugë e transportit të mjeteve në Guroret                     363 000   lekë. 
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2.Tarifë vendore për ndotjeë  për Furrat e gëlqeres                                                 55 000  lekë   

 

3.Tarifë  vendore për ndotje.e  kompanisë AlbPetrol     300 000 lekë. 

 

 Afatet e pagesës. 
 

 Afatet e pagesës për kategorinë  tarifë  transportit të mjeteve në Gurore , furrat e gëlqeres dhe 

kompaninë Albpetrol  është data  30 Prill . 

 

 Struktura e ngarkuar për arkëtimin e detyrimit është Drejtoria e Tatim Taksave dhe e Menaxhimit të 

Aseteve të Bashkisë Urë Vajgurore dhe  zyrat përkatëse të Njësive Administrative. 

 

8.TARIFA TË TJERA NDOTJE  

 

1.Tarifë vendore për  ndotje për  kalim territori me  mjete të tonazhit të lartë   1000lekë/kalim  

2.Tarifë  vendore për ndotje  për  kompanitë gazsjellëse dhe transportuese të gazit natyror. 

350 000  leke/kompani 

4.Tarifë  vendore për ndotje  mjedisi të kompanive ose personave fizikë   që pajisen me leje ndërtimi. 

15000  /kompani/person fizik. 

 

 

 Afatet e pagesës. 

 

 Për  kategorinë  Tarifa të Sektorit të Shërbimit Publik, dhe Tarifa të Drejtorisë së Planifikimit 

të Territorit, Investimeve, Kontrollit të Projekteve, Shërbimeve, Strehimit dhe Transporit, , të 

ardhurat  arkëtohen për  llogari të  Bashkisë, menjëherë pas kryerjes së shërbimit. 

 

 Struktura e ngarkuar për lëshimin e autorizimit të pagesës për Tarifat e  mësipërme është 

Drejtoria e  Planifikimit të Territorit, Investimeve, Kontrollit të Projekteve, Shërbimeve, 

Strehimit dhe Transporit dhe zyrast përkatëse te Njësive Administrative 

 

 Struktura e ngarkuar për  mbledhjen e këtyre të ardhurave , është Drejtori e Tatim Taksave 

dhe e Menaxhimit të Aseteve të Bashkisë Qëndër, dhe zyrat përkatëse në Njësitë 

Administrative. 
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9.TARIFA VENDORE PËR URBANISTIKËN. 

 

11 .Niveli i tarifave  sipas kategorive dhe nënkategorive për klasifikimin e investimeve,për Drejtorinë 

e   Drejtorisë së  Planifikimit  të  Territorit,  është si me poshtë:  

 

Nr. EMERTIMI NIVELI 

1.  Terheqje dokumentash te njehsuara me origjinalin 500 lek/dokumentash 

2.  Terheqje praktike te njehsuara me origjinalin 3.500 lek/praktike 

3.  Piketim  objekti  50 lek/m2 

4.  Tarife vendore   aplikimi per shqyrtim Leje Zhvillimore  7.000 leke 

5.  Tarife aplikimi per shqyrtim Leje Ndertimi deri 250m , shtesa 

ne ndertime ekzistuese deri ne 250 m2 

5.000 leke 

6.  Tarife aplikimi per shqyrtim Leje Ndertimi mbi 250m, shtesa ne 

ndertime ekzistuese mbi 250 m2 

10.000 leke 

7.  Tarife aplikimi per shqyrtim Leje Ndertimi per prishje objekti 

ekzistues 

5.000 leke 

8.  Tarife aplikimi per shqyrtim Leje Ndertimi rikonstruksion pa 

ndryshim funksioni 

5.000 leke 

9.  Tarife aplikimi per shqyrtim Leje Ndertimi rikonstruksion me 

ndryshim funksioni 

7.000 leke 

10.  Tarifa e ndikimit ne infrastrukture per deklarim paraprak banim 1% e vleres se objekti 

11.  Tarifa e ndikimit ne infrastrukture per deklarim paraprak 

sherbime etj. 

2% e vleres se objektit 

12.  Tarife aplikimi per shqyrtim per deklarim paraprak 5.000 leke 

13.  Leje per shtyrjen e afatit te lejes 5.000 leke 

14.  Leje per ndryshim projekti 7.000 leke 
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15.  Leje per ndryshim funksioni 5.000 leke 

16.  Leje per ndryshim subjekti zhvillues 5.000 leke 

17.  Njoftim per fillimin e punimeve 0 leke 

18.  Njoftim per raportin final mbikqyrje/kolaudim 0 leke 

19.  Njoftim per ndryshimi e subjektit zbatues 1.000 leke 

20.  Akt kontrolli i piketimit të objekteve  1.000 leke 

21.  Akt kontrolli i përfundimit të themeleve  0 leke 

22.  Akt kontrolli per përfundim karabinaje  0 leke 

23.  Akt kontroll per sistemim hapsire dhe rjeti inxhinierik  0 leke 

24.  Akt kontroll per punimet e rifinitures ( Përfundimtar ) 3.000 leke 

25.  Tarifa e ndikimit ne infrastrukture per paisje me leje  perdorimi 

per banim deri në 250 m2 

1000 leke 

26.  Tarifa e ndikimit ne infrastrukture per paisje me leje  perdorimi 

per banim mbi 250 m2 

3000 leke  

27.  Tarifa e ndikimit ne infrastrukture per paisje me leje  përdorimi 

për shërbime etj të objekteve  deri në 250 m2 

5000 lekë 

28.  Tarifa e ndikimit ne infrastrukture per paisje me leje  përdorimi 

për shërbime etj të objekteve  mbi 250 m2  

10 000 lekë 

29.  Leja e perdorimit per banes(apartament) deri 250m2 (sipas ligjit 

11/2012 date 9.2.2012””Per disa shtesa e ndryshime ne ligj 

nr.840 date10.09.1998,”Per kontrollin dhe disiplinimin e 

punimeve te ndertmit”te ndryshuar 

 

5 000 leke/ apartamenti 

30.  Leja e perdorimit per banes(apartament) mbi 250m2 (sipas ligjit 

11/2012 date 9.2.2012””Per disa shtesa e ndryshime ne ligj 

nr.840 date10.09.1998,”Per kontrollin dhe disiplinimin e 

punimeve te ndertmit”)te ndryshuar 

7 000 leke/ apartamenti  
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31.  Tarife sherbimi per specialisti konstruktor per hartim raporti 

teknik banese(apartament), sherbime deri ne dy kate sipas ligjit 

11/2012 date 9.2.2012”Per disa shtesa e ndryshime ne ligj 

nr.840 date10.09.1998,”Per kontrollin dhe disiplinimin e 

punimeve te ndertmit”te ndryshuar 

3500 leke 

32.  Tarife sherbimi per specialisti konstruktor per hartim raporti 

teknik banese(apartament), lokal deri mbi  dy kate sipas ligjit 

11/2012 date 9.2.2012””Per disa shtesa e ndryshime ne ligj 

nr.840 date10.09.1998,”Per kontrollin dhe disiplinimin e 

punimeve te ndertmit”te ndryshuar 

5000 leke 

33.  Tarifa per largim mbeturinash inerte 1200 leke /ton 

34.  Tarife per depozitim mbeturina inerte 200  leke/ m3 

35.  Tarif sherbimi per skrepin ne te trete 2500  leke /ora 

36.  Plan vendosje objekti                                               3000  leke 

37.  Planimetri sheshi ndertimi                                       3000 leke 

38.  Vertetim vendodheje.sip. kufiz.                               100 leke 

39.  Rimarje leje per lidhje rrjeti(ndert.te reja) 3000 leke 

40.  Konfirmim per ne ASHK 500 leke 

41.  Vendosje tabelash rrugore për parkim të rezervuar dhe qellime 

të tjera  

9000 leke 

42.  Tarifë për ndotje akustike të bizneseve  500 lekë/ditë 

43.  Tarifë e shërbimit për objektet që vetëdeklarojnë kryerje 

punimesh të brëndshme  

1 000 lekë 

44.  Tarifë e shërbimit për objektet që vetëdeklarojnë kryerje 

punimesh të jashtme 

3 000 lekë 

45.  Tarifë e shërbimit për objektet që vetëdeklarojnë kryerje 

punimesh,sistemim oborresh dhe riparim catije pa ndërhyrje 

3 500 lekë 

46.  Tarifa te tjera per aplikimet ne sistemin e lejeve te ndertimit, te 

cilat nuk jane te cilesuara me siper  

5000 leke 
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 Për  kategorinë  Tarifa të Sektorit të Shërbimit Publik, dhe Tarifa të Drejtorisë së Planifikimit të 

Territorit, Investimeve, Kontrollit të Projekteve, Shërbimeve, Strehimit dhe Transporit, , të 

ardhurat  arkëtohen për  llogari të  Bashkisë, menjëherë pas kryerjes së shërbimit. 

 Struktura e ngarkuar për lëshimin e autorizimit të pagesës për Tarifat e  mësipërme është 

Drejtoria e  Planifikimit të Territorit, Investimeve, Kontrollit të Projekteve, Shërbimeve, 

Strehimit dhe Transporit . 
 Të  ardhura për kategorinë, Tarifa të   Drejtorisë së Planifikimit të Territorit, Investimeve, 

Kontrollit të Projekteve, Shërbimeve, Strehimit dhe Transporit,  arkëtohen për çdo shërbim të kryer 

ndaj çdo subjekti/familje dhe Institucioni jo në varësi të  Bashkisë 

 

10.TË ARDHURA  NGA SHËRBIMI  MNZ  

1 Të  ardhura  nga shërbimi  MNZ, ndaj  shtetasve 

dhe personave juridike e fizikë , venda dhe të huaj 

për banesat, dyqanet,lokalet,serviset,repartet 

artizanale,makazina mallrash, me vlerë investimi deri 

në 50 000 000 lekë 

10000 lekë  

2 Të ardhura na  shërbimi MNZ për aktin teknik në 

përfundimin e veprës apo të  objektit  ndaj personave 

juridik dhe fizikë,shoqërive private shtetërore 

5000 lekë 

3 Të ardhura  nga shërbimi  Mnz për aktin teknik për 

përdorimin automjeteve (autobotëve) që 

transportojne karburante,gazë të lëngshëm, alkole 

,kimikate me rrezik zjarri. 

5000 lekë  

4 Të ardhura  nga shërbimi  MNZ ,për ripërtëritjen 

vjetore të aktit teknik 

1000 lekë  

 Afatet e pagesës. 

 

 

 Për  kategorinë  Të ardhura  nga shërbimi  Mnz,  të ardhurat  arkëtohen për  llogari të  Bashkisë, 

menjëherë pas kryerjes së shërbimit. 

 Struktura e ngarkuar për lëshimin e autorizimit të pagesës për të ardhurat e mësipërme  Sektori i  

Mzsh-SË  SË Bashkisë  Urë  Vajgurore. 

 Të  ardhura nga Shërbimi  MNZ,  arkëtohen për çdo shërbim të kryer ndaj çdo subjekti/familje dhe 

Institucioni jo në varësi të  Bashkisë 
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11. TË ARDHURA  NGA   PYJET  DHE KULLOTAT 

11.1Tarifat e  Drejtorisë së Bujqësisë ,Mbrojtjes së tokës dhe Asistencës ndaj Fermerit, per ushtrimin e 

veprimtarise janë  si me poshte : 

a) Taksa vendore për shfrytëzimin e lëndëve  drusore. 

b) Të ardhura  nga qira  për pyje dhe kullota 

c) Tarifa per shtrirje tubacionesh dhe linjash ne siperfaqje si dhendërtim kanalesh. 

 

Nr Perdorimi i territorit Tarifa sipas kohezgjatjes se kontrates leke/km/vit 

1 vit 2-5 vite 6-10 vite  

1 Pyll trungishte 240 000 220 000 175 000 

2 Pyll cungishte 190 000 176 000 145 000 

3 Pyll shkurre  190 000 176 000 145 000 

4 Kullota  190 000 176 000 145 000 

5 Toke me bimesi pyjore 

djerr 

160 000 145 000 110 000 

6 Inproduktive  150 000 145 000 110 000 

 

d) Tarifë vendore në sektorin e pyjeve dhe te kullotave . 

Nr 

rendor 

Emërtimi  Njësi 

matje  

Tarifa (Lekë) 

E holle deri 

22 cm  

E mesme dhe e 

trashë mbi 22 cm  

 1.Lëndë  punimi në këmbë     

 a) Halorë    

1 Pishë e zezë m3 2 500 3 500 
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2 Pishë mesdhetare (pishe e bute ,pishe e 

eger,pishe deti) 

m3 2 300 3 200 

3 Bredh m3 2 700 3 800 

 b) Fletorë    

1 Ah m3 1 700 3 100 

2 Dushk  m3 2 300 4 000 

 2. Dru zjarri    

 a)Te forta     

1 Dushk,ah,panje,frasher,rrap,akacie,lofate, 

Geshtenje,mare,shkoze,melleze,bli,lajthi,thane, 

Mrete,bush. 

m3 500  

 b) Te buta    

1 Halore,shege,plep,dhe verri    

   200  

 Afatet e pagesës. 

 

 

 Për  kategorinë  Tarifa të   Drejtorisë së Bujqësisë ,Mbrojtjes së tokës dhe Asistencës ndaj 

Fermerit, të ardhurat  arkëtohen për  llogari të  Bashkisë, menjëherë pas kryerjes së shërbimit.Struktura 

e ngarkuar per vjeljen e te ardhurave nga tarifa vendore ne Sektorin e Pyjeve dhe te kullotave eshte 

Drejtoria e Bujqesise ,mbroijtjes se Tokes dhe asistences ndaj Fermerit. 

 

 

 Të  ardhura për kategorinë, Tarifa të   Drejtorisë së Bujqësisë, Mbrojtjes së Tokës  dhe Asistencës 

ndaj Fermerit,  arkëtohen për çdo shërbim të kryer ndaj çdo subjekti. 

 

  

 

 

12. TË  ARDHURA  NGA  CERDHET DHE KOPËSHTET E FËMIJËVE  
 

Niveli i tarifave të tjera për  Drejtorinë e  Finnacës , të ngarkuar për mbledhjen e këtyre të ardhurave  

përcaktohet sipas tabelës së mëposhtme : 
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 KATEGORITË DHE NËNKATEGORITË Tarifa 

   

1. Të ardhura  nga cerdhet dhe kopëshet e fëmijëve    

1 Të ë ardhura  nga  cerdhet  100 Lekë në ditë për fëmijë  

2 Tarifë  regjistrimi për cerdhet dhe kopështet  2500   lekë/fëmijë 

   

2. Të ardhura  nga kopështet  160 lekë / ditë. 

   

 

 Sqarime  

 

 Për kategorinë  të ardhurat nga kopështet dhe cerdhet e fëmijëve,   detyrimi mujor përbëhet nga 

Tarifa për Ushqimin, ku kjo e fundit përllogaritet me nivelin ditor të tarifës dhe ditët e frekuentimit 

të fëmijës në çerdhe/gjatë 1 muaji. 

 

 Struktura e ngarkuar për mbledhjen e  këtyre të ardhurave,  është Drejtoria e Financës,  Ura 

Vajgurore. 

 

 

13. Tarifa të tjera për Bashkinë Urë  Vajgurore. 

 

1.TAKSË  VENDORE PËR  THERJEN E BAGËTIVE 

 

I-Taksë  për çdo bagëti të therur 

a.Lopë                                                                                          1000 (900+100) raporti 

b.Viça                                                                                            600 (500 + 100) 

c.Dele, dhi ,dërra                                                                            300  (200+100)       

d.qëngja, keca, gica                                                                       200 (100+100)       

e.shpend                                                                                         7  lekë/krer. 

 

Në Njësinë Administrative  Kutalli, thertorja e fshtatit Drenovicë, taksat   për  therrtoren  dhe certifikatat 

veterinare, jepen sipas tabelës si më poshtë. 

 

Lloji  o kafshës  Taksa e therrtores Certfikata 

veterianre  

Shuma 

Lopë 1400 100 1500 

Vica 900 100 1000 

Derre, dhi  400 100 500 

derra 700 100 800 

Qengja, keca, gici  200 100 300 
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Struktura e ngarkuar për lëshimin e autorizimit të pagesës për Taksën  vendore për therjen e 

bagëtive,  është Sektori Veterinar i  Bashkisë Urë Vajgurore, dhe Njësia Administrative  Kutalli  

 

 

2.TARIFA  PËR AKTET ADMINISTRATIVE 

Tarifa të shërbimit Administrative për Bashkinë Urë Vajgurore dhe Njësitë Administrative, sipas 

kategorive dhe nënkategorive përkatëse,  jepen sipas tabelës si më poshtë : 

 

Nr  Kategoritë dhe nënkategoritë  Tarifa  

1  

Tarifë vendore për shyrtim ose nxjerrje dosje  

500 lekë/dokumenti 

2 Tarifa  për tërheqje të dokumentave të procedurave të 

prokurimit  

1500 lekë  

3 .1Ll    Lëshim çertifikate veterinare 

62  

Autorizim rimarrje leje transporti                                              

  

6.3.    Autorizim qarkullimi ditor 

Aut    Autorizim   3 mujor  

A        Autorizim 6 mujor  

                                                        

6.4.                                                                                                                                                                                    

 Vërtetim toke  toke                                                                       

  Tarifë për përgatitje dokum për priv.banesë                            

 

 

100 

 

500 

 

500 

10000 

1500 

 

 

10000 

4 Tarifa të tjera  500lekë 

B Tarifë për tërheqjen e  bllokut pyjor  3000 lekë  

1 Tarife per pjesmarrjen ne stervitje  futbolli 1000lekë/person/muaj 

2 Tarife per pjesmarrjen ne stervitje volejbolli 500lek/person/muaj 

3 Tarife per perdorim objekti 10 000 lekë /ore 

4 Tarife per dhenie license per tregtim karburanti e lende 

djegese 

 

1 000 000 leke 
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 Sqarime 

 Tarifat paguhen për çdo dokument të lëshuar nga Bashkia dhe nga Njësitë Administrative 

 Srukturat e ngarkuara për  vjeljen e tarifave të shërbimit administrativë  janë : 

1-Për kategorinë Tërheqje dokumentash dhe njëhsim me origjinalin  nga arkiva, është  Drejtoria e 

Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe e  Shërbimeve Mbështetëse,  si dhe Drejtoria e Planifikimit të 

Territorit, Investimeve, Kontrollit të Projekteve, Shërbimeve, Strehimit dhe Transporit dhe zyrast 

përkatëse te Njësive Administrative. 

 

2-Për kategorinë  Dhënie dokumenti nga Drejtoria e  Zhvillimit të Territorit dhe Kontrollit të 

Shërbimeve është Drejtoria e Planifikimit të Territorit, Investimeve, Kontrollit të Projekteve, 

Shërbimeve, Strehimit dhe Transporit të Bashkisë Urë Vajgurore. 
 

 

 

3-Për kategorinë  Tarifë për  pjesmarje në aktivitet sportive, struktura e ngarkuar është Zyra e Arsim 

Kulturës dhe Drejtoria e Financës të Bashkisë Utrë  vajgurore. 

 

4-Struktura e ngarkuar per vjeljen e te ardhurave nga tarifa e licenses per tregtimin e naftes dhe 

nenprodukteve te saj eshte Drejtoria e Tatim Taksave dhe Menaxhimit te aseteve Te bashkise Ura 

Vajgurore dhe Komisioni i Licensave per njesite e shitjes se lendeve djegese. 

 

5-Struktura e ngarkuar per vjeljen e te ardhurave nga tarifa vendore ne Sektorin e Pyjeve dhe te kullotave 

eshte Drejtoria e Bujqesise ,mbroijtjes se Tokes dhe asistences ndaj Fermerit. 

 

 

 Afatet  e pagesës 

 

 Tarifat e shqyrtimit administrativ paguhen në bankë/arkë  pas prerjes së akt-detyrimit përkatës nga 

Drejtoria/Zyra që lëshon dokumentin. 
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14.ANKIMIMI  

 

A. Çdo taksapagues ka të drejtë të ankohet me shkrim dhe mënyrën se si janë vlersuar detyrimet e tij, të 

kërkojë rimbursime si dhe të apelojë kundër çdo veprimi ose mosveprimi nga strukturat përkatëse në 

Bashkinë Ura Vajgurore.  

 

B.Ankimimi paraqitet me shkrim pranë Kryetarit të Bashkisë brenda 30 ditëve nga marrja dijeni për aktin 

administrativ, dhe përmban : 

a) Emrin, adresën dhe NIPT-in e apeluesit. 

b) Vitin tatimor me të cilin lidhet apelimi. 

c) Natyrën dhe Shumën e tatimit ose gjobës  që është subjekt apelimi. 

d) Baza  ku mbështetet apelimi. 

C.Subjekti duhet të përmbush kërkesat e ligjit për parapagimin e detyrimeve përpara depozitimit të ankimit    

administrative. 

 

Proçedurat e apelimit  tatimor, proçedurat e shqyrtimit bazohen në përcaktimet e bëra në Ligjin “Për 

Proçedurat Tatimore”, dhe në Udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të tij. 

Kryetari I Bashkisë  shqyrton ankimin e dhënë, merr vendim brenda 30  ditëve nga data e depozitimit të 

ankimit.  

Kundër  vendimit të Kryetarit të Bashkisë, subjekti ka të drejtë të ankohet në Gjykatë, bëhet brenda 30 

ditëve nga çasti i marrjes në dijeni për vendimin e mësiperm . 

Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohen të gjithë Drejtoritë e Bashkisë Ura Vajgurore si dhe Institucionet 

në varësi të saj.   

 

 

14.Dispozita të përgjithëshme  

 

1.Keshilli i Bashkisë Urë Vajgurore, mund të përcaktojë nëse tarifat do të mblidhen nga vetë Strukturat 

Bashkiake, apo nga një Agjent. 

 

2.Në rastin e Agjentit, Këshilli do të vendosë rregullat bazë kufizuese në raport me Agjentin, ndërsa 

Kryetari i Bashkisë do të bëjë përzgjedhjen e Agjentit, si dhe do të lidhë kontratën me të. 

 

3. Agjenti tatimore Ujësjells Ura Vajgurore Sh.a.u.k të përfitojë 3 % të ardhurave vjetore të arkëtuar për 

llogari të Bashkisë Ura Vajgurore. 

 

4.Zgjidhja e mosmarrëveshjeve, ndërmjet Bashkive dhe Organeve Tatimore, të Pushtetit Qëndror, për 

çështje që kanë të bëjnë më kopetencën e juridiksionit mbi taksën vendore, bëhet me mirëkuptim. 

Në të kundërt palët i drejtohen gjykatës 
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5.Çdo Drejtori, Zyrë, Njësi Administrative në Bashki, nuk do të kryejë asnjë veprim qytetarëve të cilët nuk 

kanë të paguar  detyrimet për taksat dhe tarifat vendore ndaj Bashkisë Urë Vajgurore. 

 

6.Për të gjitha proçedurat  e tjera, jo të përmendura  në këtë  paketë  fiskale, të ndiqen proçedurat e 

parashikuara në ligjin dhe udhëzimet specifike për çdo taksë dhe tarifë. 

 

7.Të gjithë Vendimet e Këshillit Bashkiak që bien në kundërshtim me këtë akt, shfuqizohen.  

 

8. Me ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi ngarkohet  Zyra e të Ardhurave të  Bashkisë  Urë Vajgurore, 

Drejtoria e Financës, Drejtoria  Juridike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Asistencës së Fermerit 

dhe Mbrojtjes së Tokës, Drejtoria e Zhvillimit të Territorit  dhe Kontrollit të Shërbimeve, Inspektoriati i 

Policisë  Bashkiake, Agjentët Tatimorë,NjësitëAdministrative. 

 

9.Për abonentët që kanë kontrata të rregullta me Ujësjellësin, detyrim për taksa dhe tarifa do të mblidhet 

mbi baza mujore. 

 

10. Për abonentët që nuk kanë kontrata të rregullta me Ujësjellësin, me kërkesën e tatimpaguesit , detyrim 

për tarifat dhe taksa lokale mund të paguhen mbi baza mujore në mbështetje të akt marveshjes përkatëse, të 

lidhur midis dy palëve. 

 

11.Në rast të pagesës totale të detyrimit, do të zbritet nga detyrimi i përllogaritur respektiv mbi bazën 

mujore të faturës së Ujësjellsit . 

 

12. Përjashtohen  nga pagesa e tarifave personat emigrantë, kundrejt paraqitjes së dokumentacionit 

përkatës. 

 

 

 

 Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
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