
Paketa Fiskale 2019-2021
“Për një qeverisje vendore që synon të rrisë kapacitetet fiskale dhe administrative për 

realizimin e funksioneve në përgjegjësinë e saj”

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA SHIJAK



Procesi i hartimit të Paketë Fiskale të integruar

Ngritja e Grupit të përbashkët të punës për hartimin e paketës së 
integruar fiskale.

Përcaktimi i bazës ligjore dhe dokumentave strategjike që do tu 
referohemi.

Vlerësimi i situatës dhe hartimi i propozimeve konkrete.

Konsultimi i propozimeve të paketës fiskale me banorë, përfaqësues 
të grupeve të interesit, biznesit dhe organizatave të shoqërisë civile.

Finalizimi i procesit të hartimit të paketës fiskale dhe dërgimi për 
miratim pranë Këshillit Bashkiak.



Përmbajtja e Paketës Fiskale

 Rishikimi i kornizës ligjore me qëllim përcaktimin e saktë të taksave, tarifave dhe çdo pagese tjetër që ndikon në buxhetet vendore;

 Saktësimi i procedurave, afateve, aktorëve, veprimeve, përgjegjësive për çdo taksë dhe tarifë, pjesë e kësaj pakete fiskale;

 Përcaktimi i qartë dhe ndarja në seksione të taksave nga tarifat;

 Çdo taksë dhe tarifë do të detajohet duke patur në konsideratë elementët:

1. Taksimi i drejtë;

2. Tarifimi mbështetur në kosto;

3. Klasifikimi i biznesit, qarkullimi vjetor, lloji i aktivitetit;

4. Qartësimi dhe përcaktimi i taksave apo tarifave që aplikohen për kategorinë e familjeve nisur nga lloji, vendndodhja etj.;

 Analiza e taksave që aplikohen për territorin që mbulon njësia, përcaktimi dhe detajimi në kategori, unifikimi i kategorive për të gjitha 

taksat, përcaktimi i bazës së taksueshme dhe aplikimi i kufijve që përcakton ligji;  

 Rikategorizimi dhe detajimi i taksave;

 Analiza e tarifave që aplikohen për territorin që mbulon njësia, përcaktimi dhe detajimi në kategori, unifikimi i kategorive për të gjitha 

tarifat, përcaktimi i nivelit të tarifave mbështetur në koston e shërbimit për të cilin vendosen;

 Aplikimi i incentivave apo lehtësirave fiskale për grupe të caktuara taksapaguesish në nevojë, siç parashikon ligji.



Baza Ligjore

Bazuar në Ligjin nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetqeverisjen vendore” dhe Ligjin nr.9975, datë 28.7.2008 “Për taksat
kombëtare”, i ndryshuar, në të ardhurat vendore përfshihen kryesisht:

1. Tatimi i thjeshtuar mbi BV;

2. Taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet e reja;

3. Taksa e pasurisë;

4. Taksa për transferimin e pasurisë së patundshme;

5. Taksa për automjetet/mjetet e përdorura;

6. Taksa e zënies së hapësirave publike;

7. Taksa e tabelës/reklamat;

8. Taksa të përkohshme;

9. Tarifa për shërbime.



Taksat vendore

 Tatim i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël

 Taksa mbi pasurinë e paluajtshme

 Taksa e fjetjes në hotel

 Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja

 Taksa mbi të drejtën e transferimit të pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme

 Tarifa mbi zënien e një vendi publik në treg dhe taksa mbi tabelën

 Tarifat dhe Taksat e përkohshme



Tatim i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël

 Çdo biznes, i cili realizon gjatë vitit një qarkullim më të vogël ose të barabartë me 8,000,000 (tetë milionë) lekë, i 
nënshtrohet detyrimit të pagesës së tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël.

 Mënyra e pagesës: Tatimpaguesi parapaguan në llogarinë e organeve tatimore ose në Postën Shqiptare

 Strukturat përgjegjëse për vjeljen e taksës/tatimit: Drejtoria Rajonale Tatimore

Shkalla Tatimore Njësia

Niveli ligjor i Tatimit

NJA Shijak NJA të tjera

A Me qarkullim vjetor nga 0 – 5.000.000 lekë lekë/vit 0 0

B Me qarkullim vjetor nga 5.000.001 – 8.000.000 lekë lekë/vit 5 % e fitimit 5 % e fitimit



Taksa mbi pasurinë e paluajtshme

 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. 

 Në taksat mbi pasurinë e paluajtshme përfshihen:

– Taksa mbi ndërtesën

– Taksa mbi tokën bujqësore

– Taksa mbi truallin

Taksa mbi ndërtesat

 Baza e taksës: mbi ndërtesat është vlera e ndërtesës, që llogaritet në përputhje me metodologjinë dhe procedurat e përcaktuara me 
Vendim të Këshillit të Ministrave. 

• Shkalla e taksës: mbi ndërtesat, e cila aplikohet si përqindje e bazës së taksës është si më poshtë:

• 0.05% për ndërtesën që përdoret, shfrytëzohet për banim 

• 0.2% për ndërtesën që përdoret, shfrytëzohet për veprimtari ekonomike

• 30% e shkallës së taksës përkatëse për të gjithë sipërfaqen ndërtimore për të cilën zhvilluesi është pajisur me leje ndërtimi dhe nuk ka arritur të përfundojë atë 
sipas afatit të përcaktuar në aktin e miratimit të kërkesës për leje ndërtimi



Taksa mbi ndërtesat: Ndërtesa Banimi

Kategoritë dhe nënkategoritë

I.2.1 Ndërtesa banimi
Njësia

Niveli i taksës mbi ndërtesat

Cmimi referencës
Shkallë në % e 

taksës

Ndërtuar para vitit 1993 lekë/m2/vit
70% x 41.000

lekë/m2
0.05-30%

Ndërtuar gjatë dhe pas vitit 1993 lekë/m2/vit 41.000 lekë/m2 0.05%-30%

 Strukturat përgjegjëse për vjeljen e taksës: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore Bashkia Shijak

 Detyrimi për këtë kategori shlyhet brenda datës 20 korrik të vitit fiskal.



Taksa mbi ndërtesat: Ndërtesa të tjera

 Strukturat përgjegjëse për vjeljet e taksës: Sektori i Taksave dhe tarifave vendore Bashkia Shijak

 Detyrimi për biznesin llogaritet nga Sektori i Taksave dhe tarifave vendore dhe shlyhet pranë çdo banke të nivelit të dytë,
brenda datës 20 prill të vitit fiskal.

Ndërtesa të tjera nëpronësi apo përdorim
Njësia Çmimi Referencës

Shkallë në 

përqindje e 

Taksës

a)Për çdo njësi tregtare,shërbimi,ndertesa tregtare ku realizohen edhe procese te perziera,si prodhim 

,tregtim ,perpunim ose/dhe sherbime  me pakice.

Lekë/m²/vit

41 000x1.5  lekë/m2

0.2%  +30%

b) Për parkime të mbuluara dhe bodrume Lekë/m²/vit

70% e 41 000 lekë/m2

0.05%

c) Për parkime të hapura Lekë/m²/vit

30% e 41 000 lekë/m2 

0.05 %

d) Ndërtesa për bujqësi e blegtori Lekë/m2/vit

30% e 41 000 lekë/m2 

0.05 %+30%

e)Ndërtesat OJF, fondacioneve

Lekë/m²/vit

41 000 x1.5 lekë/m/2 0.2 % + 30 %

f) Për ndërtesat e privatizuara me ligjin nr.7652, datë 23.12.1992

Lekë/m²/vit

70% e 41 000 lekë/m2

0.05%

g)Ndërtesa prodhimi

Lekë/m²/vit

41 000 x1.5 lekë/m/2 0.2 % + 30 %

h)Ndërtesa të pajisura me leje për banim, të paperfunduara, në shkelje të afatit të lejes së ndërtimit

Lekë/m²/vit 30% e 41 000 0.05 %

i) Ndërtesa të pajisura me leje për shërbime, të papërfunduara, në shkelje të afatit të lejes së ndërtimit

Lekë/m²/vit

30% e 41 000 x 1.5 

0.2 % 



Lehtësira dhe përjashtime

Përjashtohen nga taksa mbi ndërtesat:

 pronat e shtetit dhe të njësive të qeverisjes vendore, që përdoren për qëllime jofitimprurëse;
 pasuritë në pronësi të shtetit, të kaluara me VKM, nën administrimin e shoqërive publike shtetërore; 
 ndërtesat e banimit, që shfrytëzohen nga qiramarrësi me qira të paliberalizuara; 
 banesat sociale në pronësi të bashkive; 
 pasuritë e paluajtshme-ndërtesa, pronë e subjekteve juridike ose fizike, që në bazë të marrëveshjeve me bashkitë 

përdoren nga këto të fundit si banesa sociale; 
 ndërtesat që përdoren nga komunitetet fetare, në funksion të veprimtarisë së tyre; 
 strukturat akomoduese “Hotel/Resort me katër dhe pesë yje, status special”, sipas përcaktimit në legjislacionin e fushës së 

turizmit dhe që janë mbajtës të një marke tregtare të regjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht “brand name”; 
 ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që përfitojnë pension pleqërie ose pension social, që janë me banim në fshat ose 

qytet, kur familja përbëhet vetëm nga pensionistët;
 ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që trajtohen me ndihmë ekonomike; 
 ndërtesat kulturore, nën mbrojtje të përkohshme ose të përhershme, për kohën në të cilën deklarohet mbrojtja, sipas 

legjislacionit në fuqi për monumentet e kulturës dhe/ose trashëgiminë kulturore

Struktura për vjeljen e taksës sipas pikave I.2.1,I.2.2 është Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore.



Taksa mbi tokën bujqësore 

 “Tokë bujqësore” është toka e përcaktuar si e tillë në
regjistrin e zyrave të regjistrimit të pasurisë.

 Baza e taksës: Është sipërfaqja e tokës bujqësore, në
hektar, në pronësi apo në përdorim të taksapaguesit.

 Strukturat përgjegjëse për vjeljen e taksës: Sektori i taksave
dhe tarifave vendore.

 Detyrimi për pagesë: Detyrimi për taksën mbi tokën
bujqësore është vjetor.

Kategoritë mesatare 

të tokës  bujqësore
Njësia

Niveli i taksës mbi 

tokën bujqësore

2017-2019

I lekë/ha/vit 5,600

II lekë/ha/vit 4,900

III lekë/ha/vit 4,200

IV lekë/ha/vit 3,600

V lekë/ha/vit 3,000

VI lekë/ha/vit 2,500

VII – X lekë/ha/vit 1,800

Përjashtohen nga taksa tokat bujqësore që mbillen me kultura drufrutore dhe vreshtari për pesë vitet e para nga çasti i 
mbjelljes.



Taksa mbi truallin 

 Truall është një sipërfaqe toke, jo bujqësore, që ndodhet
brenda vijës kufizuese të ndërtimit, e përcaktuar
nëpërmjet dokumenteve ligjore të planifikimit, e
miratuar për të ndërtuar mbi të.

 Baza e taksës: Është sipërfaqja e truallit, në metër katror,
në pronësi apo përdorim të taksapaguesit.

 Detyrimi për pagesë: Detyrimi për taksën mbi truallin
është vjetor.

 Strukturat përgjegjëse për vjeljen e taksës: Detyrimi për
familjarët llogaritet nga inspektoret e taksave te
popullsisë pranë bashkisë dhe njësive administrative
Xhafzotaj, Maminas dhe Gjepale.

Taksa mbi truallin Njësia
Niveli i taksës mbi truallin

Sipas ligjit

Për qëllime banimi 

nga individët
lekë/m²/vit 0,14

Për qëllime biznesi lekë/m²/vit 12



Taksa e fjetjes në hotel  Strukturat akomoduese do të përfshijnë kategoritë si 
më poshtë: 

a) Bujtinë; 

b) Fjetinë (Hostel); 

c) Kamping;

d) Hotel; 

e) Motel; 

f) Resort; 

g) Qendër kurative; 

h) Fjetje dhe mëngjes (B&B). 

 Baza e taksës: Është numri i netëve të qëndruara në
hotel për person.

 Detyrimi dhe këstet e pagimit: 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.

 Strukturat përgjegjëse për vjeljen e taksës: Sektori i
taksave dhe tarifave vendore.

Taksa e fjetjes në hotel
Njësia

Niveli i taksës së 

fjetjes në hotel

Hotel me 4-5 yje

lekë/natë 

qëndrimi/për 

person

105

Bujtinë, fjetinë, motel dhe çdo 

njësi tjetër akomoduese, sipas 

përcaktimeve të ligjit për 

turizmin

lekë/natë 

qëndrimi/për 

person

35



Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja

 Baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri që kërkohet të kryhet ose vlera në lekë e çmimit të shitjes për metër
katror të investimit të ri

Nr. Llojet e ndërtimeve dhe investimeve

Niveli i taksës së ndikimit në infrastrukturë

Sipas ligjit Propozohet

Në % të citimit të shitjes për m2.
Në % të çmimit të 

shitjes për m2.

1.

Për leje ndërtimi 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 – 8 % të çmimit të shitjes

4 % të çmimit të 

shitjes

2.
Në rastin e ndërtimeve të ndryshme nga ato të përcaktuara në

pikën 1, më lart.
1-3 % të vlerës së investimit

3 % të vlerës së 

investimit

3.

Leje ndërtimi për projektet e infrastrukturës, për ndërtimin e

rrugëve kombëtare, te porteve, aeroporteve, tuneleve, digave,

ndërtimit të infrastrukturës në energji, përfshirë makineritë dhe

pajisjet për këto projekte.

0.1 %  të vlerës së investimit 

por jo më pak se kostoja e rehabilitimit të 

infrastrukturës së dëmtuar kur kjo kosto 

nuk është përfshirë në preventivin e 

investimit.

0.1 %

4. Për ndërtesat, të cilat janë në proces legalizimi 0.5 % 0.5 %



Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme

 Baza e taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për ndërtesat është sipërfaqja e ndërtimit, pronësia e së
cilës transferohet. Baza e taksës për kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e tjera të paluajtshme është
vlera e shitjes së tyre.

 Niveli i taksës përcaktohet në përqindje dhe niveli tregues i taksës është 2%. Detyrimi tatimor llogaritet si
shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tij.

 Detyrimi për pagesën: Taksa paguhet nga personi, që kalon të drejtën e pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme,
para kryerjes së regjistrimit, në përputhje me aktet ligjore në fuqi.

 Strukturat përgjegjëse për vjeljen e taksës: Drejtoria e të Ardhurave pranë Bashkisë

Kategoritë e ndërtesave Njësia Bashkia Shijak

Ndërtesa banimi Lekë/m2 100

Ndërtesat e tjera për tregti dhe shërbime Lekë/m2 300

Ndërtesa të tjera Lekë/m2 200



Taksa vjetore e mjeteve të përdorura

 Baza e taksës: është lloji i mjetit të transportit rrugor

 Strukturat përgjegjëse për vjeljet e taksës: Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor

 Bazuar në numrin e mjeteve të regjistruara sipas njësive të qeverisjes vendore, tetëmbëdhjetë përqind (18%) të të
ardhurave vjetore nga kjo taksë i kalon përkatësisht Bashkisë Shijak në llogarinë e degës së thesarit.

Të ardhura pjesore nga taksa e rentës minerare

 Baza e taksës: Janë burimet natyrore që nxjerr nga nëntoka çdo person fizik apo juridik, në çastin kur ai shet produktin.
Çdo person fizik apo juridik, që është i licencuar 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.

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

 Strukturat përgjegjëse për vjeljet e taksës: Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor



Taksa e tabelës
 Baza e taksës: Taksa e tabelës aplikohet për të gjitha subjektet që duhet të vendosin emërtimin e subjektit në pamjen ballore të

njësisë ku zhvillojnë veprimtarinë, në hapësira të tjera publike të lejuara ose private, qofshin këto të lëvizshme ose të palëvizshme
dhe që shërbejnë për qëllime identifikimi.

 Strukturat përgjegjëse për vjeljet e taksës: Sektori i taksave dhe tarifave vendore të Bashkisë Shijak
Nr Nj/matëse Bashkia Shijak

I Taksë tabele për qellimc identifikimi, të trupëzuara ose jo, brenda territorit, ku zhvillohet veprimtaria e biznesit dhe që nuk përdoret për të reklamuar veprimtaritë e të 
tretëve (ku shënohet emri dhe/ose aktiviteti i biznesit)

a deri në 2 m2 Ieké/m2/vit 0                                -

b ■mbi 2 m2 deri 10 m2
-e thjeshté (pa ndriçim) Ieké/m2/vit 7,000 

•me ndriçim té thjeshté Ieké/m2/vit 11,500 

•elektronike Ieké/m2/vit 15 000

c mbi 10 m2 deri 20 m2
•e thjeshté (pa ndriçim) Ieké/m2/vit 5 950 

-me ndriçim té thjeshté Iéké/m2/vit 9 775 

-elektronike Ieké/m2/vit 12 750 

Ç mbi 20 m2 deri 40 m2
-e thjeshte (pa ndriçim) Ieke/m2/vit 3 850 

•me ndriçim té thjeshté Ieké/m2/vit 6 325 

-elektronike Ieké/m2/vit 8 250 

d mbi 40 m2
•e thjeshté (pa ndriçim) Ieké/m2/vit 2,800 

-me ndriçim te thjeshte Ieke/m2/vit 4 600

•elektronike Ieké/m2/vit 6 000

II. Tabela për qëllime identifikimi jashtë territorit ku zhvillohet veprimtaria e biznesit në formën dhe përmasat e tabelave për orientim

-Tabela identifikuese Ieké/m2/vit 120 

III. Tabelë për qëllime reklamimi e lëvizshme e palëvizshme

•e thjeshté (me/pa ndriçim) Ieké/m2/vit 13 500 

-Elektronike Ieké/m2/vit 27 000 

IV. Tabela ne funskion të ekspozimeve të ndryshme të hapura, panaire, spektakle, stenda reklamuese, banderola, etj.

-té té gjitha llojeve dhe pérmasave Ieké/m2/ditè 1,000 



Tarifat vendore

 Tarifa e pastrimit dhe e gjelbërimit

 Tarifa të Drejtorisë së Kontrollit të Zhvillimit të Territorit

 Tarifa e ndriçimit të ambienteve publike

 Tarifa për shërbimin veterinar

 Tarifa për dhënie leje transporti

 Tarifa parkimi

 Tarifat në sektorin e bujqësisë dhe të pyjeve

 Tarifa shërbimi nga institucione arsimi, kulture, sporti, shërbimi social etj.

 Tarifat e shërbimeve që kryen struktura e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi

 Tarifa e zënies së hapesirave publike

 Tarifa për tregun e lirë

 Tarifa perimetrale

 Tarifa për shërbime administrative



Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave: Familjarët

• Tarifës së pastrimit i nënshtrohen të gjithë familjet, personat fizikë
ose juridikë, vendas ose të huaj, që banojnë/janë rezidentë dhe
ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë Shijak
dhe njësive të saj administrative.

• Baza e tarifës: është vlera në lekë sipas kategorive e cila duhet të
afrohet me koston e shërbimit.

• Detyrimi për pagesën: Detyrimi për Tarifën e pastrimit është vjetor.

• Strukturat përgjegjëse për vjeljet e tarifës: Sektori i taksave dhe
tarifave vendore Bashkia Shijak

• Inspektorët e taksave të popullsisë në NJ.A Shijak, Xhafzotaj,
Maminas, Gjepalë

Nr.
Kategoria I: FAMILJARËT

Niveli i Tarifës

Lekë/vit

I.1 Njësia Administrative Shijak 1,500

I.2 Njësitë e tjera  Administrative

Xhafzotaj 1,500

Maminas 1,500

Gjepalë 800



Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave: Përjashtime për Familjarët

Nr. Përjashtime: Kategoria I Lek/vit

1

Invalidët e punës, të verbërit, të sëmurët paraplegjik

dhe tetraplegjik (kryefamiljarë) pa persona madhorë në

ngarkim (përveç bashkëshortit/bashkëshortes)

300

2 Përfituesit e ndihmës ekonomike 300

3

Kryefamiljarë pensionistë pa persona madhorë në

ngarkim (përveç bashkëshortit/bashkëshortes);

Kryefamiljarët gra me mbi dy fëmijë në ngarkim (nën

22 vjeç).

0

Për të përfituar nga përjashtimi, nënkategoritë 1-3
duhet të dorëzojnë pranë Sektorit te Taksave dhe
tarifave vendore dëshminë e gjëndjes së tyre si:

Çertifikatën familjare;

Statusin e invalidit të punës;

Statusin e të verbërit;

Librezën për paraplegjik e tetraplegjik;

Librezën e pensionit dhe,

Vërtetimin nga Bashkia për përfituesit e ndihmës
ekonomike.



Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave: Institucionet

 Tarifës së pastrimit i nënshtrohen të gjithë familjet, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që banojnë/janë
rezidentë dhe ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë Shijak dhe njësive të saj administrative.

 Baza e tarifës: Vlera në lekë sipas kategorive e cila duhet të afrohet me koston e shërbimit

 Detyrimi për pagesën: Detyrimi për Tarifën e pastrimit është vjetor.

 Strukturat përgjegjëse për vjeljet e tarifës: Sektori i taksave dhe tarifave vendore Bashkia Shijak

II Tarifë pastrimi për institucione Njësia Tarifa

Institucione shtetërore administrative, arsimore, kulturore, shëndetësore, 

sportive, etj. 
lekë/vit/njësi 5,000



Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave: Përjashtime për Institucionet

 Përjashtohen nga tarifa vendore: 

1. Institucionet, subjektet dhe organizatat në pronësi të bashkisë Shijak; 

2. Institucionet dhe subjektet e varësisë së Bashkisë Shijak;

3. Institucionet që shpenzimet operative ia mbulon vetë Bashkia Shijak; 

4. Komunitetet fetare të njohura me ligj.



Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave për bizneset për vitet 2019-2021

 Tarifës së pastrimit i nënshtrohen të gjithë familjet, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që
banojnë/janë rezidentë dhe ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë Shijak dhe njësive
të saj administrative.

 Baza e tarifës: Vlera në lekë sipas kategorive e cila duhet të afrohet me  koston e shërbimit

 Detyrimi për pagesën: Detyrimi për Tarifën e pastrimit është vjetor

 Strukturat përgjegjëse për vjeljet e tarifës: Sektori i taksave dhe tarifave vendore Bashkia Shijak



III` BIZNESI Biznes i vogël Biznes i madh

III.1 Njësi tregtare dhe Shërbimi në Njësinë Administrative Shijak 10,000 30,000

III.2 Njësi tregtare dhe shërbimi në Njësitë e tjera Administrative

Xhafzotaj 10,000 30,000

Maminas 8,000 30,000

Gjepalaj 8,000 30,000

III.3 Njësi tregtare për tregtim karburanti 15,000 50,000

III.4 Njësi prodhimi

Njësi prodhimi në Njësinë Administrative Shijak 10,000 50,000

Xhafzotaj 10,000    50,000

Maminas 8,000 50,000

Gjepalaj 8,000 50,000

III.5 Subjekte transporti                                                   8,000    30,000

III.6 Subjektet e ndërtimit  75,000

III.7 Subj. përp. metale, fonderi, bitum e të ngjashme 100,000

III.8 Subj. përp, beton, inerte, gurë e  të ngjashme 50,000

III.9 Subj. tregtimi, beton, inerte, gurë e  të ngjashme 50,000

III.10 Subj. përp mbetje plastike, letër, dru etj. 60,000

III.11 Shoqata, fondacione, ente të ndryshme shtetërore, organizata joqeveritar

III.11.1 Institucione Administrative Publike 5,000

III.11.2 Organizata të tjera jofitimprurëse 3,000

III.12 PROFESIONE TE LIRA

Profesone të lira 5,000 10,000

III.13 AMBULANT

Subjekte që nuk kanë një vendndodhje fikse, taksi, tregtia ambulante në tregje publike dhe private. 2,500



Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave: Përjashtime për Bizneset

 Përjashtohen nga tarifa vendore për biznesin:

1. Fermerët që janë regjistruar me NIPT sipas vërtetimit nga Drejtoria Rajonale Tatimore
sipas udhëzimit Nr. 19, datë 3.11.2014, “Për zbatimin e regjimit të veçantë të skemës së
kompensimit të prodhuesve bujqësorë për qëllime të tatimit mbi vlerën e shtuar”



Tarifa e ndriçimit: Familjet

 Përkufizimi: Tarifa e ndriçimit paguhet nga bizneset vendas ose të huaj, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të 
huaj, që banojnë/janë rezidentë brenda territorit të Bashkisë Shijak. 

 Strukturat përgjegjëse për vjeljen e tarifës: Sektori i taksave dhe tarifave vendore Bashkia Shijak

 Nivelet dhe kategoritë e tarifës: 

Tarifë ndriçimi për familje Njësia Tarifa

I Familje NJA Shijak (për familje) lekë/vit/familje 500



Tarifa e ndriçimit: Përjashtime për Familjarët

• Strukturat përgjegjëse për vjeljen e tarifës: Sektori i taksave dhe tarifave vendore Bashkia Shijak

• Nivelet dhe kategoritë e tarifës: 

Përjashtime Lek/fam/vit

1
Invalidët e punës, të verbëritë, të sëmurët paraplegjik dhe tetraplegjik (kryefamiljarë) pa 

persona madhorë në ngarkim (përveç bashkëshortit/bashkëshortes)
200

2 Përfituesit e ndihmës ekonomike 200

3

Kryefamiljarë pensionistë pa persona madhorë në ngarkim (përveç 

bashkëshortit/bashkëshortes);

Kryefamiljarët gra me mbi dy fëmijë në ngarkim (nën  22 vjeç).

0



Tarifa e ndriçimit: Institucionet

• Përkufizimi: Tarifa e ndriçimit paguhet nga bizneset vendas ose të huaj, personat fizikë ose juridikë,
vendas ose të huaj, që banojnë/janë rezidentë brenda territorit të Bashkisë Shijak.

• Strukturat përgjegjëse për vjeljen e tarifës: Sektori i taksave dhe tarifave vendore Bashkia Shijak

• Nivelet dhe kategoritë e tarifës: 

Tarifë ndriçimi për institucione Njësia Tarifa

II
Institucione shtetërore administrative, arsimore, kulturore, 

shëndetësore, sportive, etj. dhe ojf.
lekë/vit/njësi 1.000



Tarifa e ndriçimit: Përjashtime për Institucionet

 Përjashtohen nga tarifa vendore: 

1. Institucionet, subjektet dhe organizatat në pronësi të bashkisë Shijak; 

2. Institucionet dhe subjektet e varësisë së Bashkisë Shijak;

3. Institucionet që shpenzimet operative ia mbulon vetë Bashkia Shijak; 

4. Komunitetet fetare të njohura me ligj.



Tarifa e ndriçimit: Bizneset

 Tarifa e ndriçimit paguhet nga bizneset vendas ose të huaj, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që 
banojnë/janë rezidentë brenda territorit të Bashkisë Shijak. 

 Strukturat përgjegjëse për vjeljen e tarifës: Sektori i taksave dhe tarifave vendore Bashkia Shijak

 Nivelet dhe kategoritë e tarifës: 

Tarifë ndriçimi për biznesin Njësia Tarifa

III Biznesi Lekë/vit/njësi

1
Subjekte tregtare dhe shërbimi

Për subjekte biznesi i vogël                                                                                                 
1.000         

2 Për subjekte biznesi i madh   2,000  



Tarifa e ndriçimit: Përjashtime për Bizneset

 Përjashtohen nga tarifa vendore për biznesin:

1. Fermerët që janë regjistruar me NIPT sipas vërtetimit nga Drejtoria Rajonale Tatimore sipas
udhëzimit Nr. 19, datë 3.11.2014, “Për zbatimin e regjimit të veçantë të skemës së
kompensimit të prodhuesve bujqësorë për qëllime të tatimit mbi vlerën e shtuar”



Nr. Tarifat e shërbimeve të Sektorit të Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit për vitet 2019-2021 Vlera e Tarifës (lekë)

1. Tarifë për shqyrtim kërkesë Leje Zhvillimi 5’000

2. Tarifë për shqyrtim Leje Ndërtimi për ndërtim të ri për sipërfaqe me te madhe se 250 m2 qe ne momentin e dorëzimit të kërkesës për leje. 10’000

3. Tarifë për shqyrtim Leje Ndërtimi për ndërtim të ri për sipërfaqe deri 250 m2 qe ne momentin e dorëzimit të kërkesës për leje. 5’000

4.
Tarifë për shqyrtim Leje Ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues për sip. më të madhe se 250m2 qe ne momentin e dorëzimit të kërkesës për

leje.
10’000

5. Tarifë për shqyrtim Leje Ndërtimi për shtese ne ndërtim ekzistues për sip. deri 250m2qe ne momentin e dorëzimit të kërkesës për leje. 5’000

6. Tarifë për shqyrtim Leje Ndërtimi për prishje ndërtimi ekzistues 10’000

7. Tarifë për shqyrtim kërkesë për mirëmbajtje të zakonshme, në momentin e aplikimit 2’000

8. Tarifë për shqyrtim Leje ndërtimi për rikonstruksion pa ndryshim funksioni, që në momentin e dorëzimit të kërkesës për leje. 10’000

9. Tarifë për shqyrtim Leje ndërtimi për rikonstruksion me ndryshim funksioni qe në momentin e dorëzimit te kërkesës për leje. 10’000

10. Tarifë për shqyrtim Deklaratë paraprake punimesh qe në momentin e dorëzimit te kërkesës për pajisje me deklarate. 5’000

11. Tarifë për shqyrtim Leje për Shtyrjen e afatit te lejes 5’000

12. Tarife për Leje për ndryshimin e projektit gjate ndërtimit 5’000

13. Tarife për shqyrtim Leje për ndryshimin e funksionit/aktiviteteve 5’000

14. Tarife për Ndryshimin e Subjektit Zhvillues, Ndërtues dhe /ose funksioneve /aktiviteteve të njësisë individuale. 5’000

15. Tarife për Njoftim fillim punimesh 0

16. Aktet e kontrollit piketim, kuote ±0. 00 (përfundim themelesh), karabina, sistemim i jashtëm për objekte 1 deri ne 2 kate 3’000 /çdo akt kontroll

17. Akte kontrolli piketim, kuote ±0. 00, karabina, sistemim i jashtëm për objekte deri ne 3 kate 6’000 /çdo akt kontroll

18. Akte kontrolli piketim, kuote ±0. 00, objekte mbi 3 deri ne 6 kate (për çdo aktkontroll) 10’000

19. Akte kontrolli piketim, kuote ±0. 00, objekte mbi 6 kate (për çdo aktkontroll) 15’000

20. Akte kontrolli piketim, kuote ±0. 00, karabina, sistemim i jashtëm për objekte industriale (për çdo aktkontroll) 15’000

21. Akte Kontrolli piketim, kuote ±0. 00, karabina, sistemim i jashtëm për objekte turistike ( kur kanë më shumë se një objekt ) 5’000 x nr. e objekteve

22. Akt kontroll karabina, sistemim i jashtëm për objekte mbi 3 kate 1’500 për çdo kat

26 Tarife për shkrese përcjellëse (aluizni, zrpp, akkp etj.) 500

27. Shqyrtim për pajisje me certifikate përdorimi 10’000

28. Tarife për certifikate përdorimi për objekte industriale , për volumin e objektit të ndërtuar 50 lek/m3

29. Tarife për certifikate përdorimi për shtëpi banimi, dhe ndërtime apo ambiente shërbimi për volumin e objektit të ndërtuar (jo industriale) 30 lek/m3



Nr Kategoritë

1 Subjekte ndërtimi

1.1

Për cdo leje ndërtimi, rikonstruksione të objektit ekzistues,shtesë 1 kate mbi

ekzistuesen ku objekti bëhet deri në 2 kate, ndryshime funksioni përdorimi, si

dhe për objekte 1-2 kate mbi tokë

5.000 

lekë/leje

ndërtimi

1.2 Për cdo leje ndërtimi për objekt 3-4 kate mbi tokë

10.000 

lekë/leje

ndërtimi

1.3
Për cdo leje ndërtimi për objekte industriale dhe turistike si dhe objekte

shërbimi e banimi me më shumë se 4 kate mbi tokë.

30.000 

lekë/leje

ndërtimi

Tarifa gjelbërimi për leje ndërtimi  Përjashtimisht tarifa e gjelbërimit, për subjektet që
pajisen me “Leje ndërtimi” sipas këtyre kategorive
–kategorisë 1 dhe nenkategoritë llogaritet dhe vilet
një herë të vetme, në momentin e dhënies së lejes
së ndërtimit subjektit apo individ nga Bashkia
Shijak.

 Në cdo rast të shtyrjes së afatit të lejes së
ndërtimit si më sipër, subjekti nuk është i detyruar
të paguajë tarifën e gjelbërimit rishtas.

 Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit
përcakton objektet, sipërfaqen, numrin e kateve
etj., dhe përcjell hap pas hapi informacionin dhe
llogaritjen e detyrimit tek Sektori i Taksave dhe
Tarifave Vendore. 

 Tarifat mbulohen nga subjekti ndërtues që përfiton
shërbimin. 

 Strukturat përgjegjëse për vjeljen e tarifës:
Sektori i Financës



Tarifa të shërbimit veteriner

Nr. Llojet e tarifave
Vlera/lek për 

krerë

I Tarife për çdo bagëti të therur

1. Për lopë, ka, buall 100

2. Për viça dhe derra 60

3. Për bagëti të imta 10

II Shërbimi për veterinar për kontrollin

A Kontrolli para therjes

1. Për lopë, ka, buall 70

2. Për viça dhe derra 40

3. Për bagëti të imta 10

B Kontrolli i mishit

1. Për lopë, ka, buall 70

2. Për viça dhe derra 40

3. Për bagëti të imta 30

4. Kontrolli i peshkut 50/100 kg

III Certifikata e veterinerit

1. Për lopë, ka, buall 60

2. Për viça dhe derra 60

3. Për bagëti të imta 50

 Strukturat përgjegjëse për vjeljen e tarifës:
Sektori i Financës

 Tarifat mbulohen nga subjekti që përfiton
shërbimin



Tarifa për shërbimin në fushën e transportit të pasagjerëve dhe mallrave, dhënien e lejeve për ushtrim aktiviteti

Nr. Tarifat e licencimit të transportit  të udhëtarëve Njësia Tarifa

1. Licencë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt qytetëse Lekë/5 vjet 40,000

2. Certifikatë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt qytetëse Lekë/mjet/vit 5,000

3. Licencë për transport udhëtarësh në linjë te rregullt rreth-qytetëse Lekë/5 vjet 20,000

4. Certifikatë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt rreth qytetëse Lekë/mjet/vit 7,500

5.
Licencë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt ndërqytetëse 

brenda qarkut
Lekë/5 vjet 75,000

6.
Licencë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt ndërqytetëse 

ndërmjet qarqeve
Lekë/5 vjet 75,000

7.
Certifikatë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt ndërqytetëse 

ndërmjet qarqeve
Lekë/mjet/vit 7,500

8. Licencë për agjenci transporti udhëtarësh dhe taksi brenda vendit Lekë/5 vjet 15,000

9. Licencë për agjenci ndërkombëtare udhëtarësh Lekë/5 vjet 40,000

10. Licencë për transport udhëtarësh me taksi Lekë/mjet/5 vjet 20,000

Tarifat e Licencimit të Transportit  të mallrave

1. Licencë për transport mallrash për të tretë dhe me qira brenda vendit Lekë/5 vjet 40,000

2.
Certifikatë për transport mallrash për të tretë dhe me qira brenda 

vendit
Lekë/kapacitet 100x5

3. Certifikatë për transport mallrash për vete brenda vendit Lekë/kapacitet 100x5

 Strukturat përgjegjëse për vjeljet 
e tarifës:  Sektori i Financës



Tarifa parkimi për mjetet e licencuara

 Strukturat përgjegjëse për vjeljen e tarifës: Sektori i Financës

 Niveli i tarifës:

Tarifë  parkimi automjete Njësia Tarifa

A Parkim me pagesë (në sheshe dhe zona të miratuara) Lekë/orë/mjet 50

B Automjete (abonim vjetor për parkim në zonat e miratuara) Lekë/vit/mjet 13,000

Përjashtohen nga ky tarifim Institucionet shtetërore, komunitet fetare dhe OJF-të.



Tarifa për parkimin e automjeteve në vend parkime publike me pagesë

 Tarifat mbulohen nga subjekti që përfiton shërbimin. 

 Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifës: Sektori i Financës

 Niveli i tarifës:

II.7
Tarifë për dhënie licenca për tregtimin e naftës bruto dhe 

nënprodukteve të saj
Njësia Tarifa

1
Dhënie dhe përsëritje e licencave për stacionet e shitjes së karburanteve, 

gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, dhe vajrave lubrifikante
Lekë 2.000.000

2
Dhënia e licencave për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse, për 

veprimtarinë e tregtimit për përdorim nga konsumatorët fundorë
Lekë 200.000



Tarifat në sektorin e bujqësisë dhe të pyjeve: Për qëllime pushimi, argëtimi, shëndetësore, shoqërore 
dhe për veprimtari turistike kampingje (kënde lodrash, mjedise sportive, çlodhëse etj.)

Për qëllime pushimi, argëtimi, shëndetësore, shoqërore dhe për veprimtari turistike kampingje (kënde lodrash, mjedise 

sportive, çlodhëse etj.)

Nr. 1 Përdorimi i territorit Tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës lekë/ha/vit

1 vit 2 – 5  vjet 6 – 10  vjet

1 Pyll trungishte 180 000 120 750 100 000

2 Pyll cungishte 126 000 90 000 75 000

3 Pyll shkurre 126 000 90 000 75 000

4 Kullota 126 000 90 000 75 000

5 Tokë me bimësi pyjore, djerrë 90 000 52 000 45 000

6 Inproduktive 90 000 52 000 45 000



Tarifat në sektorin e bujqësisë dhe të pyjeve: Për nxjerrje, prodhim dhe depozitim materialesh inerte, 
direkt nga sipërfaqja (karrierë)

Për nxjerrje, prodhim dhe depozitim materialesh inerte, direkt nga sipërfaqja (karrierë)

Nr. 2 Përdorimi i territorit

Tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës lek/ha/vit

1 vit 2-5 vjet 6-10 vjet

1 Inproduktive 540 000 495 000 440 000



Tarifat në sektorin e bujqësisë dhe të pyjeve: Për vendosje antene të telefonisë fikse, të lëvizshme, 
televizive, radio-komunikimit

Për vendosje antene të telefonisë fikse, të lëvizshme, televizive, radio-komunikimit

Nr.3 Përdorimi i territorit
Tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës lek/ha/vit

1 – 5  vjet 6 – 10  vjet

1 Pyll trungishte 11 250 000 10 000 000

2 Pyll cungishte 8 500 000 8 000 000

3 Pyll shkurre 8 500 000 8 000 000

4 Kullota 8 500 000 8 000 000

5 Tokë me bimësi pyjore, djerrë 6 500 000 5 500 000

6 Inproduktive 5 500 000 5 000 000



Tarifat në sektorin e bujqësisë dhe të pyjeve: Për ndërtime objekte bare, restorante, karburante

Për ndërtime objekte bare, restorante, karburante

Nr. 4 Përdorimi i territorit

Tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës lekë/ha/vit

1 – 5 vjet 6 – 10  vjet

1 Pyll trungishte 7 500 000 7 125 000

2 Pyll cungishte 7 125 000 5 000 000

3 Pyll shkurre 7 125 000 5 000 000

4 Kullota 7 125 000 5 000 000

5 Tokë me bimësi pyjore, djerrë 5 000 000 4 000 000

6 Inproduktive 5 000 000 4 000 000



Për ndërtim/përdorim rruge për lidhjen e sipërfaqes së dhënë në përdorim, me rrjetin rrugor ekzistues

Nr. 5 Përdorimi i territorit
Tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës për sipërfaqen e marrë 

në përdorim lekë/km/vit

1 Pyll trungishte 70 000

2 Pyll cungishte 50 000

3 Pyll shkurre 35 000

4 Kullota 35 000

5 Tokë me bimësi pyjore, djerr 30 000

6 Inproduktive 25 000

Tarifat në sektorin e bujqësisë dhe të pyjeve: Për ndërtim/përdorim rruge për lidhjen e sipërfaqes 
së dhënë në përdorim, me rrjetin rrugor ekzistues



Ndërtim linje të tensionit të lartë

Nr. 6 Përdorimi i territorit Tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës km/vit

1 Pyll trungishte 60 000

2 Pyll cungishte 35 000

3 Pyll shkurre 25 000

Tarifat në sektorin e bujqësisë dhe të pyjeve: Ndërtim linje të tensionit të lartë



Tarifat për ngritjen e kampingjeve, qendrave dhe objekteve të lëvizshme

Nr. 7 Emërtimi Tarifa (lekë/ditë/copë)

1 Çadra deri 4 vende 100

2 Çadra mbi 4 vende 200

3 Ruletë 500

4 Barakë portative 250

Tarifat në sektorin e bujqësisë dhe të pyjeve: Tarifat për ngritjen e kampingjeve, qendrave dhe 

objekteve të lëvizshme



Tarifat për ujitjen ne bujqësi dhe blegtori

Nr. 8 Emërtimi Tarifa 

1 Ujitja e tokave bujq. nga rezervuarët artificial 2.5 lek/m3

2 Ujitja sipërfaqësore 500 lek/ha

3 Ujitja nga burimet natyrore 2.5 lek/m3

4 Ujitja sipërfaqësore 300 lek/ha

5 Ujitja për blegtorinë 4 lek/m3 dhe 3 lek/m3

6 Ujitje me ngritje mekanike nga rezervuari 1.3 lek/m3

7 Ujitja sipërfaqësore 250 lek/ha

Tarifat në sektorin e bujqësisë dhe të pyjeve: Tarifat për ujitjen ne bujqësi dhe blegtori



Tarifa shërbimi nga institucione arsimi, kulture, sporti, shërbimi social etj

Emërtimi Njësi Vlerë

II.9.1 Pallati i Kulturës Njësia Tarifa

1 Përdorim salle (Qendra multifunksionale) Lekë/rast 3.000

 Tarifat mbulohen nga subjekti që
përfiton shërbimin.

Strukturat përgjegjëse për vjeljet e tarifës:

 Struktura e ngarkuar për vjeljen e
tarifave për kategoritë II.9.1, II.9.2,
janë institucionet përkatëse që
ofrojnë shërbimet.

II.9.2 Stadiumi Tofik Jashari" Njësi Vlerë

1

2   

Çmimi biletës për aktivitete të ndryshme 

Dhënie me qira Stadiumi Tofik Jashari

Lekë/bileta

Lek/ndeshje

100

20.000



Tarifa shërbimi nga institucione arsimi, kulture, sporti, shërbimi social etj

 Tarifat mbulohen nga subjekti që
përfiton shërbimin.

Strukturat përgjegjëse për vjeljet e tarifës:

 Për tarifën II.9.3 Njësia e Prokurimit
përcjell informacionin tek Drejtoria e
të Ekonomike, e cila nga ana e saj
ndjek mbledhjen e të ardhurës
përkatëse.

 Për tarifën II.9.4, II.9.5 të ardhurat
llogariten dhe arkëtohen nga drejtoria
ekonomike

II.9.3
Të ardhura nga dokumentet për tender ose 

ankand 
Njësi Vlerë

1 Të ardhura nga dokumentet për tender ose 

ankand
Lekë/dokumenta 2,000

II.9.4 Tarifë për kopshtet Njësi Vlerë

1 Tarifë për kopshte
Kuota mujore 

lekë/fëmijë
1.500

II.9.5 Tarifë çerdhet Njësi Vlerë

1 Tarifë çerdhet
Kuota mujore 

lekë/fëmijë
500



Tarifat e shërbimeve që kryen struktura e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi ndaj shtetasve dhe personave, juridik e fizik, 
vendas e të huaj

Tarifat e shërbimeve Njësia Tarifa

I Për kundërfirmimin e studimeve urbanistike, të planeve rregulluese, projekteve` të shesheve të te ndërtimit dhe të objekteve brenda tyre.

I.1 Për projektet e mbrojtjes nga zjarri, që u bëhen studimeve urbanistike dhe planeve rregulluese. Lekë 0.5%

I.2 Për banesat, rikonstruksionet e tyre e shtesë kati në to, si dhe për çdo lloj objekti ndërtimi, me vlerë deri ne 1 000 000 lekë. Lekë 500

I.3 Për banesat, dyqanet, lokalet, serviset, repartet artizanale, magazina mallrash etj., me vlerë investimi nga 1 000 000 deri ne 2 000 000 lekë. Lekë 1,000

I.4 Për hotelet, motelet, rezidencat, komplekse dyqanesh ose supermarkete me vlerë investimi deri në 20 000 000 lekë. Lekë 5,000

I.5 Për objektet me vlerë investimi deri në 50 000 000 lekë. Lekë 10,000

I.6 Për objektet me vlere investimi mbi 50 000 000 lekë. Lekë 15,000

I.7 Për ndërtime qyteza e fshatra turistike, si dhe për vepra të tjera me vlerë investimi mbi 1 000000 USD. Lekë 50,000

2 Për objektet me rrezik të theksuar për rënie zjarri e shpërthimi.

2.1
Për fabrikat, uzinat e qendrat e përpunimit te naftës e gazit të lëngëzuar, fabrikat e polisterolit e për prodhime kimikatesh, si dhe për vepra e objekte me proces teknologjik

me rrezik zjarri të kategorive "A" dhe "B" (përcaktuar me rregulloren e projektimit të ndërtesave të çdo lloji).
Lekë 30,000

2.2 Për depo qendrore karburanti, pika të shitjes së karburanteve dhe impianti të depozitimit dhe mbushjes të bombolave me gaz të lëngëzuar. Lekë 20,000

2.3 Për qendra e magazina të depozitimit të gazit të lëngshëm me shumicë, të karburanteve e lubrifikantëve në fuçi, të kimikateve e lëndëve të tjera me rrezik zjarri. Lekë 15,000

2.4
Për projekte të shfrytëzimit të burimeve të naftës, puse të shpim-kërkimit për tubacionet magjistrale të transportimit dhe për të gjithë infrastrukturën që lidhet me

shfrytëzimin e tyre.
Lekë 20,000

2.5 Për fabrika mielli, përpunimi druri, përpunimi të bimëve medicinale, të prodhimit të veshjeve dhe objekteve të tjera me proces teknologjik me rrezik zjarri të kategorisë "C". Lekë 15,000

2.6 Për fabrika e ndërmarrje të përpunimit e prodhimit të produkteve ushqimore, të detergjenteve, të prodhimit kozmetik, të pijeve alkoolike. Lekë 20,000

2.7 Për rikonstruksionet që kryen në të gjitha këto objekte, të cilat bëhen në bazë të projekteve përkatëse Lekë 5,000

3 Për kontrollin teknik pas përfundimit të punimeve

3.1
Policia e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit, në përfundimin e veprës apo te objektit, kontrollon, harton dhe u jep personave, juridike e fizike, shoqërive, private e

shtetërore, aktin teknik përkatës
Lekë 5,000

3.2
Për përdorimin e automjeteve (autobote) 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.
Lekë 1,000

3.3 Për ripërtëritjen vjetore te aktit teknik Lekë 1,000

4 Dhënia personave juridike, vendas e të huaj, licencën për prodhimin, mirëmbajtjen dhe tregtimin e teknikës, pajisjeve zjarrfikëse dhe lëndëve për shuarjen e zjarrit Lekë 25,000

4.1 Ripërtëritja e licencës. Lekë 10,000

5 Për kryerjen e akt-ekspertizës për zjarret e rena, kur kërkohet nga organet e prokurorisë, te gjykatës ose nga vete shtetasit, personat, juridike e fizike, vendas e te huaj Lekë 25,000



Tarifa për zënien e hapësirave publike

• Tarifa për zënien e hapësirave publike paguhet për zënien e hapësirave publike. Tarifa llogaritet si
detyrim mujor i subjektit/individit.

• Baza e tarifës: Baza e tarifës për zënie të hapësirave publike është sipërfaqja në m2, e cila vihet në
shfrytëzim nga individë dhe subjekte për qëllime biznesi, aktivitete, etj.

• Strukturat përgjegjëse për vjeljet e tarifës: Sektori i Taksave dhe Tarifave vendore

• Niveli i tarifës:

Destinacioni i hapësirës Njësia 
NjA Shijak, NjA të tjera

Tarifa Tarifa

1
Zënie e hapësirës publike (përdorim 

trualli)/nënkategoritë
lekë/m2/muaj 60 60



Tarifa e përkohshme për zënien e hapësirës publike ditore

Nr. Destinacioni i hapësirës Njësia 
Bashkia Shijak

Tarifa

1

Zënia e hapësirës publike ditore për qëllime

biznesi: ekspozim – promocion i produkteve, i

shërbimeve, aktivitete tregtare, etj.

lekë/m2/ditë 200

 Përjashtohen nga tarifa e përkohshme aktivitetet e organizuara apo në partneritet me Bashkinë Shijak për 
promovimin e produktit territorial.



 Tarifës për tregun e lire i nënshtrohen të gjitha subjektet që ushtrojnë aktivitetin e tyre në hapësirat e tregjeve publike

të cilat janë nën administrimin e Bashkisë Shijak

 Baza e kësaj tarife është sipërfaqja për m2 e cila vihet në shfrytëzim për tregtimin e artikujve të ndryshëm në territorin e

Tregut

 Vjelja e kësaj tarife bëhet nga agjenti tatimor i kontraktuar nga Bashkia Shijak

Emërtimi Njësia 
Bashkia Shijak

Tarifa

Fruta Perime lekë/m2/ditë 70

Bulmet, Mish, Peshk lekë/m2/ditë 70

Industriale lekë/m2/ditë 70

Tregti me mjete peshkimi lekë/m2/ditë 200

Tregti me mjete shumice lekë/m2/ditë 200

Tarifa për tregun e lirë



Tarifa për shërbime administrative

Lloji i shërbimit Njësia 
Bashkia Shijak

Tarifa

Vërtetime lek 100

Gent planet lek 1.000

Përcjellje dokumentacioni ne ZRPP                                lek 500

Tërheqje dokumente nga arshiva lek 1.000

 Strukturat përgjegjëse për vjeljen e tarifës: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore

 Niveli i taksës:



Gjoba

Emërtimi Njësia Vlera

a)

b)

Gjoba për mos shlyerje të detyrimeve tatimore (taksa, tarifa)  

brenda afatit 20 Prill

Nëse subjekti i ri ose adresa sekondare e re regjistrohen pas 

datës 20 Prill, afati i fundit për shlyerjen e detyrimeve është  

30 ditë pas datës së regjistrimit.

%/rast

Për çdo muaj vonesë 5 % e 

vlerës së detyrimit total të 

papaguar 

(maksimumi 25 %)

 Gjobat aplikohen vetëm për subjektet e tatueshme (që kanë detyrim pajisjen me NIPT).

 Afati i fundit për likuidimin e detyrimit vjetor të vitit aktual është data 20 prill e po këtij viti.

 Struktura e ngarkuar për llogaritjen dhe mbledhjen e këtyre gjobave është Drejtoria e të Ardhurave.



Llojet dhe nivelet e gjobave për shkeljet dhe kundërvajtjet administrative

1
Niveli i gjobave për dëmtim dhe ndërhyrje në infrastrukturën 
rrugore të jetë si më poshtë

Njësia Vlera

1.1 Dëmtim rruge Lekë 5,000 

1.2 Bllokim rruge Lekë 2,000 

1.3 Dëmtim bordure Lekë 2,000 

1.4 Dëmtim trotuari Lekë 1,500 

1.5 Bllokim trotuari Lekë 1,500 

1.6 Dëmtim, bllokim, vjedhje pusete Lekë 3,000 

1.7

Ndotje të rrugëve nga mjetet e transportit për punime në qytet: 
 persona juridikë

Lekë 2,000 

 persona fizikë Lekë 1,000 

 qytetarë Lekë 1,000 



Llojet dhe nivelet e gjobave për shkeljet dhe kundërvajtjet administrative

2 Niveli i gjobave për ndotje e ambientit/hapësirës publike është  Njësia Vlera

2.1
Hedhje e mbetjeve urbane në rrugë, trotuar, kudo në hapësirën publike, jashtë 

vendeve të përcaktuara:

 persona juridikë Lekë 5,000

 persona fizikë Lekë 2,000

 qytetarë Lekë 1,000

2.2 Hedhje inerte në vende të pa miratuara.

 persona juridikë Lekë 5,000

 persona fizikë Lekë 2,000

 qytetarë Lekë 1,000

2.3 Vendosje pa leje e posterave, tabelave, banderolave. Lekë 1,000

2.4 Lëvizje me kafshë në rrugë automobilistike dhe hapësira publike e plazhe. Lekë                       500



Llojet dhe nivelet e gjobave për shkeljet dhe kundërvajtjet administrative

3 Niveli i gjobave për kryerjen e aktivitetit tregtar pa liçensë, autorizim apo leje përkatëse Njësia Vlera

3.1

Mos pajisja me licencë, autorizim apo certifikatë përkatëse transporti:  

 Motokarro
Lekë 1,000

 transport udhëtarësh taksi (1+4) Lekë 2,000

 transport udhëtarësh taksi (1+8) Lekë 5,000

 mjete të tonazhit të lartë Lekë 5,000

 hyrja pa autorizim në rrugët kryesore të qytetit për mjetet e tonazhit të lartë Lekë 2,000

3.2 Shitje e lëndëve djegëse pa licencë, për përdorim nga konsumatorët fundorë. Lekë 5,000

3.3

Mos pajisje me leje për zënie të hapësirës publike 

ekspozim malli
1,000

 veprimtari të cilat do të zhvillohen në hapësirat publike. 5,000

 shërbim me tavolina jashtë lokalit. 1,500 

3.4

Mospajisje me leje për vendosje reklame :  

 e thjeshtë Lekë 1,000 

 elektronike. Lekë 2,000 

3.5
Mosmarrja e masave për izolimin e ambientit për daljen e zhurmave nga ambientet e 

lokaleve.
Lekë 5,000 



Llojet dhe nivelet e gjobave për shkeljet dhe kundërvajtjet administrative

4. Niveli i gjobave për dëmtimet dhe ndërhyrjet në rrjetin e ndriçimit rrugor Njësia Vlera

4.1 Lidhje në rrjetin ajror të ndriçimit publik Lekë 2,000 

4.2 Dëmtim të shtyllave të ndriçimit publik Lekë 2,000 

4.3 Dëmtim i ndriçuesve të ndriçimit publik Lekë 2,000 

4.4
Përdorimi i shtyllave të ndriçimit si suport për montimin e reklamave, kapjen 

e kabllove etj.
Lekë 2,000 

4.5
Dëmtim i traseve, kabllove dhe linjave ajrore nga punimet që kryhen pranë 

tyre me leje dhe pa leje si dhe shkulja e shtyllave.
Lekë 5,000

4.6 Ndërhyrje në kuadrot elektrik publik Lekë 2,000



Llojet dhe nivelet e gjobave për shkeljet dhe kundërvajtjet administrative

5 Niveli i gjobave për dëmtime dhe ndërhyrje në rrjetin e ujësjellësit:

5.1 Lidhje e pa miratuar në tubacion 2,000 lekë

5.2 Dëmtim i pusetave 2,000 lekë

5.3 Dëmtimi i tubacioneve nga punimet që kryhen pranë tyre me leje ose pa leje 2,000 lekë

6 Niveli i gjobave për ndërhyrje dhe dëmtime në hapësirat e gjelbërta dhe publike 

6.1 Dëmtim i hapësirave publike të gjelbërta 2,000 lekë  

6.2 Dëmtim, prerje e pemëve 5,000 lekë 

6.3 Zënie e hapësirës së gjelbër pa leje 2,000 lekë



Llojet dhe nivelet e gjobave për shkeljet dhe kundërvajtjet administrative

7. Niveli i gjobave për inspektoratin veterinar të jetë si më poshtë: 

7.1 Për mishin e therur të tregtuar të pa certifikuar nga Inspektorati Veterinar 2,000 lekë

7.2 Në rast të mos marrjes së masave për izolimin kafshëve te luksit 2,000 lekë

8.
Niveli i gjobave për përdorimin e pa autorizuar të logos së 

Bashkisë së Shijak është: 
Njësia Vlera

8.1 Përdorimin e pa autorizuar të logos së Bashkisë Lekë 5,000

 Përjashtohen nga pagimi i gjobave vetëm rastet e parashikuara me ligj të veçantë. 

 Zbatimi i këtyre penaliteteve u ngarkohet drejtorive përkatëse sipas rregullores së brendshme.



Pyetje, Komente, Diskutime!


