REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI BASHKIAK
KUKES

VENDIM
Nr. 26, Date 08.01.2016
PER
MIRATIMIN E PAKETES FISKALE TE TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE
NE BASHKINE KUKES PER VITIN 2016

Keshilli i Bashkiak Kukes ne mbledhjen e tij te dates se mesiperme, ne mbeshtetje te
ligjit Nr.8652, date 31.07.2000 “Per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”
(i ndryshuar) nenet 7/2,8/1/III/a/b, 16/1/2/3/4/6, 32/f, 73/1/2, ligjit Nr.9632, date 30.10.2006 “Per
sistemin e taksave vendore” (i ndryshuar) nenet 5,6,9,10,11,20,21/3,33 ligjit Nr.9920, date
19.05.2008 “Per proçedurat tatimore ne Republiken e Shqiperise”,(i ndryshuar), ligjit Nr.9975,
date 28.07.2008 “Per taksat kombetare” (i ndryshuar), ligjit Nr.9723, “Per Qendren Kombetare te
Regjistrimit”, (i ndryshuar), ligji Nr.107/2014, date 31.07.2014 “Per Planifikimin e territorit”
(i ndryshuar), ligjit Nr.10 465, date 29.09.2011 “Per sherbimin veterinar ne Republiken e
Shqiperise” (i ndryshuar), ligjit Nr.8378, date 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikes se
Shqiperise” (i ndryshuar), udhezimin Nr.655/1 date 06.02.2007 “Per percaktimin e uniformitetit
te standarteve proçeduriale dhe te raportimit te sistemit te kases vendore”, legjislacionit te
aplikueshem ne fuqi, bazuar ne Relacionin e hartuar nga grupi i punes per pergatitjen e paketes
fiskale per vitin 2016 e vijim, me propozim te Drejtorise Ekonomike dhe Kryetarit te Bashkise,
Keshilli Bashkiak Kukes,
VENDOSI

1.Te miratoje paketen fiskale te taksave dhe tarifave vendore per Bashkine Kukes per vitin 2016,
si me poshte:
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PAKETA FISKALE E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE NE
BASHKINE KUKES PER VITIN 2016

A. TAKSAT VENDORE
Taksat vendore trajtohen në mënyrë nominale duke u nisur nga këto elementë:
a. Llojit i takses
b. Baza e taksueshme, kategorizimet dhe nënkategorizimet,
c. Këstet e pagimit, koha e kryerjes së tyre,
d. Perjashtimet dhe kushtet lehtësuese,
e. Strukturat përgjegjëse për vjeljen e detyrimeve dhe agjentët tatimorë.

I.

TATIMI I THJESHTUAR MBI FITIMIN PER BIZNESIN E VOGEL

Çdo subjekt, i cili kryen një biznes, me anë të të cilit realizohet gjatë vitit fiskal qarkullim më i madh
se 5.000.000 (pese milion) dhe me i vogël ose i barabartë me 8.000.000 (tetë milionë) lekë, i
nënshtrohet detyrimit të pagesës së tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin vogël.
Shkalla tatimore e aplikueshme mbi të ardhurat e tatueshme eshte si me poshte vijon:
a. Shkalla tatimore e aplikueshme mbi fitimin e tatueshëm, për tatimpaguesit që i
nënshtrohen tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, me qarkullim vjetor nga
5 (pesë) deri në 8 (tetë) milionë lekë, është 5 (pesë) për qind.
b. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin, për tatimpaguesit me qarkullim vjetor nga 0 (zero) deri në
5 (pesë) milionë lekë, është 0 (zero) lekë në vit.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, nëpërmjet drejtorive rajonale tatimore, vepron si agjent tatimor,
i ngarkuar me mbledhjen, arkëtimin dhe transferimin në llogaritë e buxhetit të qeverisjes vendore të
të ardhurave nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël.

II.

TAKSA MBI PASURINE E PALUAJTSHME

Ne Taksat mbi pasurine e paluajtshme perfshihen:
a. Taksa mbi ndertesen.
b. Taksa mbi token bujqesore.
c. Taksa mbi Truallin

Taksës mbi pasurinë e paluajtshme i nënshtrohen të gjithë personat fizikë/juridikë, vendas ose të
huaj, pronarë apo përdorues të pasurive të mësipërme, në territorin e Republikës së Shqipërisë,
ne juridiksionin e Bashkise Kukes, 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 ose bashkëpronari, sipas pjesës që zotëron, apo përdoruesi i
pasurisë së paluajtshme, për pasuritë që nuk janë të pajisura me dokumente pronësie.
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Taksat mbi pasurine e paluajtshme llogariten si detyrim vjetor i taksapaguesit. Nese pasuria e
taksueshme krijohet, tjetersohet ose zhduket brenda kesaj periudhe, detyrimi i taksapaguesit llogaritet
proporcionalisht vetem per periudhen e te drejtes se pronesise.
Siperfaqja ne pronesi e taksapaguesit percaktohet sipas dokumenteve qe vertetojne pronesine, te
leshuara nga Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme (ZVRPP).
Nese prona nuk eshte e regjistruar ne regjistrin e pasurive te paluajtshme, per efekt te detyrimit per
pagimin e takses nga taksapaguesi, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, per vertetim pronesie
njeh dokumentat e meposhtem:
a. Vendimet e Komisionit te Kethimit dhe Kompesimit te Pronave.
b. Vendimet e Agjensise Kombetare te Privatizimit (AKP).
c. Dokumentat te tjere te leshuara nga organet perkatese shteterore ne perputhje me
legjislacionin perkates.
d. Në rast të mungesës së dokumentacionit të pronësisë, përdoruesi i ndërtesës bën një
vetëdeklarim të sipërfaqes së ndërtesës, pranë bashkisë ku ndodhet ndërtesa.

1. TAKSA MBI NDERTESEN
1.1

Baza e takses mbi ndertesat eshte siperfaqja e ndertimit ne meter katror e nderteses ose e
pjeses se saj, mbi dhe nen nivelin e tokes dhe per çdo kat. Detyrimi per taksen llogaritet si
shumezim i nivelit te takses me bazen e taksueshme.
a. Takses mbi ndertesat i nenshtrohen edhe taksapaguesit, te cilet kane, ne perdorim apo ne
pronesi, ndertesa brenda territoreve te miratuara si fshatra turistike.
b. Siperfaqja e nderteses, ne perdorim apo pronesi, percaktohet ne baze te dokumenteve, qe
vertetojne perdorimin ose pronesine e saj.
c. Në rast të mungesës së dokumentacionit të pronësisë, përdoruesi i ndërtesës bën një
vetëdeklarim të sipërfaqes së ndërtesës, pranë Drejtorise se Taksave dhe Tarifave
Vendore.
d. Taksa mbi ndertesen llogaritet si detyrim vjetor i taksapaguesit.

1.2 Kategorite dhe nenkategorite minimale te bazes se takses dhe nivelet treguese te takses per çdo
kategori minimale te bazes per taksen mbi ndertesen eshte si vijon, ne Aneksin 1.
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Aneksi 1
Kategorite dhe nenkategorite minimale te bazes se takses dhe nivelet treguese te takses per çdo
kategori minimale te bazes per taksen mbi ndertesen per vitin 2016, per Njesine Administrative
Kukes

Nr

Objekti i takses

I
1.
2.
II
1.
2.
3.

NDERTESE BANIMI
Ndertesa banimi ndertuar para vitit 1993
Ndertesa te ndertuara pas vitit 1993
NDERTESA TE TJERA
Ndertesa per tregti dhe sherbime
Ndertesa qe perdoren per veprimtari prodhuese
Ndertesa qe perdoren per, kazino, bingo, llotari sportive dhe lojra te tjera
fati ne pergjithesi
Ndertesa ne pronesi apo perdorim, ne territore fshatra turistike
Te tjera
a. Personat fizikë, të cilët kanë më shumë se një objekt banimi për
shtëpinë ku kanë banimin e zakonshëm, paguajnë taksën e ndërtesës
sipas pikes I/1/2, ndërsa për të gjitha objektet e tjera te banimit, taksa
e ndërtesës është sa dyfishi i taksës së ndërtesës, që zbatohet në
zonën ku ndodhet kjo ndërtesë.
Për ndërtesat në pronësi të shoqërive të ndërtimit, të destinuara për shitje,
por që janë ende të pashitura, taksa do të vendoset sipas destinacionit të
përdorimit të ambientit të ndërtesës. Ambientet e hipotekuara si
a. Apartamente banimi do t’i nënshtrohen taksës mbi ndërtesat në
kategorinë “Ndërtesa banimi”.
b. Ndërtese per biznes do t’i nënshtrohen taksës mbi ndërtesat në
kategorinë “Ndërtesa të tjera për tregti dhe shërbime”.

4.
5.
6.

7.

Niveli i takses
2016
3.5 leke/m²
4.2 leke/m²
150 leke/m²
100 leke/m²
220 leke/m²
280 leke/m²
40 leke/m²

12 leke/m²

6 leke/m²
200 leke/m²

Shënim: Në të gjitha njësitë administrative të tjera, niveli tregues i taksës për çdo kategori
minimale të ndërtesës është sa një e dyta e nivelit tregues përkatës të kategorisë minimale të
ndërtesës në njësinë administrative Kukes, me perjashtim te kompanive minerare dhe
hidroenergjitike per te cilat aplikohen nivelet e Aneksit Nr.1.
1.Mënyra e pagesës:
a. Detyrimi për taksën mbi ndërtesën është vjetor.
b. Për të gjitha kategoritë ky detyrim paguhet me nje këst.
c. Afati i pagesës eshte data 20 Prill.
d. Afati i pagesës për detyrimet e lindura pas datës 20 Prill është 30 ditë pas lindjes së
detyrimit.
2.Përjashtohen nga pagesa e taksës:
a. Pronat e shtetit dhe te njesive te qeverisjes vendore qe perdoren per qellime
jofitimprurese,
b. Ndërtesat e banimit që shfrytezohen nga qiramaresit me qera të paliberalizuara,
c. Ndërtesat që perdoren nga komunitetet fetare.
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d. Pasuritë në pronësi të shtetit, të kaluara me vendim të Këshillit të Ministrave, nën
administrimin e shoqërive publike shtetërore.
e. Familjet qe kane K/familjarin invalidë te punës, invalidë të luftës;
f. Familjet e veteraneve te luftes, familjet e “Deshmoreve te Atdheut”
g. Familjet qe kane ne perberjen e tyre të verbër, të sëmurë paraplegjikë/tetraplegjikë etj.
Për të përfituar nga përjashtimi, këto familje duhet të dorëzojnë në Drejtorinë e Taksave dhe
Tarifave Vendore prane Bashkisë Kukes, dokumentat e mëposhtëm.
a. Librezën përkatëse;
3.Strukturat përgjegjëse për vjeljet e taksës:
a. Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës mbi ndërtesat për të gjitha kategoritë është
Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore pranë Bashkisë Kukes.
b. Per Familjet do te jete, Drejtoria e Gjendjes Civile dhe Punonjesi i ZGJC-se, ne Njesite
Administrative ne bashkepunim me Drejtorine e Taksave dhe Tarifave Vendore dhe
Njesite Administrative.

2.TAKSA MBI TOKËN BUJQËSORE.
a. Taksa mbi tokën bujqësore është detyrim vjetor dhe paguhet brenda vitit fiskal.
b. Baza e taksës mbi tokën bujqësore është sipërfaqja e tokës në hektarë, në pronësi të
taksapaguesit.
c. Sipërfaqja e tokës në pronësi përcaktohet sipas dokumentave që e vërtetojnë atë.
d. Në rast të mungesës së dokumentacionit të pronësisë, përdoruesi i tokës bujqësore bën një
vetëdeklarim të sipërfaqes së tokës bujqësore, pranë strukturave perkatese te bashkisë.
Aneksi Nr.2
Kategoritë minimale të bazës së taksës dhe nivelet treguese të taksës për çdo kategori:
Klasifikimi sipas kategorisë së
tokës bujqësore
I
II
III
IV
V
VI
VII-X

Vlera e taksës në
lekë/hektar/vit
1,400
1,200
1,100
1,000
900
800
700

Përjashtime:
Përjashtohen nga taksa e tokës bujqësore, vetëm për normën individuale të tokës, individët:
a. Invalidët e punës e të luftës, veteranet.
b. Të verbërit, të sëmurët, paraplegjikë dhe tetraplegjikë, si individë.
c. Tokat bujqësore, që mbillen me kultura drufrutore dhe vreshtari për pesë vitet e para nga
çasti i mbjelljes.
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Për të përfituar nga përjashtimi, këto familje duhet të dorëzojnë në Drejtorinë e Taksave dhe
Tarifave Vendore prane Bashkisë Kukes dokumentacionin përkatëse.
Strukturat përgjegjëse për vjeljet e taksës;
a. Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës mbi tokën bujqësore për të gjitha kategoritë
është Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore ne bashkepunim me Drejtorine e
Planifikimit Urban, sektorin perkates, pranë Bashkisë Kukes.
b. Per Njesite Administrative mbledhja e kesaj takse do te behet nga specialisti i ngarkuar
ne bashkepunim me Drejtorine e Taksave dhe Tarifave Vendore te Bashkise Kukes.
c. Ngarkohet Zyra e Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Bashkisë Kukes (ZMMT)
për përcaktimin e siperfaqes në pronesi sipas personave, duke pasqyruar dhe ndryshimet
e herëpashershme.
d. Klasifikimi sipas kategorive të tokës bujqësore bëhet nga strukturat e Ministrisë së
Bujqësisë dhe Ushqimit.

3.TAKSA MBI TRUALLIN
“Truall”, eshte një sipërfaqe toke, jo tokë bujqësore, që ndodhet brenda vijës kufizuese të
ndërtimit, e përcaktuar nëpërmjet dokumentave ligjore të planifikimit, të miratuar për të ndërtuar
mbi të.
1. Baza e taksës mbi truallin është sipërfaqja e truallit, në meter katror, në pronësi apo
përdorim të taksapaguesit. Sipërfaqja e truallit në pronësi përcaktohet sipas dokumenteve
që e vërtetojnë atë. Në rast të mungesës së dokumentacionit të pronësisë, përdoruesi i
truallit bën një vetëdeklarim të sipërfaqes së truallit në përdorim, pranë bashkisë ku
ndodhet trualli. Kategoritë minimale të truallit jepen në Aneksin 3.
2. Niveli i taksës caktohet në lekë për m². Detyrimi i taksës llogaritet si shumëzim i nivelit
të taksës me bazën e tatueshme. Nivelet treguese të taksës, për çdo kategori minimale të
bazës së taksës, jepen në Aneksin 3
3. Taksa e mbledhur, në mbështetje të këtij ligji, paguhet në buxhetin e bashkisë, në
territorin e së cilës ndodhet prona e taksueshme.
Aneksi 3
Nivelet treguese të taksës së truallit (Jo hapsirë publike )
Klasifikimi sipas Bashkive
(Kategoria e Katert)
Bashkia Kukes

Niveli i taksës në lekë/m²/vit

Per qellime banimi per individ

0,14 Leke /m2

Per qellime Biznes

12 Leke / m2
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3.2 Strukturat përgjegjëse për vjeljet e taksës ;
a. Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës mbi ndërtesat për të gjitha kategoritë është
Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore pranë Bashkisë Kukes.
b. Per Njesite Administrative mbledhja e kesaj takse do te behet nga Specialisti i njesise
administrative i ngarkuar ne bashkepunim me Drejtorine e Taksave dhe Tarifave Vendore
prane Bashkise Kukes.

III. TAKSA MBI KALIMIN E TE DREJTES SE PRONESISE PER PASURITE E
PALUAJTSHME
Taksa mbi kalimin e se drejtes se pronesise per pasurite e paluajtshme vendoset per ndertesat dhe
te gjitha pasurite e paluajtshme ne çastin e kalimit te se drejtes se pronesise mbi to.
a. Taksa paguhet nga personi, qe kalon te drejten e pronesise mbi pasurine e paluajtshme,
para kryerjes se regjistrimit, ne perputhje me aktet ligjore ne fuqi.
b. Baza e takses mbi kalimin e se drejtes se pronesise, per ndertesat eshte siperfaqja e
ndertimit, sipas aktit te pronesise, pronesia e se ciles transferohet. Niveli i takses caktohet
ne leke per meter katror te bazes se takses.
c. Detyrimi tatimor llogaritet si shumezim i nivelit te takses me bazen e tij.
d. Ne rastet kur pranohet nga vete palet ose kur vertetohet ligjerisht simulim i dhurimit per
llogari te nje shitjeje, per shmangie nga taksa, zbatohet taksa sa dyfishi i vleres,
pavaresisht nga pergjegjesite e tjera sipas ligjeve ne fuqi.
III.1

Nivelet e takses se kalimit te pronesise mbi ndertesat

Aneksi Nr.4
Nr.
Kategoria
1. Ndertesa Banimi
2. Ndertesa te tjera per tregeti dhe sherbime
3. Ndertesa te tjera

Njesia e matjes
Leke/ m²
Leke/ m²
Leke/ m²

Taksa
100
300
200

III.2 Perjashtimi nga taksa e kalimit te pasurise
1. Perjashtohen nga taksa Enti Kombetar i Banesave, Ministria e Financave dhe organet e
qeverisjes qendrore e vendore;
2. Personat, te cilet jane subjekt i tatimit mbi te ardhurat vetjake, ne mbeshtetje te ligjit
Nr.8438, date 28.12.1998 “Per tatimin mbi te ardhurat” i ndryshuar;
3. Subjektet qe dhurojne pasuri te paluajtshme kur perfitues te drejtperdrejte jane:
a. Institucionet dhe entet shteterore e publike, qendrore e vendore;
b. Bashkesite fetare ose organizatat jofitimprurese, kur dhurimi lidhet me ate pjese te
veprimtarise se tyre pa qellim fitimi. Ne keto raste dhuruesi, pasi ka marre
vertetimin nga keshilli bashkiak per perjashtimin nga taksa, ben regjistrimin e
pasurise se paluajtshme te dhuruar. Ne çastin e regjistrimit, dhuruesi paguan
pjesen qe i takon agjentit te taksave.
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III.3 Agjenti Tatimor
Agjenti per vjeljen e takses mbi kalimin e se drejtes se pronesise per pasurite e paluajtshme,
eshte Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme.

IV. TAKSA E NDIKIMIT NE INFRASTRUKTURE NGA NDERTIMET E REJA
a. Baza e takses eshte vlera ne leke e investimit te ri qe kerkohet te kryhet. Detyrimi per
taksen i takon investitorit.
b. Niveli i takses sipas kategorive dhe nenkategorive per klasifikimin, eshte si me poshte:
Aneksi Nr.5
Nr.

1.

2.

3.

4.

Kategorite dhe Nenkategorite

% e ndikimit ne
infrastrukture
Viti 2016

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja

2,5 % e vleres se
investimit

Per ndertimet per qellime banimi apo njesi sherbimi nga
shoqerite e ndertimit te cilat nuk destinohen per
perdorim në sektorin e turizmit, industrisë apo përdorim
publik.

5 % e çmimit te
shitjes per m²

Leje zhvillimore komplekse per ndertimin e rrugeve
kombetare, porteve, aeroporteve, tuneleve, digave,
investime ne energji etj.

0,1 % e vleres se
investimit

Per ndertesat, te cilat jane ne proçes legalizimi

0,5 % e vleres se
investimit

Në rastin e ndërtimeve për qëllime banimi apo njësi shërbimi nga shoqëritë e ndërtimit, të cilat
nuk destinohen për përdorim në sektorin e turizmit, industrisë apo përdorim publik, taksa e
ndikimit në infrastrukturë është në masën 5 për qind të çmimit të shitjes për metër katror. Baza e
taksës është vlera në lekë për metër katror e çmimit të shitjes së njësive të shërbimit apo
ndërtesave për qëllime banimi. Çmimi i shitjes për metër katror bazohet në vlerën referuese të
vlerës së tregut, sipas përcaktimeve në udhëzimin e Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e
kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave”, që miratohet çdo vit.
Per investimet sipas pikes 3 te Aneksit Nr.5, taksa e ndikimit ne infrastrukture eshte ne masen
0.1 %, por jo me pak se kostoja e rehabilimit te infrastruktures se demtuar, kur kjo kosto nuk
eshte perfshire ne preventivin e investimit.
Struktura e ngarkuar per llogaritjen, leshimin e autorizimit dhe ndjekjen e pageses perkatese te
takses se ndikimit ne infrastrukture eshte Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit te Teritorit prane
Bashkise.
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V.TAKSA E TABELES
1. Taksa e tabeles aplikohet per subjektet tregtare qe ushtrojne veprimtari nen juridiksionin
e Bashkise Kukes, dhe vendosin emrin/emertimin ose çdo te dhene tjeter, ne njesine ku
zhvillojne aktivitet.
2. Në rastin e më shumë se një tabele, pavarësisht nga vendndodhja, vetëm njëra do të
konsiderohet si tabelë me qëllime identifikuese ndërsa tabelat e tjera do të konsiderohen
si tabela me qëllime reklamuese.
3. Vendosja e tabeles eshte e detyrueshme per te gjithe subjektet me perjashtim te
ambulanteve, tregtareve qe ushtrojne aktivitet ne tregjet e miratuara, mjetet e transportit
rrugor.
4. Kategorite dhe niveli i takses jepet ne Aneksin Nr.6:
Aneksin Nr.6
Nr.
1.

Kategorite e Takses se Tabeles

1) Tabelë për qëllime identifikimi:
a) Tabelë për qëllime identifikimi, deri në 2 metra katror, të
trupëzuara në sipërfaqen e ndërtesës ose brenda territorit ku
zhvillon aktivitet biznesi dhe që nuk përdoren për të reklamuar
aktivitetin e të tretëve. Në të tilla tabela vendoset emri dhe/ose
lloji i aktivitetit të kompanisë.
a.1) Tabelë për qëllime identifikimi mbi 2 metra katror, të
trupëzuara në sipërfaqen e ndërtesës ose brenda territorit ku
zhvillon aktivitet biznesi dhe që nuk përdoren për të reklamuar
aktivitetin e të tretëve. Në të tilla tabela vendoset emri dhe/ose
lloji i aktivitetit të kompanisë.
b) Tabela për qëllime identifikimi jashtë territorit ku zhvillohet
aktiviteti në formën e përmasat e tabelave të sinjalistikës për
orientim

2.
2.1

Niveli i Takses

0 lekë/vit

45 000 lekë/m2

120 lekë/vit

TABELA PER REKLAME:
Tabele per qellime reklamimi, e levizeshme dhe e
palevizeshme
Per Bashkite Qender Qarku

3.

a. Tabele e Thjeshte

22.500 Leke/m² ne Vit

b.Tabele elektronike

45.000 Leke/m² ne vit

Tabele ne funksion te ekspozimeve te ndryshme te hapura,
panaire, spektakle, stenda reklamuese, banderola, etj

1,000 leke/m² dite
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Per njesite perberese administrative, niveli i takses se tabeles dhe reklames do te jete sa një e
dyta e nivelit tregues përkatës të kategorisë minimale të ndërtesës në njësitë administrative
Kukes, me perjashtim te kompanive minerare dhe hidroenergjitike per te cilat aplikohen nivelet e
Aneksit Nr.6.
Per te gjitha tabelat dhe reklamat e vendosur ne aksin e autostrades, Tuneli i Kalimashit –Morin,
per nivelin e takses do te merren per baze kategorite perkatese te Aneksit Nr.6 (Bashki Qender Qarku)
a. Detyrimi per “Taksen e Tabeles” eshte vjetor, me perjashtim te kategorise 3 ne tabele
b. Afati i shlyerjes se detyrimit per kategorine 1, 2 eshte data 20 Prill e vitit fiskal.
c. Struktuara kompetente per dhenien e lejeve per vendosjen te tabelave per kategorine 1,2,
dhe 3 eshte Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit te Territorit, prane Bashkise Kukes.
d. Per kategorine 1,2,3 struktura e ngarkuar per llogaritjen dhe vjeljen e takses eshte
Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, prane Bashkise Kukes
Përjashtime
a. Nga pagesa e taksës së tabelës për kategorinë I, përjashtohen subjektet “Ambulant” të
cilët nuk kanë një vendndodhje fikse biznesi.

VI. TAKSA E FJETJES NE HOTEL
1. Me “hotel” do te kuptohet çdo veprimtari, qe jep strehim kundrejt pageses dhe perfshin njerin
ose disa nga emertimet se bashku: hotel, motel, stabiliment turistik, pension, shtepi pritjeje,
turizem familjar dhe çdo objekt tjeter qe perdoret per kete qellim, pavaresisht emertimit qe
mban.
2. Baza e taksës së fjetjes në hotel është numri i netëve të qëndruara në hotel, për person.
a. Hotele me 4 - 5 Yje eshte 105 leke/nate fjetje.
b. Bujtine, fjetine, model dhe çdo njesi tjeter akomoduese sipas percaktimeve te
ligjit per turizmin, 35 leke /nate fjetje
3. 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.
4. Detyrimi për taksën i takon klientit që strehohet në hotel, detyrim i cili mbahet nga hoteli
për llogari të bashkisë, në territorin e së cilës ndodhet hoteli. Në faturën e hotelit shënohet
çmimi i fjetjes dhe mbi të vlera e taksës.
5. Derdhja e të ardhurave për këtë taksë nga hoteli në favor të bashkisë, në juridiksionin e së
cilës ndodhet vendndodhja e tij, bëhet brenda datës 5 të muajit pasardhës.

VII.TAKSË E PËRKOHSHME
1. Për linjat ajrore dhe nëntokësore (telefoni, energji elektrike, internet)
Baza e taksës për linjat ajrore dhe nëntokësore është gjatësia lineare për kilometër e linjave
ajrore dhe nëntokësore e cila vihet në shfrytëzim nga subjekte për qëllime biznesi.
Taksa llogaritet si detyrim vjetor i taksapaguesit duke shumëzuar bazën e taksës (gjatësinë
lineare për kilometër) me nivelin tregues të saj.
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Niveli i kësaj takse për Bashkinë Kukes:
a. Për linjat nentokësore: 2.000 lekë/km/vit
b. Për linjat ajrore:
4.000 lekë/km/vit
Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës së përkohshme për linjat ajrore dhe nëntokësore është
Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore pranë Bashkisë Kukes.
Kesaj takse i nenshtrohen tatimpagues me xhiro mbi 8 milion leke te reja.

2. Taksat per shoqerite e lojrave te fatit dhe basteve sportive
Te gjitha Shoqerite e Basteve Sportive, te liçensuara ne kete fushe, ne baze te ligjit “Per
Kazinote dhe Hipodromet” te cilat ushtrojne aktivitet sekondar brenda ambienteve te liçensuara
(Bar-Kafe, Restorant etj), ne Njesine Administrative te Bashkise Kukes, jane te detyruara te
paguajne te gjitha taksat dhe tarifat vendore te parashikuara ne ligjin Nr.9632, date 30.10.2006
“Per sistemin e taksave vendore” (i ndryshuar) dhe ne kete pakete fiskale.
a. Taksa e pasurise, e percaktuar ne Aneksin 1, paguhet vetem nga subjektet qe kane ne
pronesi/qera objektin ku ushtrojne aktivitetin (vetem nga njeri prej subjekteve).
b. Struktura per vjeljen e kesaj takse eshte Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore prane
Bashkise Kukes.
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B. TARIFAT
I. TARIFA PER ZENIEN E HAPESIRES PUBLIKE
Në rastin e tarifes për zënien e hapësirës publike për qëllime biznesi:
a. Tarifa llogaritet si detyrim mujor i taksapaguesit;
b. Baza e tarifes shprehet në metër katror (m²) sipërfaqe publike të zënë;
c. Niveli tregues i tarifes jepet në aneksin e meposhtem.
d. Tarifa për zënien e hapësirës publike nuk aplikohet për hapësirat që nuk janë në pronësi
dhe nën administrimin e pushtetit vendor.
I.1

Niveli Tregues i Tarifes se Zenies se Hapesires Publike

Aneksi 7
Nr.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Kategoria e tarifes
Per zenie hapesires publike per tregti (vendosje tavolinash).
Per zenie hapesires publike per tregti (mallra jashte vendit te
tregtimit).
Per spektakle, panaire te ndryshme, aktivitete kulturore,
aktivitete sportive, promocion biznesi, etj.
Per zenie siperfaqe me platforma ndertimore, siperfaqe te
rrethuara me vazo me lule, bime dekorative, me kangjella, drure
dekorativ etj, sipërfaqe të zëna me antena televizive dhe telefoni,
kabina elektrike, shtyllat e transmetimit te energjise elektrike,
nënstacione elektrike, fusha sportive, varreza makinash, pishina,
çadra fushimi, rulota etj. të ngjashme me to.
Per sheshe grumbullim, perpunim minerali, jashte zones se
miratuar ne Lejen Minerare
Sheshe grumbullim, perpunim dhe prodhim inertesh, jashte
zones se miratuar ne Lejen e Ndertimit
Per ushtrim aktiviteti, loja elektronike per femije (cirk, kend
lojrash ) etj.

leke m²/muaj
Qyteti Kukes
60 leke/m²/muaj
60 leke/m²/muaj
100 leke/m²/muaj

60 leke/m²/muaj

100 leke/m²/muaj
60 leke/m²/muaj
100 leke/m²/muaj

Tarifa e zenes se hapesires publike per njesite perberese administrative aplikohet me 1/2 e nivelit
per secilen nga zerat e percaktuar ne Aneksin 7. me perjashtim te kompanive minerare dhe
hidroenergjitike per te cilat do te aplikohen nivelet e Aneksit Nr.7

Lehtësirat tatimore
Taksapaguesit përfitojnë kushte lehtësuese kur:
a. Lidhin kontratë për zënie të hapësirës publike me afat 6-mujor dhe paguajnë të plotë
detyrimin në momentin e lidhjes së saj, përfitojnë reduktimin në masën 5 % të vlerës së
detyrimit.
b. Lidhin kontratë për zënie të hapësirës publike me afat 12-mujor dhe paguajnë të plotë
detyrimin në momentin e lidhjes së saj, përfitojnë reduktimin në masën 10 % të vlerës së
detyrimit.
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Strukturat përgjegjëse për vjeljet e tarifës;
a. Detyrimi i tarifës përllogaritet si shumëzim i bazës (sipërfaqes) me nivelet treguese të saj.
Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifës është Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore
pranë Bashkisë Kukes.
b. Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit Territorit ngarkohet për hartimin e
dokumentacionit dhe përcaktimin e sipërfaqeve/hartave të parcelave objekt i kësaj takse
si dhe publikimin e tyre.
c. Drejtoria Juridike ngarkohet për përgatitjen e kontratës-tip për dhenien e siperfaqeve ne
zenien e hapesires publike.
II.

TARIFA E SHERBIMIT VETERINAR

II.1

Tarifa per Tregun e Bagetive

Aneksi Nr.8
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Emertimi
Tregtimi i bagetive te imta per koke
Per bagetite e trasha, si gjedha e lope
Per njethundraket per koke
Per viçat deri ne nje vit
Per gjitha subjektet qe transportojne bageti te imta dhe viça jashte
qytetit per koke
Per gjitha subjektet qe transportojne njethundrake dhe te trasha
jashte qytetit per koke

Leke/Per Koke
2016
50
150
150
100
300
500

II.2. Tarifa per vulen e veterinerit per mishin e therur, per koke bagetie:
Aneksi Nr.9
Nr.
1.
2.
3.

Emertimi
Per bagetite e imta per koke
Per bagetite e trasha lope e gjedhë per koke
Per viçat deri ne nje vit per koke

Leke/ Per Koke
2016
100
150
100

II.3 Proçedura e Vjeljes
Strukturat përgjegjëse për vjeljet e tarifës;
Struktura e ngarkuar për lëshimin e autorizimit të pagesës për tarifat e shërbimit veterinar është
Sektori i Inspektoriatit Veteriner ne bashkepunim me Drejtorin e Taksave dhe Tarifave Vendore
dhe agjenti i tregut te bagetive.

13

III.

TARIFA E NDRIÇIMIT

Aneksi Nr.10
Tarifa e ndriçimit sipas kategorive te subjekteve:
Nr

Objekti i tarifes (njesi)
Per Familjet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Familje me Ndihme Ekonomike
Ambulantet

Tarifa (leke)
200
150
200

Per subjektet fizike te biznesit te vogel
Per mjetet e transportit me perdorim ne sherbim te biznesit
personal te personave fizik/juridik
Per institucionet shteterore.

2,000

Per OJF-te

2.000

Per te gjithe subjektet e biznesit te madh, kompanite e
sigurimeve,shoqerite anonime, korporata etj, karburantet,etj.
Per subjektet e ndertimit, seli administrative
Per te gjitha subjektet biznesi i madh qe kryejne disa aktivitete
ne nje godine me shume dhoma ose shume kate

5.000
3,000
10.000

1.000
5.000

Shenim:
a. Perjashtohen nga tarifa e ndriçimit familjet e invalideve te luftes dhe te punes, veteranet
e luftes si dhe te verberit.
b. Per subjektet dhe Familjet ne 14 Njesite Administrative trajtohen me 50% te nivelit te
tarifes sipas Aneksit Nr.10, me perjashtim te kompanive minerare dhe hidroenergjitike
per te cilat aplikohen nivelet e Aneksit Nr.10.

Strukturat e ngarkuar per vjeljen e kesaj tarife:
a. Kjo tarife per te gjitha subjektet persona juridik/fizik vilet nga Drejtoria Taksave dhe
Tarifave Vendore e Bashkise Kukes dhe inspektori perkates ne Njesite Administrative,
b. Ndersa per familjaret Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore ne bashkepunim me
Drejtorine e Gjendjes Civile , ZGJC ne Njesite Administrative.
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IV.

TARIFA E PASTRIMIT.

Tarifa e pastrimit dhe largimit te mbeturinave eshte detyrueshme per te gjithe personat fizike ose
juridike, vendas ose te huaj, qe ushtrojne veprimtari ekonomike brenda territorit te Bashkise Kukes
a. Tarifa e pastrimit eshte e detyrueshme dhe e aplikueshme per pagese per çdo familje te
regjistruar me banim ne Bashkine Kukes.
b. Nivelet treguese te tarifes se pastrimit dhe largimit te mbeturinave per kategorite dhe
nenkategorite familje, biznes i madh dhe i vogel, person juridik si edhe institucione, jane si
me poshte vijon:
Aneksi Nr.11

Tarifat e pastrimit dhe largimit te mbeturinave:
Nr.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Kategorite

Niveli i Tarifes (leke/vit)
Biznes i Vogel
Biznes i Madh
Subjekte te Tregtise (shitje me pakice e shumice)
Subjekte qe tregtojne artikuj ushqimor,
artikuj te perzier, bylmet, mish, peshk,
fruta-perime etj.
7,000
60.000
Subjekte qe tregtojne art.industrial,
art.kancelarie, pika riparimi radiotelevizor dhe telefona mobil,
6,500
60.000
rrobaqepesi, materiale ndertimi etj.
Subjekte qe tregtojne karburant si dhe
pikat e furnizimit te gazit te
6,500
60,000
lengshem,dru zjarri etj.
Bar-Kafe, restorant,fast-food, etj
7,000
60,000
Shitje produktesh farmaceutike dhe te
7,000
ngjashme me to
Magazina, dyqane,supermarket qe
10,000
realizojne shitje me shumice
Subjekte te Prodhimit
Subjekte te prodhimit te artikujve
industrial, ushqimor,buke, embelsira,
pijeve alkolike apo freskuese, bylmetra,
7,000
apo prodhimeve bujqesore dhe
blegtorale etj.
Subjekte qe ushtrojne aktivitetin e tyre
ne fushen e perpunimit te drurit, te
prodhimit te mobiljeve, te punimeve te
7,500
duraluminit, te metalit, te mermerit, te
prodhimit te materialeve inerte te
ndertimit, prodhimit te granileve etj.
Subjekte qe ushtrojne aktivitetin e tyre
ne fushen e perpunimit te mineraleve,
10,000
nyjeve te prodhimit te inerteve, fabrike
asfalto-betoni etj.

60,000
80,000

60.000

60,000

150,000
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Subjekte te Sherbimit
Per hotelet dhe motelet e thjeshta ,
shtepite si sherbejne si hotele te
perkohshme,
10.
a) Deri ne 5 dhoma fjetjeje
900 leke/dhome
b) Nga 5 deri 10 dhoma fjetjeje
700 leke/dhome
c) Mbi 10 dhoma fjetjeje
500 leke/dhome
Subjektet qe kryejne sherbime (servis)
per automjete, kurse per automjete
(autoshkolla),agjensi doganore,agjensi
11. transporti,parking automjetesh,
6,500
lavanderi,pastrim kimik, SHRSF, salla
te lojrave dhe kende lojrash per femije si
dhe sherbime te ngjashme me to
Subjektet qe ofrojne sherbime bankare,
12. agjensi doganore,kredi-bankare, agjensi
7,000
sigurimesh
Subjektet qe ofrojne sherbime berber,
13. parukeri, rrobaqepese, kepucar, floktore,
5,000
orendreqes, etj
Riparim artikuj elektro-shtepiak,radiotelevizor,frigorifer,manjetofona,pajisje
14.
5,000
te ngjashme fonie,agjensi kembimi
valuator,,agjensi turizmi,etj.
Subjektet qe ushtrojne aktivitetin e tyre
15. ne komplekse sportive, palestra,Fitnes,
7,000
pishine,salla koncerti videoteka etj.
Subjekte ndertimi
Per subjektet e Ndertimit, Seli
16. Administrative
5,000
Njesi ndertimi per çdo kantier
16.1 ndertimi,objekt banimi,sherbimi, te
20.000
perbere te ngjashem me to.
Institucione shteterore, shoqeri anonime dhe OJF
17.
18.
19.

20.
21.

Per Ente te ndryshme shteterore
Shoqata, fondacione,organizata (OJF)

60,000

60,000

45,000

40,000

45.000

40,000
100.000

-

120 (lek/m2/vit)

10,000

10,000

120 lek/m2/vit per godinen e administrates
dhe 10.000 leke per çdo kabine ne territorin e
Bashkise Kukes.
Subjekte te prodhimit te energjise dhe nxjerrjes mineraleve
Per te gjithe subjektet prodhuese te
150.000 leke per çdo H/C
energjise elektrike
Per te gjithe subjektet nxjerrese dhe
150.000 leke per çdo leje minerare
perpunuese te mineralit.
Per kompanine energjitike OSSHE
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22.

23.

24.

25.

26.

Profesione te lira
Avokatet,noteret, farmaci,mjeke, mjeke
laborant,stomatolog, ekonomist
kontabel te miratuar,ekspert kontabel te
6,500
autorizuar, mesuesit, veterineret,
agronom,botues inxhiner, arkitekt,
projektuesit etj.
Sherbim transporti
Per te gjithe shoferet e transportit te
mallrave dhe pasagjereve te cilesuar
“Persona fizik apo juridik biznesi i
5,000
vogel”
Kur ne perdorim kane me shume se nje
mjet deri ne dhjete mjete
Ambulant dhe familjar
Per te gjithe ambulantet etj.
800
Per familjaret
Familje ne NE

45.000

45,000
40.500 +7.200
leke/ mjete

800
700
500

Lehtesimet:
a. Per subjektet dhe familjet ne 14 Njesite Administrative trajtohen me 50% te nivelit te
tarifes, me perjashtim te kompanive minerare dhe hidroenergjitike per te cilat aplikohen
nivelet e Aneksit Nr.11.
Perjashtohen nga tarifa e pastrimit:
a. Familjaret e invalideve te luftes dhe te punes, veteranet si dhe PAK.
Proçedura e vjeljes:
a. Kjo tarife per te gjitha subjektet persona juridik/fizik vilet nga Drejtoria Taksave dhe
Tarifave Vendore e Bashkise Kukes dhe inspektori perkates ne Njesite Administrative.
b. Ndersa per familjaret Drejtorine e Taksave dhe Tarifave Vendore ne bashkepunim me
Drejtorine e Gjendjes Civile , ZGJC ne Njesite Administrative
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V.TARIFA E GJELBRIMIT
Aneksi Nr.12
Tarifat e gjelberimit:
Nr.
1.
2.

Kategorite

Niveli i Tarifes
(leke/vit)

Per te gjithe subjektet e biznesit te vogel

3,000

Per te gjithe subjektet e biznesit te madh

5,000

3.

Ambulantet

4.

Per Organizatat Jofitimprurese (OJF)

200
2,500

Për subjektet e ndërtimit B.M :
5.

6.

Selia administrative e shoqerise
Per mjetet e transportit qe perdoren nga subjektet juridike dhe fizike per
qellime te biznesit te tyre.

5,000

1,500

Per familjaret

300

Familjet qe trajtohen me Ndihme Ekonomike (NE)
Per te gjitha institucionet shteterore

200

7.
8.
9.

Per te gjitha subjektet juridike/fizike te biznesit te madh qe kryejne disa
aktivitete ne nje godine me shume dhoma ose shume kate

5,000
10.000

Per subjektet dhe Familjet ne 14 Njesite Administrative trajtohen me 50% te nivelit te tarifes, me
perjashtim te kompanive minerare dhe hidroenergjitike per te cilat aplikohen nivelet e Aneksit
Nr.12.
Ndersa perjashtohen nga tarifa e gjelbrimit familjet e invalideve te luftes dhe te punes, veteranet
si dhe PAK.
Proçedura e vjeljes:
a. Kjo tarife per te gjitha subjektet persona juridik/fizik vilet nga Drejtoria Taksave dhe
Tarifave Vendore e Bashkise Kukes dhe inspektori perkates ne Njesite Administrative,
b. Ndersa per familjaret Drejtorine e Taksave dhe Tarifave Vendore ne bashkepunim me
Drejtorine e Gjendjes Civile, ZGJC ne Njesite Administrative
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VI. TARIFAT VENDORE PER SUBJEKTET QE REALIZOJNE PROJEKTE NE
TERRITORIN E BASHKISE KUKES, NE FUSHEN E NDERTIMIT DHE
SHFRYTEZIMIT MINERAL DHE ENERGJITIK
Subjektet qe realizojne projekte dhe pune publike me fondet e buxhetit te Bashkise Kukes
dhe me fonde te tjera, pavaresisht se ku e kane deklaruar seline e tyre, detyrohen te paguajne
nje “ Tarife Vendore” per çdo kantier ndertimi te hapur brenda territorit ne juridiksionin e
Bashkise Kukes ne raport me kohezgjatjen e kantierit dhe vleres se investimit si ne tabelat e
meposhtme: (tab.1, tab.2 dhe tab.3).
Kjo tarife do te perfshije brenda saj koston e pastrimit, demtimin e infrastruktures, ndikimin ne
mjedis etj, si dhe shqetesimet qe i vijne komunitetit per shkak te kryerjes se investimit.
Tabela 1.
Nr Tarife vendore per subjektet qe realizojne projekte
Njesia
Tarifa ne
me fondet e Bashkise KUKES
leke
leke/projekt/vit 50.000
1. Per vlera investimi nga 5 000 000 – 10 000 000 leke
2.

Per vlera investimi nga 10 000 000 – 50 000 000 leke

leke/projekt/vit

70.000

3.

Per vlera investimi mbi 100 000 000 leke

leke/projekt/vit

100.000

Nr Tarife vendore per subjektet qe realizojne projekte
me fondet shteterore dhe te tjera.
1. Per vlera investimi nga 5 000 000 – 10 000 000 leke

leke/projekt/vit

2.

Per vlera investimi nga 10 000 000 – 50 000 000 leke

leke/projekt/vit

100.000

3.

Per vlera investimi nga 50 000 000 – 250 000 000 leke leke/projekt/vit

200.000

4.

Per vlera investimi mbi 250 000 000 leke

leke/projekt/vit

300.000

Njesia

Tabela 3.
Tarifa ne
leke

Nr Tarife vendore per subjektet minerare dhe
energjitike

Njesia

Tabela 2.
Tarifa ne
leke
70.000

1.

Per subjektet minerare/ per çdo leje minerare

leke/km²/vit

100.000

2.

Per subjektet Hidroenergjitike/per çdo objekt.

leke/objekt/vit

200.000

Struktura per vjeljen e kesaj Tarife eshte Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore ne
bashkepunim me Drejtorin e Planifikimit dhe Kontrollit Territorit.
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VII.TARIFA E PARKIMEVE
Aneksi Nr.13
Tarifat e parkimeve:
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Emertimi i mjeteit

Viti 2016

Autobuzat e te gjitha llojeve
Mikrobus-autotaxi 8-10 vende
Mikrobus te tjere te çdo lloji
Autovetura taxi private
Autovetura taxi shteterore
Kamion deri ne 3.5 ton
Kamion nga 3.5 ton deri ne 8 ton
Kamion nga 8 deri ne 14 ton
Kamion mbi 14 ton deri ne 26 ton
Traktora te vegjel me goma
Per te gjitha mjetet motorike qe parkohen gjate dites
tek parkingu i bashkise te agjensia Bicaj dhe ne
parkingjet e bashkise
Per te gjitha vendet e pronotuara per parking nga ana e
subjekteve si, banka ose subjektet e shitjes me pakice e
shumice, bar-restorante, institucioneve shteterore, etj

100 leke
50 leke
50 leke
50 leke
50 leke
100 leke
100 leke
100 leke
100 leke
100 leke
50 leke ditore per secilin mjet.
Mbi 8 ore 100 leke.
100 per nje njesi ne 24 ore

Struktura per vjeljen e kesaj tarifve eshte Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore (agjenti i
parkingjeve ose ndonje menyre apo agjenti qe do te propozoje dhe miratoje Keshilli Bashkiak)

VIII.TARIFA E QENDRIMIT TE PERKOHSHEM TE MJETEVE TE
QARKULLIMIT RRUGOR NE AKSET E LEJUARA DHE TE VIZUARA NGA
INSTITUCIONI, NE KUOTE VJETORE.
Aneksi Nr.14
Tarifat e qendrimit te perkoheshem te mjeteve te qarkullimit ne akset e lejuara
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Emertimi i mjetit
Aut taxi ( me 3+1 vende perfshi shoferin)
Furgona taxi (8+1 vende perfshi shoferin)
Autobus mbi 30 vende deri ne 60 vende
Kamion deri ne tre ton
Kamion mbi 3 ton deri ne 5 ton
Kamion mbi 5 ton deri ne 10 ton
Kamion mbi 10 deri ne 20 ton
Kamion mbi 20 ton e lart

2016
1500 leke
2000 leke
3000 leke
1500 leke
2000 leke
2500 leke
3000 leke
4000 leke

a. Kjo tarife paguhet nga subjekti me marrjen e liçenses per kete lloje aktiviteti.
b. Drejtoria e Sherbimeve Publike eshte ne rolin e Agjentit per kete tarife.
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IX. TARIFAT E SHERBIMEVE URBANISTIKE.
Aneksi Nr.15
Tarifat e sherbimeve ne fushen e planifikimit territorit.
Nr

I

Emertimi i Takses/Tarifes

Taksa e ndikimit ne infrastrukture per ndertimet e reja

Niveli i takses/tarifes
2016
2.5 %

Tarifa e aplikimit per leje ndertimi(kundrejt kostes se
ndertimit )
a. per objekte deri ne 10 miljon lek
2.000
II
b. per objekte 10 miljon deri 50 miljon lek
5.000
c. per objekte mbi 50 mijon lek
10.000
Tarifa per shqyrtimin e kerkesave per leje zhvillimore
(kundrejt siperfaqes se ndertimit total)
a. per objekte per qellim banimi
- III
b. per objekte per qellime te tjera
- IV

TARIFAT E KONTROLLIT
A. PER NDERTESAT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tarifa e kontrollit per perfundimin e piketimit (kundrejt
siperfaqes se ndertimit te katit perdhe)
c. per objekte per qellim banimi
d. per objekte per qellime te tjera
Tarifa e kontrollit per perfundimin e themeleve (kunderjet
siperfaqes se ndertimit te katit perdhe)
a. per objekte per qellim banimi
b. per objekte per qellime te tjera
Tarifa e kontrollit per perfundimin e karabinase (kundrejt
siperfaqes se ndertimit total)
a. per objekte per qellim banimi
b. per objekte per qellime te tjera
Tarifa e kontrollit per perfundimin e rifiniturave (kundrejt
siperfaqes se ndertimit total)
a. per objekte per qellim banimi
b. per objekte per qellime te tjera
Tarifa e kontrollit per perfundimin e sistemimeve te jashtme
(kundrejt siperfaqes se sheshit te ndertimit )
a. per objekte per qellim banimi
b. per objekte per qellime te tjera
Tarifa per leje shrytezimi (Perdorimi) (kundrejt siperfaqes se
ndertimit total )
a. per objekte per qellim banimi
b. per objekte per qellime te tjera

20 lek/m2
40 lek/m2

10 lek/m2
20 lek/m2

10 lek/m2
20 lek/m2

10 lek/m2
20 lek/m2

20 lek/m2
40 lek/m2

50 lek/m2
80 lek/m2
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B. PER VEPRA INXHINERIKE, VEPRA TRANSPORTI
DHE OBJEKTE TE TJERA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tarifa e kontrollit per perfundimin e piketimit (kundrejt kostes
se ndertimit )
Tarifa e kontrolleve te perfundimit te themeleve , (kundrejt
kostes se ndertimit)
Tarifa e kontrollit te perfundimimit te konstruksionit mbajtes
(kundrejt kostes se ndertimit)
Tarifa e kontrollit te perfundimimit te punimeve te elementeve
perberes dhe komplementare te vepres (te karakterit rifiniture).
Tarifa e kontrollit per perfundimin e sitemimeve te jashtme
(kundrejt kostes se ndertimit )
Tarifa per leje shrytezimi (Perdorimi), kundrejt kostes se
ndertimit)

0.04%
0.03 %
0.05 %
0.05 %
0.04 %
0.25%

Strukturat përgjegjëse për vjeljet e tarifës;
a. Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifave është Drejtoria e Taksave dhe Tarifave
Vendore pranë Bashkisë Kukes.
a. Struktura e ngarkuar për lëshimin e autorizimit të pagesës për tarifat e urbanistikës është
Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit Territori

X.TARIFAT E LEJEVE DHE LIÇENSIMIT
1.Lejet e transportit

Aneksi Nr.16
Tarifat e lejeve dhe liçensave.

Nr
I

1.

2.

3.

Emertimi
Njesia
TRANSPORT UDHETARESH
Brenda vendit
Liçense per transport udhetaresh ne linje te rregullt Per linje
qytetese.

Tarifa ne leke

Çertifikate per transport udhetaresh ne linje te Per mjet
rregullt
qytetese.

5,000

Liçense per transport udhetaresh ne linje te rregullt Per linje
rrethqytetese.

20,000

40,000
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Çertifikate per transport udhetaresh ne linje te Per mjet
rregullt rrethqytetese.

7,500

4

5.

Liçense per transport udhetaresh ne linje te rregullt Per linje
nderqytetese brenda qarkut.

75,000

6

Çertifikate per transport udhetaresh ne linje te Per mjet
rregullt nderqytetese brenda qarkut.

7,500

7.

Liçense per transport udhetaresh ne linje te rregullt Per linje
nderqytetese ndermjet qarqeve.

75,000

Çertificate per transport udhetaresh ne linje te rregullt Per mjet
nderqytetase ndermjet qarqeve

7,500

Liçense per transport udhetaresh me taksi
TRANSPORT MALLRASH

20,000

8

9
II

Per mjet

BRENDA VENDIT
Liçense per transport mallrash per te trete dhe me Per licence
qira brenda vendit.

40,000

Çertifikate per transport mallrash per te trete dhe me Ton/kapac
qira brenda vendit.

100*

Çertifikate per transport mallrash brenda vendit per Ton/kapac
llogari te vet.

100*

Çertifikate per transport mallrash te rrezikshme Ton/kapac
brenda vendit(per te trete dhe me qira ose per llogari
te vet).
Per terheqes
Çertifikate per terheqes.
NDERKOMBETAR

100*

5.

Çertifikate per transport nderkombetar mallrash per Ton/kapac
te trete dhe me qira

100*

6.

Çertifikate per transport nderkombetar mallrash per Ton/kapac
llogari te vet.

100*

7.

Çertifikate per transport nderk. Mallrash te Ton/kapac
rrezikshme(per te trete dhe me qira ose per llogari te
vet).

100*

Çertifikate per terheqes

10,000

1.
2.

3.

4.

8.

Per terheqes

7,500
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III
1.

2.
IV

1.

SHERBIME TRANSPORTI
Liçense per agjenci transporti udhetaresh dhe taksi
brenda vendit.
Per licence
Liçense per agjenci trasporti
udhetaresh.
VEPRIMTARI TE TJERA

nderkombetar Per licence

Liçense per transport mallrash me mjete jashte norme

Per licence

15,000
40,000

20,000 Pa afat

2.

Libri i udhetimit per sherbimet e rastit nderkombetar
te udhetareve (Nr. fleteve/ Nr.udhetimeve 25).
Per liber

30,000

3.

Libri i udhetimit per sherbimet e rastit te udhetareve
brenda vendit (nr.fleteve/nr .udhetimeve 10)
Per liber

5,000

4.

Autorizim i perkohshem nje mujor

Per autoriz.

2,000

Shenim:
a) Per dublikate me te njejten permbajtje dhe afat vlefshmerie paguhet 30% e vleres se plote.
b) Per rastet e ndryshimeve ne liçence/çertificate qe kane te bejne me elementet e perdoruesit te
mjetit,fushes se operimit etj.paguhet 30 % e vleftes se plote.
* Vlefta e dale nga llogaritja e ton/kapacitet do te shumezohet me pese
Ne baze te shkreses Nr. 4147/1 Prot. date 12/08/2015 te Ministrise se Transportit dhe
Infrastruktures ”Mbi operimin ne linjat e rregullta te transportit te udhetareve” parashikon
ndryshime ne ligjin 8308 dt 18/03/98 “Per transportet rrugore te ndryshuara dhe ne aktet
nenligjore” parashikon:
…me qellim vazhdimin e veprimtarise se transportit te udhetareve, shoqerite e transportit te
udhetareve qe operojne ne linja te rregullta rrethqytetese dhe nderqytetese ,kur afati i
liçences ka perfunduar, do pajisen me liçenca me afat nje vjecar.
Dokumentacioni perkates per leshimin e liçencave dhe çertifikatave, do te jete ne perputhje me
dispozitat e udhezimit Nr.15, date 24/07/2007 ‘Per kriteret dhe procedurat e leshimit te licencave
per ushtrimin e veprimtarise ne transportin rrugor”, te ndryshuar.
Struktura perkatese per dhenien e çertifikatave, lejeve te transportit sa me siper eshte Drejtoria e
Sherbimeve Publike prane Bashkise Kukes.
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XI. LEJA E PESHKIMIT PER PESHKATARET

Aneksi Nr.17
Tarifat e lejes per peshkataret
Nr
1
2

Objekti takses
Peshkatare me rrjeta
Peshkatare me varka dhe pushke sportive

Viti 2016
12,000 leke
15,000 leke

Struktura perkatese per dhenien e çertifikatave, lejeve te ushtrimit te aktivitetit, eshte Drejtoria e
Sherbimeve Publike prane Bashkise Kukes.

XII. LEJE PER SHOFERET E TRANSPORTIT QE SHERBEJNE NE TREGUN
E QYTETIT.
Aneksi Nr.18
Tarifat e lejes per shoferet e transportit ne tregun e qytetit.
Nr
Emertimi i mjetit te transportit
Traktor me krahe deri ne 1,5 ton pa kabine dimerore
1

Viti 2016
5.000 leke

2

Traktor pa krahe me kabine dimerore deri ne 3 ton
5.000 leke

Struktura perkatese per dhenien e lejeve te transportit sa me siper eshte Drejtoria e Sherbimeve
Publike prane Bashkise Kukes
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XIII. TARIFË PER DHENIE LEJE TE PERHERSHME DHE TE PERKOHSHME

Keto tarifa do te zbatohen vetem ne ato raste kur nga subjekte te caktuara qofshin keto
persona fizike apo juridike do te kerkohet leje e posaçme per ushtrim aktiviteti
Aneksi Nr.19
Tarife per dhenie leje te perhershme dhe perkohshme
Nr
A
1.
2.
3.
4.
B.
1.

2.
3.
4.

5.

Lloji i aktivietit
Leje per ushtrim aktiviteti “24 oresh”

Njesia

Lojra fati dhe kazino, NON STOP
Leke ne vit
Bar–Restorante ,diskoteka,pub,lokale live, Leke ne vit
lokale dasmash, etj. NON STOP
Karburante NON STOP
Leke ne vit
Bar bufe etj, NON STOP
Leke ne vit
Leje te ndryshme te Tjera
Autorizim Hyrje ne rruget kryesore te
qytetit per mjetet e tonazhit te larte
Pagesa per dhenie dhe perseritjen e
liçensave per njesite e lendeve djegese qe
ushtrojne veprimtarite e tregtimit te tyre
per perdorimi nga konsumatoret fundore
Leje per tregeti ambulante
Leje per sherbim me tavolina jashte
lokalit
Leje per zenie te hapesires publike
Ekspozim malli
Veprimtarive te cilat do te
zhvillohen ne hapesirat publike
Panaire te ndryshme
Aktivitete Kulturore
Aktivitete Sportive
Promocion Bisnesi
Leje per sheshe grumbullim,
perpunim minerali, jashte
zones se miratuar ne Lejen
minerare.
6. Leje per sheshe grumbullim,
perpunim
dhe
prodhim
Inertesh, jashte zones se
miratuar ne lejen perkatese.

Leke ne Vite

Tarifa

100.000
15.000
15.000
10.000

10.000

200.000

Leke ne Vite

1000 Leke
3,000 Leke

Leke

2,000 Leke

Leke/ Dite
5,000 Leke
5,000 Leke
5,000 Leke
5,000 Leke

1.
2.
3.
4.
5.

Leke/Vit

100,000 Leke

50.000 Leke
Leke/Vit
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Leje per vendosje reklame :
6.

7.

E thjeshte

2.000 Leke

Elektronike
Leje Provizore per ushtrim aktiviteti, loja
elektronike per femije ( cirk, kend lojrash
etj.)
1-3 muaj

3,000 Leke

Leke

10.000 Leke

3-6 muaj

15,000 Leke

Mbi 6 muaj

20.000 Leke

a. Te gjitha lejet jepen vetem nga Kryetari i Bashkise ne baze te kerkeses qe bejne te
intresuarit, pasi pergatiten nga strukturat perkatese te ngarkuara sipas kesaj pakete
fiskale.
b. Mandati i arketimit leshohet nga Drejtoria e Taksave e Tarifave Vendore, sektori
perkates.
XIV. TARIFE SHERBIMI PER TREGJET PUBLIKE.
Aneksi Nr.20
Tarife per ushtrim dhe sherbim ne Tregjet Publike
Nr
1.
2.
3.
4.

Tarifat e tregut sipas kategorive
Shites artikuj industrial
Shites artikuj ushqimore
Shites artikuj bulmeti e mish
Shites ditore

Njesia e matjes
Lekë/muaj
Lekë/muaj
Lekë/muaj
Lekë/në ditë

Tarifa/Leke/muaj
600
700
800
100

Strukturat përgjegjëse për vjeljet e tarifave;
Ngarkohet për vjeljen e detyrimeve, inspektori i tregut ose agjenti tatimor që mund te
kontraktohet per ndjekjen dhe shfrytezimin e tregut publik, sipas kontrates me Bashkine.
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XV.

TARIFA TË INSTITUCIONEVE TË VARTËSISË

1. Kuota ushqimore mujore që paguhet nga prindërit për kopshtet dhe çerdhet në
territorin e Bashkisë Kukes, janë si më poshtë vijon :
a. Kuota Financiare ne Kopshte
b. Kuota Financiare ne Çerdhe
c. Kuota Financiare ne Konvikt ( nxenes )

100 lekë në ditë
110 leke ne dite
6,365 leke ne muaj (VKM )

2. Propozohet per miratim tarifa per shfrytezim te ambienteve kulturore :
a. Salla e madhe e Pallatit te Kultures “Hasan Prishtina” 20.000 leke/dite shfrytezimi.
5,000 leke/ora
b. Salla e vogel e Pallatit te Kultures “Hasan Prishtina” 10.000 leke/dite shfrytezimi.
3,000 leke/ora
c. Institucionet arsimore e kane falas shfrytezimin e sallave te Pallatit te Kultures “Hasan
Prishtina”.
3. Propozohet per miratim Tarifa per dhenie me qera dhe shfrytezim te ambienteve
sportive:
a. Stadiumi i futbollit “Zeqir Ymeri”, te jepet me qera 50,000 leke per ndeshje.
b. Kendi i lojrave me dore 5.000 leke/dite shfrytezimi.
c. Për terrenet sportive, përcaktuar si të tilla me akte ligjore dhe kur do të kryhet aktivitet
sportiv, tarifa dysheme e qirasë mujore është 10 lekë/m2 në muaj.
4. Të ardhura nga qeratë e objekteve:
Pagesa e qerase per objektet e tjera ne administrimit te Bashkise Kukes ndaj personave
juridik/fizik do te ne masen 75 leke/m²/muaj, brenda teritorit te Njesise Administrative Kukes
dhe 50 leke/m²/muaj per Njesite e tjera administrative, sipas kerkesave te percaktuara ne VKM
Nr.54, datë 5.2.2014 “Për përcaktimin e kritereve, të proçedurës e të mënyrës së dhënies
me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”.
Strukturat përgjegjëse për vjeljet e tarifave:
a. Ngarkohet Drejtoria Juridike per lidhjen e kontrates me subjektin qe merr me qera
objektin.
b. Per vjeljen e kesaj tarife ngarkohet Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore ne
bashkepunim me institucionin objekt qeraje

5. Tarifat e sherbimeve administrative behen zero, me kushtin qe per marrjen e ketij
sherbimi te jene te paguara detyrimet vendore.
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XVI. PROÇEDURAT E PAGESAVE:
Afati i fundit i rregjistrimit prane Drejtorise se Taksave dhe Tarifave Vendore per shlyerjen e
detyrimeve fiskale eshte data 20 Prill i vitit ushtrimor.
Propozohet per miratim rregullat e meposhtme:
a. Ulja ne masen 5% per çdo subjekt kur ai likujdon te gjitha detyrimet per taksat dhe tarifat
vendore ne nje kest, brenda dates 20 Prill 2016.
b. Tarifat vendore te paguhen per çdo njesi te vendodhjes te biznesit nga secili subjekt.
c. Per subjektet qe nuk paraqiten per shlyerje detyrimesh,per detyrimet qe nuk jane te ndara
ne keste, deri ne daten 20 Prill te miratohet masa e kamatvoneses ne nivelin 5% por jo
me shume se 25% per taksat vendore.
XVII. NDARJA E BASHKISE NE ZONA
Propozohet per miratim ndarja ne dy zona e Bashkise Kukes, per arsye qe te bejme nje analize sa
me te drejte te raportit barre tatimore-veprimtari ekonomike.
a. Ne zonen “Njesia Administrative Kukes”, perfshihet Qendra e Bashkise Kukes
dhe te gjitha subjektet minerare dhe energjitike e ushtrojne aktiviteti e tyre ne
Bashkine Kukes, pavaresisht vend-ndodhjes se tyre.
b. Ne zonen ”Njesite te tjera Administrative”, perfshihen 14 Njesite perberese
Administrative te Bashkise Kukes.
XVIII. PËRCAKTIMI I VENDNDODHJES SË BIZNESIT.
Taksapaguesit biznes i vogël apo i madh janë të detyruar të paguajnë tarifat dhe taksat vendore
mbi biznesin për çdo vendndodhje biznesi, në përputhje me nivelin e tarifave dhe taksave
vendore të përcaktuara për llojin e biznesit sipas vendimit të Këshillit të Bashkiak.
Bizneset nën administrimin e të njëjtit taksapagues që ushtrohen në një vendndodhje (në një
godinë) do të tatohen gjithnjë si vendndodhje biznesi më vete.
Një "vendndodhje biznesi" është një zonë e dallueshme dhe e ndarë si në të njëjtën godinë, ashtu
edhe në godina të ndryshme.
Për shembull:
a. Kur veprimtari të ndryshme ekonomike kryhen nga një taksapagues në të njëjtën
dhomë, konsiderohen si një vendndodhje e një biznesi.
b. E njëjta veprimtari ekonomike e kryer nga një taksapagues në dy dhoma, që kanë
komunikim nga brenda, konsiderohen një biznes, pra konsiderohen si një "vendndodhje
biznesi".
c. Dy veprimtari të ndryshme ekonomike të kryera nga një taksapagues në dy dhoma,
që kanë komunikim nga brenda, konsiderohen dy biznese, pra konsiderohen si dy
"vend-ndodhje biznesi".
d. Disa veprimtari ekonomike të ndryshme ose e njëjta veprimtari ekonomike e kryer
në dy dhoma fqinje, që nuk komunikojnë me njëra – tjetrën nga brenda, konsiderohen
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dy biznese, pra konsiderohen si dy "vendndodhje biznesi".

XIX. ANKIMIMI
Çdo taksapagues ka te drejte te ankohet me shkrim per shumen dhe menyren se si jane vleresuar
detyrimet e tij, te kerkoje rimbursime si dhe te apeloje kunder çdo veprimi ose mosveprimi nga
strukturat perkatese ne Bashkine Kukes
Ankimi paraqitet me shkrim prane Kryetarit te Bashkise brenda 30 diteve nga marrja dijeni per 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.
Duhet permbushen kriteret
a. Subjekti duhet te permbushe kerkesat e ligjit per parapagimin e detyrimeve perpara
depozitimit te ankimit administrativ.
b. Proçedurat e apelimit dhe proçedurat e shqyrtimit të apelimit tatimor, bazohen në përcaktimet
e bëra në ligjin “Për Proçedurat Tatimore” dhe në Udhëzimin e Ministrit të Financave në
zbatim të tij.
c. Kryetari i Bashkise shqyrton ankimin dhe merr vendim brenda 30 diteve nga data e
depozitimit te ankimit.
d. Kunder vendimit te Kryetarit te Bashkise, subjekti ka te drejte te ankohet ne Gjykate behet
brenda 30 diteve nga çasti i marrjes ne dijeni per vendimin e mesiperm.
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XX.

LLOJET DHE NIVELET E GJOBAVE QË DO TË VENDOSEN NGA
INSPEKTORET E DREJTORIVE PERKATESE NË RASTET
E
SHKELJEVE DHE KUNDËRVAJTJEVE ADMINISTRATIVE

Bazuar ne ligjin Nr.8652 date 31.10.2000 “Per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes
vendore”, ligjit Nr.8224, datë 15.05.1997” Për organizimin dhe funksionimin e policisë të
bashkisë dhe të komunës “ (i ndryshuar) me ligjin nr.8335 datë 23.04.1998, ligjin Nr.10 279 date
20.05.2010 “Per kundravatjet administrative”, ligjin Nr.107/2014 date 31.07.2014 ‘Per
planifikimin e territorit”, ligjin Nr.10 465 date 29.9.2011 “Per sherbimin veterinar ne Republiken
e Shqiperise”;
Bazuar në ligjin Nr.10279 date 20.05.2010 “Per kundravatjet administrative”, (i ndryshuar),
Njësitë e Qeverisjes Vendore, kanë të drejtë të vendosin nëpërmjet Këshillave Bashkiak, llojet e
gjobave dhe nivelin e tyre deri në masën 20,000 lekë.
Në rastet kur kundërvajtjet administrative parashikohen në aktet e miratuara nga këshilli
bashkiak, masa e dënimit përcaktohet në këto akte. Në çdo rast masa e dënimit nuk mund të jetë
më e madhe se 20 mijë lekë.

1. Niveli i gjobave për kryerjen e aktivitetit tregëtar pa liçensë, autorizim apo leje
përkatëse të jetë si me poshte :
a. Mospajisja me liçensë, autorizim apo çertifikatë
përkatëse transporti :
Motokarro
transport udhëtarësh taksi (1+4)
transport udhëtarësh taksi (1+8)
mjete të tonazhit të lartë
hyrja pa autorizim në rrugët kryesore të qytetit
për mjetet e tonazhit larte
b. Mospaisje me leje për tregëtimin me pakicë të
karburanteve dhe njësive të shitjes së lëndeve djegëse
dhe bombulave të gazit

2.000 lek
10.000 lek
15.000 lek
20.000 lek
15.000 lek
10.000 deri ne 20.000 leke

c.Mospaisje me leje për tregëti ambulante

1.000 deri 5.000 lek

d. Mos pajisje me leje për shërbim me tavolina jashtë
lokalit
e. Mospaisje me leje për ushtrim aktiviteti "24 orësh"

5.000 deri 20.000 lek
10.000 deri 20.000 lek

f. Mospajisje me leje për zenie të hapësirës publike
ekspozim malli

5.000 deri 10.000 lek
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5.000 deri 10.000 lek

veprimtarive të cilat do të zhvillohen
në hapësirat publike
g. Mospajisje me leje për vendosje reklame :

5.000 deri 15.000 lek

e thjeshtë

deri 20.000 lek

elektronike
h.Mos-pajisja me Leje per sheshe grumbullim, perpunim
minerali, jashte zones se miratuar ne Lejen minerare.
i.Mospaisja me Leje per sheshe grumbullim, perpunim
dhe prodhim Inertesh, jashte zones se miratuar ne Lejen
Ndertimi

10,000 deri 20,000 Leke

5,000 deri ne 10,000 Leke

2. Niveli i gjobave për dëmtim dhe ndërhyrje në infrastrukturën rrugore të jetë si më
poshtë :
a. Dëmtim rruge
b. Çarje rruge

5.000 deri 10.000 lek
10.000 deri 20.000 lek

c. Bllokim rruge

5.000 deri 20.000 lek

d. Dëmtim bordure

10.000 deri 20.000 lek

e. Dëmtim trotuari

10.000 deri 20.000 lek

f. Çarje trotuari

10.000 deri 20.000 lek

g. Bllokim trotuari

5.000 deri 20.000 lek

h. Dëmtim, bllokim, vjedhje pusete

10.000 deri 20.000 lek

i. Ndotje të rrugëve nga mjetet e transportit për punime në
qytet.
- persona juridikë

20.000 lek

- persona fizikë

10.000 lek

- qytetarë

5.000 lek

Demtimi i Rrugeve ne juridiksion te Bashkise nga Subjektet
qe perdorin makineri te tonashit te larte, transport
mineralesh, inertesh etj.

15.000 deri ne 20.000

3. Niveli i gjobave për dëmtimet dhe ndërhyrjet në rrjetin e ndriçimit rrugor të jetë si më
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poshtë :
a. Lidhje e pamiratuar në rrjetin ajror

10.000 deri 20.000 lek

b. Dëmtim të shtyllave të ndriçimit

15.000 deri 20.000 lek

c. Dëmtim i ndriçuesve

10.000 deri 20.000 lek

d. Përdorimi i shtyllave të ndriçimit si suport për
montimin e reklamave, kapjen e kabllove etj.

5.000 deri 10.000 lek

e. Dëmtim i traseve, kabllove dhe linjave ajrore nga
punimet që kryhen pranë tyre me leje dhe pa leje si dhe

10.000 deri 20.000 lek

shkulja e shtyllave
f. Ndërhyrje në kuadrot elektrik publik

10.000 deri 20.000 lek

4. Niveli i gjobave për dëmtime dhe ndërhyrje në rrjetin e ujësjellësit :
a. Lidhje e pa miratuar në tubacion

10.000 deri 20.000 lek

b. Dëmtim i pusetave

10.000 deri 20.000 lek

c. Dëmtimi i tubacioneve nga punimet që kryhen

10.000 deri 20.000 lek

pranë tyre me leje ose pa leje

5. Niveli i gjobave për ndërhyrje dhe dëmtime në hapësirat e gjelbëra dhe publike të jetë
si më poshtë :
a. Dëmtim i hapësirave publike të gjelbërta

2.000 deri 5.000 leke

c. Zënie e hapësires të gjelbër pa leje

1.000 deri 5.000 leke

b. Dëmtim, prerje e pemëve

10.000 deri 20.000 lek

d. Vendosje tabelash, pankartash, banderolash pa leje
e. Vendosje posterash pa leje
f. Mos ndërtimi i bazamenteve të kontenierëve të mbetjeve
urbane të subjekteve të ndërtimit për objektet mbi 5 kate

1.000 deri 4.000 lek
100 deri 200 lek/copë
10.000 lek
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6.Niveli i gjobave per inspektoriatin veterinar të jetë si më poshtë :
a. Për mishin e therur të tregtuar të pa çeritifikuar nga
Inspektoriati Veterinar

5.000 deri 10.000 leke

10.000 deri 20.000 per here te
pare deri ne konfiskim te
kafshes ne menyre te
perseritur

b. Mbajtja e kafshëve të prodhimit brenda territorit të
Bashkise ( Qyteti )

7.Gjoba per mos-shlyerje
a

b

te detyrimeve tatimore ne afatin e caktuar
Mospagesa e detyrimit tatimor brenda afatit;
Lek/çdo kundravajtje

Subjektet e reja qe nuk paraqiten brenda 30
diteve nga regjistrimi ne QKR.

8. Gjoba nga
c
d
e
f

Lek/çdo kundravajtje

5% per cdo
muaj vones por
jo me shume
se 25% e vleres
se detyrimit
Si pika a)

kontrollet dhe inspektimet e tatimeve

Mos-afishim ne vend te dukshem te NIPT-it
Mos-lejim i ushtrimit te kontrollit
inspektoreve tatimore ne ambientet e biznesit
Mos-mbajtje e sakte e dokumentacionit tatimor
te kerkuar nga ligji .
Mos-afishim i çmimit te shitjes se mallrave

Lek/çdo kundravajtje
Lek/çdo kundravajtje

5.000
100.000

Lek/çdo kundravajtje

10.000

Lek/çdo kundravajtje

35.000

Të ardhurat e realizuara nga mbledhja e gjobave do të ndahen sipas përcaktimit që bën
Ligji Nr.10279 datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjen administrative”.
Per zbatimin e ketyre penaliteteve ngarkohen te gjitha Drejtorite ne Bashkine Kukes sipas
percaktimeve te meposhtme ne bashkepunim me Policin Bashkiake.

1. Pika 1, Gjobat qe vendosen sipas kesaj pike,
a. Struktura pergjegjese, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore ne bashkepunim
me Policine Bashkiake.
2. Pika 2, Gjobat qe vendosen sipas kesaj pike,
a. Struktura pergjegjese, Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit ne bashkepunim me
Policine Bashkiake
3. Pika 3, Gjobat qe vendosen sipas kesaj pike,
a. Struktura pergjegjese, Drejtoria e Sherbimeve Publike ne bashkepunim me
Policine Bashkiake
34

4. Pika 4,Gjobat qe vendosen sipas kesaj pike,
5.
6.
7.
8.

a. Struktura pergjegjese, Drejtoria e Ujesjelles-Kanalizime ne bashkepunim me
Policine Bashkiake
Pika 5, Gjobat qe vendosen sipas kesaj pike,
a. Struktura pergjegjese, Drejtoria e Sherbimeve Publike ne bashkepunim me
Policine Bashkiake
Pika 6, Gjobat qe vendosen sipas kesaj pike,
a. Struktura pergjegjese, Drejtoria e Sherbimeve Publike ne bashkepunim me Policin
Bashkiake
Pika 7, Gjobat qe vendosen sipas kesaj pike,
a. Struktura pergjegjese, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore ne Bashkine
Kukes.
Pika 8, Gjobat qe vendosen sipas kesaj pike,
a. Struktura pergjegjese, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore ne Bashkine
Kukes.

Shenim: Per te githa shkeljet e kostatuara ne territorin e Njesive Administrative, ne strukturen
pergjegjese per vendosjen e gjobave do te jete dhe specialisti i Njesise Administrative qe mbulon
sherbimin.
a. Kunder vendimit te gjobave lejohet te behet ankim te Kryetari i Bashkise brenda 5
diteve.
b. Kundravajtesi eshte i detyruar te paguaje gjoben brenda 5 diteve nga vendosja e
saj .
c. Per çdo dite vonese gjoba paguhet me 2 % kamat deri ne nje muaj.
d. Pas kalimit te ketij afati behet ekzekutimi i detyrueshem i gjobes deri ne
sekuestrim sipas ligjit “Per kundravajtjet administrative” .
e. Mbeten në fuqi të gjitha gjobat e tjera që janë miratuar me ligje te veçanta
sipas fushave perkatese.

2. Per zbatimin e ketij vendimi, ngarkohen, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Drejtorit
e tjera te Bashkise Kukes dhe Njesite Administrative.

3. Ky vendim hyn ne fuqi, pas konfirmimit nga Prefekti i Qarkut Kukes.

KRYETARI
LAVDRIM SHEHU
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