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Të nderuar Këshilltarë!
Projekt-buxheti i paraqitur përpara jush për miratim, është parashikimi i dy komponentëve
kryesore përbërës së tij ,



Të ardhurat vendore
Shpenzimet për vitet 2019-2021 nëpërmjet të cilave do të bëhet i mundur realizimi i
sherbimit ndaj qytetit dhe qytetareve, perkrahja e shtresave ne nevoje si dhe investimeve
kapitale per gjithe territorin e Bashkinse.

HYRJE

Hartimi i Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA), mbështetet në ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008
për “Menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”(i ndryshuar) dhe në
Udhëzimet e Ministrisë së Financave për përgatitjen e buxhetit vendor. Përgatitja e buxhetit
vjetor është pjesë përbërëse e procesit të përgatitjes së PBA-së, kështu buxheti vjetor është viti i
parë i PBA-së. Programi Buxhetor Afatmesëm i Bashkisë Devoll është hartuar në bazë të
programeve të zhvillimit të qytetit, të cilat lidhen me funksionet respektive të pushtetit vendor të
përcaktuara në kuadrin ligjor.
Objektivat e çdo programi janë përcaktuar nga Njësitë Shpenzuese të përfshira, në përputhje me
funksionet dhe qëllimet përkatëse. Baza mbi të cilën janë përcaktuar sektorët parësorë të
zhvillimit dhe identifikimit të prioriteteve të shpërndarjes së burimeve për periudhën 2019-2021
janë kërkesat e qytetarëve, të shprehura përmes diskutimeve publike me qytetarët e të 4 njësive
administrative dhe qytetit Bilisht dhe programi qeverisës i Kryetarit të Bashkisë për vitet 20152019.
Ky projekt-buxhet bazohet në misionin tonë për të siguruar një qeverisje të efektshme,efikase
dhe në një nivel sa më të afër qytetarëve.Realizimi I shërbimeve në përputhje me standartet e
kërkuara me ligj ose akte të tjera normative. Respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të
qytetarëve të saj.

 Bashkia Devoll ka aplikuar por nuk ka një Plan të Përgjithshëm Vendor
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Programi buxhetor afatmesem bazohet tek politikat e programit te kryetarit të bashkisë te
cilat janë

1. Zhvillimin parësor të bujqësisë
Krijimi I hapësirave dhe mundësive që do të ndihmojne sektorin e produkteve bujqësore që
kërkohen nga tregjet kombetare,rajonale dhe më gjërë.
-Zhvillimin me përparësi të frutikulturës,kultivimin e arrorëve, farorëve dhe bimëve
medicinal etj.
-Rehabilitimin e sistemeve ujitës e kullues të tokës, me synimin për të ujitur 100% të
sipërfaqes.
-Zhvillimin e blegtorisë.

2. Ne infrastrukturë
-Hartimit e masterplanit urbanistik afatgjatë për të gjithë zonën e Devollit,në të cilin do të
integrohen 45 qëndrat e banuara.
-Ndërtim dhe rehabilitim shkollash,ambientesh sportive,ndërtim qëndrash kulturore dhe
shëndetësore në cdo fshat.Ndertim ambientesh clodhese dhe rekreative për të gjithë
qytetarët,moshën e tretë, fëmijet dhe të rinjtë
-Rehabilitimin e qëndrës së qytetit,për ti dhënë pamjen e një qëndre urbane bashkëkohore,
rehabilitimin e rrugëve kryesore dhe të lagjeve, shënjimin e tyre me emrat përkatës ,sistemin
e parkimit të automjeteve, shtimin e sipërfaqeve të gjelbra si dhe finalizimin e projektit të
kanalizimit të ujrave të zeza.
-Ndërtimi I një cerdhe të re,ndërtimi I një pallati culture me biblotekë.

3. Per kulturën dhe sportin.
-Rritja e gamës së aktiviteteve kulturore dhe sportive me synim ngritjen e një trupe
teatrore,ngritjen e asamblit të këngës dhe valles devollice sipas grup-moshave
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4. Turizmi
–Hartimi I guidës turistike të Devollit, nxitja e projekteve konkrete me uljen e taksave e
tatimeve si dhe lehtësimi I lejeve të ndërtimeve për turizmin malor dhe atë liqeno-lumor,
turizmin historik dhe kulturor.
5. Për pyjet dhe kullotat.
-Marrja e masave konkrete për shtimin, mbarështrimin dhe mbrojtjen e pyjeve komunale
shfrytëzimin me kriter të tyre, do të ndërhyjmë me masa efektive për rehabilitimin dhe
shfrytëzimin racional e me efektivitet te kullotave.

6. Për punësim
-Hapje dhe krijim të vendeve të reja të punës nëpëemjet rritjes së investimeve, stimulimit
të biznesit, punëve publike dhe shërbimeve publike.
7. Për biznesin dhe mrrë-dhëniet me biznesin
-Do të ndjek politika nxitëse dhe lehtësuese përmes ujitjes dhe barrës
fiskale,përshpejtimit të dhënies së lejeve të ndërtimit, përpilimit të programeve afatgjata
në ndihme të biznesit.

8. Për shtresat në nevojë,njerzit me aftësi të kufizuar, emigrantët, romët
-Dhenia e ndihmës ekonomike dhe financiare për familjet në nevojë pa asnje lloj
diferencimi politik e social.Duke u bazuar në politika afatgjata,mundësi punësimi të
romëve dhe shtresave në nevoje,integrimin e tyre në shoqëri, shkollimin dhe strehimin e
tyre
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KAPITULLI I
TIJ

PROCESI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM DHE ROLI I

Hartimi i PBA-së përbën një proces shumë të rëndësishëm për Bashkinë Devoll, pasi ky
dokument siguron mekanizmat e nevojshme përmes të cilave, objektivat prioritare të
identifikuara në Programin e Bashkisë së Devollit dhe në dokumentat e tjerë strategjikë, të
integrohen sa më mirë në procesin buxhetor. Rol domethënës në hartimin e kësaj PBA-je kanë
luajtur edhe qytetarët e Bashkise Devoll, të cilët në kuadër të takimeve “Buxheti me pjesëmarrje”
kanë shprehur prioritetet e tyre për shpenzimet publike. Objektivat e Programit Buxhetor
Afatmesëm:
a. Përmirësimi i menaxhimit të shpenzimeve publike dhe rritja e efiçencës së përdorimit të
fondeve buxhetore, është objektivi parësor i PBA-së, në funksion të të cilit, angazhimi dhe
mbështetja serioze e me përgjegjësi të lartë e të gjitha njësive pjesëmarrëse në PBA, mbetet
thelbësore për ecurinë e suksesshme të këtij procesi.
b. Sigurimi i një shpërndarjeje dhe përdorimi efektiv dhe efiçent i burimeve është objektivi
nëpërmjet të cilit synohet të arrihet:



Një kuadër i qëndrueshëm planifikimi afatmesëm, brenda të cilit të planifikohen buxhetet
vjetore,
Forcimi i lidhjes mes programeve politike të Bashkisë dhe alokimit të burimeve.

Qëllimet e Programit Buxhetor Afatmesëm:







Krijimi i një lidhjeje të drejtpërdrejtë ndërmjet prioriteteve politike, të shprehura në
programin politik të Bashkisë Devoll, dhe prioriteteve në shpenzime me qëllim
shpërndarjen efektive të burimeve në dispozicion;
Zgjerimi i vizionit të procesit të buxhetimit duke synuar që programet e shpenzimeve të
planifikohen në një periudhë afatmesme (3-vjeçare);
Një parashikim më i mirë buxhetor, mbështetur në objektiva dhe prioritete të vendosura
për një periudhë tre vjeçare, për të gjitha programet e shpenzimeve;
Inkurajimi i efektivitetit, efiçencës dhe ekonomisë në kryerjen e shpenzimeve publike
dhe alokimin e burimeve;
Forcimi i disiplinës fiskale duke mundësuar që shpenzimet publike të planifikohen
brenda një kuadri realist makroekonomik dhe fiskal.
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Roli i Programit Buxhetor Afatmesëm:
Programi Buxhetor Afatmesëm është instrumenti më i rëndësishëm i menaxhimit financiar, i cili
synon integrimin e programit të Kryetarit të Bashkisë Devoll për mandatin 2015-2019 me
nevojat e qytetarëve duke i përkthyer në politika vendore dhe konkretizuar në plane
shpenzimesh.

Programi Buxhetor Afatmesëm 2019-2021
Ky dokument synon të informojë Këshillin Bashkiak Devoll dhe publikun e gjerë lidhur me
planet afatmesme të shpenzimeve të Bashkisë, të cilat do të çojnë në arritjen e objektivave
strategjike të programit të Kryetarit të Bashkisë Devoll.
Dokumenti synon t’i japë mundësinë Këshillit Bashkiak, si organ vendimmarrës, për të zhvilluar
një kuadër të qartë burimesh në periudhë afatmesme që do të shërbejë si bazë për planifikimin e
shpenzimeve korrente dhe kapitale të Bashkisë.
Ky program iu shërben gjithashtu Njësive Shpenzuese pasi mundëson përcaktimin në mënyrë të
qartë prej tyre të politikave dhe programeve për çdo aktivitet, për të përcaktuar kostot dhe
prioritetet e tyre brenda kontekstit të burimeve të disponueshme, në mënyrë që burimet
financiare të mund të alokohen tek programet prioritare në periudhën afatmesme.
Ky proces synon parashikimin e të ardhurave dhe shpenzimeve aktuale, si një mjet që përkthen
qëllimet dhe objektivat strategjike në synime financiare, duke prezantuar politikat fiskale dhe
financiare të Bashkisë Devoll.
Gjithashtu, parashikimi i të ardhurave e shpenzimeve dhe përcaktimi i fondeve afatmesme në
dispozicion për investime, krijojnë mundësinë për vlerësimin e aftësive kredimarrëse të
Bashkisë Devoll, dhe lejon në këtë mënyrë përdorimin e një instrumenti alternativ për rritjen e
investimeve kapitale, të financuar nga burime të jashtme dhe të brendshme, në funksion të
përmirësimit të infrastrukturës dhe shërbimeve në dobi të komunitetit.

Struktura e përgjithshme e Programit Buxhetor Afatmesëm:
PBA-ja është hartuar në bazë të programeve, ku çdo program lidhet me një funksion të veçantë
të pushtetit vendor, brenda të cilit janë përfshirë një ose më shumë Njësi Shpenzuese, në
përputhje me funksionet dhe qëllimet përkatëse. Dokumenti i PBA-së, prezanton me detaje
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qëllimet, objektivat dhe produktet për çdo program. PBA-ja është hartuar për të gjitha programet
e Bashkisë dhe është fokusuar në programet prioritare, të cilat janë shprehje e kërkesave dhe
nevojave të komunitetit duke u ndërthurur me programin politik të Kryetarit të Bashkisë.
Për çdo program janë parashikuar të gjitha shpenzimet që do të shërbejnë për realizimin e
objektivave të tij, sipas llojit dhe Njësive Shpenzuese.

Shpenzimet:
a. Shpenzimet korrente (paga, sigurime, shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes, interesa),
b. Shpenzimet kapitale.
Njësitë Shpenzuese:
a. Aparati i Administratës së Bashkisë Devoll.
b. Institucionet e varësisë

Konsultimi i Programit Buxhetor Afatmesëm:
Bashkia Devoll i jep përparësi thelbësore përfshirjes qytetare si hallkë e rëndësishme në
vendimmarrje, për sa i përket projekteve, investimeve dhe shërbimeve që ky institucion garanton
ndaj qytetarëve të kryeqytetit. Vendimmarrjen me pjesëmarrje Bashkia e zbaton edhe në bazë të
parimeve themelore të funksionimit të një qeverisje demokratike dhe të shtetit të së drejtës,
parime të tilla si: parimi i transparencës, gjithëpërfshirës, zbatimit të ligjshmërisë, subsidiaritetit
etj.
.ëgjesat dhe konsultimet publike mbi projektbuxhetin me pjesëmarrje u realizua edhe këtë vit në
4 njësitë administrative, ku u paraqitën projektet e nisura tanimë, si edhe ato risi në punë dhe
investime publike, të cilat parashikohen të financohen dhe realizohen gjatë viteve të ardhshëm.
Gjatë këtyre dëgjesave të zhvilluara, u zhvillua gjithashtu një sondazh mbi projektbuxhetin për
vitin 2019. Qëllimi i këtij sondazhi ishte të evidentonte mendimin qytetar rreth nevojave dhe
prioriteteve që ka secila zonë në veçanti dhe vleresimin e qytetarëve pjesëmarrës në dëgjesat
publike për cilësinë dhe informacionin e prezantimit të projektbuxhetit të secilën njësi
administrative
Nevojat dhe sugjerimet e ardhura nga qytetarët variojnë në funksion të zonave të banimit dhe
problematikave të ndryshme që këto paraqesin, sipas shembujve të mëposhtëm:
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 Në Njësinë Administrative Miras nevojat më të shumta shkojnë për infrastrukturë rrugore
dhe përmirësim të shërbimit të transportit public, përmiresimi I rrjetit të kanaleve ujitëse dhe
ndricimi rrugor.

 Në Njësinë Administrative Hocisht kërkesat më të shumta janë për ndricimin e disa zonave
dhe punësimin e të rinjve si dhe rehabilitimin e kanaleve kullues dhe vaditës.

 Në Njësinë Administrative Proger kërkesat më të shumta infrastrukturë rrugore dhe
përmirësim të shërbimit të transportit public, përmiresimi I rrjetit të kanaleve ujitëse dhe
ndricimi rrugor, rehabilitimi I ujrave të zeza dhe pastrami.

 Në Njësinë Administrative Qender kërkesat më të shumta infrastrukturë rrugore përmiresimi
I rrjetit të kanaleve ujitëse dhe ndricimi rrugor, rehabilitimi I ujrave të zeza dhe pastrami si dhe
punesimi.

 Në qytetin Bilisht kërkesat më të shumta infrastrukturë rrugore dhe përmirësim të shërbimit
të transportit publik,
Kërkesat më të shumta janë kryesisht në infrastrukturën rrugore dhe rehabilitimin e kanaleve
kullues për zonat rurale. Ky është edhe orientimi I shpenzimeve buxhetore për vitet në vazhdim.
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KAPITULLI II

PRIORITETET AFATMESME 2019-2021

Prioritetet afatmesme të reflektuara në PBA 2017-2019 mbështeten në kërkesat e qytetarëve të
Bashkisë Devoll dhe në Programin e Kryetarit të Bashkisë për mandatin 2015-2019.
Prioritetet e Programit Buxhetor Afatmesëm:
Objektiviti themelor i PBA-së do të përmirësimi I procesit të planifikimit,hartimit dhe zbatimit
të buxhetit si dhe kthimi I Bashkisë Devoll në një zonë më të mirë për të jetuar. Ky objektiv do
të realizohet përmes mbrojtjes së mjedisit dhe reduktimit të ndotjes, garantimit të cilësisë në
tregjet publike dhe rritjes së sigurisë në rrugë e në objektet shkollore; përmirësimit të kushteve
në çerdhe, kopshte e shkolla dhe ofrimit të shërbimeve sociale cilësore; meremetimit të
infrastrukturës rrugore, përmirësimit të transportit publik, fuqizimit të rinisë dhe shtresave të
tjera, rigjallërimit të jetës kulturore dhe masivizimit të sporteve; rritjes së punësimit dhe
zhvillimit të ekonomisë rurale.
Shtyllat kryesore në të cilat është mbështetur hartimi i buxhetit afatmesëm do të jenë pikërisht
këto synime:
 Zhvillimi ekonomik i qytetit dhe nxitja e punësimit e sipërmarrjes;
 Ofrimi i shërbimeve cilësore;
 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore;
 Përmirësimi i infrastrukturës dhe transportit;
 Garantimi i pastërtisë dhe reduktimi i ndotjes;
 Rigjallërimi i jetës kulturore dhe sportive;
 Ndërtimi i veprave publike.
Projekte Strategjike:
Në PBA-në 2018-2020 ishin përfshirë një sërë projektesh strategjike, të cilat ose janë shumë
pranë përfundimit ose janë realizuar tashmë.





Projekti i Rikulifikimit urban të qendrës së qytetit Bilisht.
Projekti për ndërtimin e brendshem fshati Verlen.
Projekti për bashkëfinancimin e ujësjellësit rajonal në Njes. Adm. Miras.
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 Studim Projektet të cilat jane parashikuar në projekt-buxhet 2019-2021
Studim proje.obj."Rruga Perparimaj-Grapsh"
Studim proje.obj."Rruga Zicisht-Gjyres"
Stud.proje.obj." Rikualifikim urban I fshatit Qyteze"
Stud.proje.obj." Rikualifikim urban I fshatit Sinice"
Stud.proje.obj." Rikualifikim urban I fshatit Arze"
Stud.proje.obj." Rikualifikim urban I fshatit Grapsh"
Stud.proje.obj." Rikualifikim urban I fshatit Gjyres"

 Ndërhyrjet në infrastrukturën e qytetit:
1. Rrugët dhe Transporti Publik
Investimet brenda këtij programi do të përmirësojnë edhe më shumë cilësinë e
infrastrukturës rrugore, duke aplikuar standartet më të larta në gjithë territorin e
Bashkisë Përveç investimeve në rrugica e blloqe banimi, do të riparohen edhe rruge ne
njesitë administrative. Programi Buxhetor Afatmesëm 2019-2021 Në kuadër të
reformës administrative dhe zgjerimit të territorit të Bashkisë Devoll, vitin e ardhshëm
do të rikonceptohen dhe ristrukturohen linjat e transportit nga fshatrat, deri në ndërtimin
e terminaleve të udhëtarëve.
2. Shërbimet Publike
Investimet brenda këtij programi, të cilat synojnë përmirësimin e cilësisë së jetesës
nëpërmjet përmirësimit të infrastrukturës në blloqet e banimit ne qytet dhe permirësimin e
rrugëve të zonave të banuara. Një nga objektivat më të rëndësishëm do të jetë garantimi i
pastërtisë në rrugë dhe në hapësirat publike. Gjatë vitit të ardhshëm do të rikonceptohen dhe
strukturohen zonat dhe shërbimet e pastrimit në gjithë territorin e Bashkise Ndriçimi do të
jetë një nga përparësitë kryesore gjatë vitit të ardhshëm dhe do të synohet rikualifikimi i
rrjetit ekzistues duke riparuar ndriçuesit e dëmtuar dhe duke zëvendësuar ata që mungojnë.
Gjatë viteve në vazhdim, përparësi do t’i jepet gjelbërimit dhe hapësirave çlodhëse. Kësisoj,
është planifikuar mbjellja e pemëve dhe bimësisë dekorative, si edhe pajisja me kosha
mbeturinash .Vëmendje e veçantë do t’i kushtohet edhe krijimit të këndeve sportive të reja
apo rehabilitimit të atyre ekzistuese.
. 3. Arsimi Parauniversitar
Investimet brenda këtij programi, të cilat synojnë përmirësimin e infrastrukturës arsimore si
dhe ambjenteve ndihmëse e rekreative në të gjitha objektet arsimore,
1. Strehimi
Për të përmirësuar dhe rritur cilësinë e kushteve të jetesës për familjet në nevojë për strehim
të cilët nuk janë në gjendje ekonomike e sociale të përballojnë ofërten e tregut të lirë të
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banesave ose atë të kredive hipotekore, Bashkia Devoll synon zbatimin e programit të
banesave për dhënien e bonusit të strehimit për familjet e pastreha. Duke qenë se aplikimet
për këtë program kanë vazhduar, Bashkia Devoll do të marrë përsipër të vazhdojë këtë
program duke u bazuar në burimet e veta financiare.

KAPITULLI III

KUADRI FISKAL DHE EKONOMIK 2017-2019

Politikat tatimore dhe parashikimi i të ardhurave tatimore për periudhën afatmesme
Parashikimi i të ardhurave për Bashkinë Devoll është mbështetur kryesisht në llogaritjet e
kapacitetit të taksave e tarifave, informacion i përfituar nga programi i taksave vendore, në
ecurinë e realizimit të tyre në vite si dhe politikat e përcaktuara për periudhën në vijim, duke
u mbështetur në aktet ligjore për to.
Parashikimi i të ardhurave për këtë periudhë afatmesme reflekton dhe ndryshimet në
paketën fiskale si dhe parashikon rritjen e nivelit të të ardhurave nga taksat e tarifat vendore
duke forcuar kapacitetet administruese dhe duke rritur numrin e taksapaguesve;
Në këtë parashikim janë marrë në konsideratë:
 Rritja të ardhurave nëpërmjet rritjes së bazës së taksapaguesve dhe luftës kundër
evazionit fiskal (evidentimi i subjekteve mospaguese dhe atyre të reja);
 Lehtësimi i proçedurave në marrëdhënie me subjektet;

Ecuria e realizimit të të ardhurave dhe analiza një për një e çdo takse &tarife, për
faktorët që kanë ndikuar në rritjen ose pakësimin e arkëtimeve;

KAPITULLIIV

PARASHIKIMET BUXHETORE AFATMESME 2019-2021

Në vijim të përmbushjes së objektivit për rritjen e standardeve dhe cilësisë së shërbimeve,
nëpërmjet rritjes së eficencës në menaxhimin e shpenzimeve, buxheti është hartuar bazuar
në:
 Zhvillimin e sistemit të planifikimit afatmesëm, në bazë të programeve të zhvillimit të
qytetit, si një mjet për integrimin sa më mirë në procesin buxhetor, të objektivave politike e
strategjike të Bashkisë Devoll;
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 Aplikimin e sistemit të buxhetimit me pjesëmarrje, bazuar në konsultimet paraprake me
banorët e çdo njësie administrative;
 Forcimin e administratës tatimore dhe rritjen e eficencës për realizimin e të ardhurave në
kufijtë e kapacitetit;
 Zhvillimin e burimeve alternative të financimit.
Në terma të përgjithshëm programi financiar i Bashkisë Devoll për periudhën 2019-2021
paraqet:
 Parashikimin e të Ardhurave: Parashikon rritjen e nivelit të të ardhurave nga taksat e tarifat
vendore duke forcuar kapacitetet administruese dhe duke rritur numrin e taksapaguesve;
 Parashikimin e Shpenzimeve: Alokimin/shpërndarjen e të ardhurave për vitet në vazhdim
për:
Shpenzime kapitale sipas programeve të zhvillimit të bashkisë,
o Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes për përmbushjen e funksioneve;
o Shpenzime personeli;
 Buxheti ka në fokus rritjen e cilësisë së shërbimeve në sektorët prioritarë, shërbime
publike, arsim dhe infrastrukturë rrugore;
 Zbatimin e politikave kombëtare për përcaktimin e nivelit të pagave;
 Raporti midis shpenzimeve korente dhe atyre kapitale.
 Raporti i burimeve të financimit paraqitet:

IV.1 TË ARDHURAT E BASHKISË DEVOLL PËR PERIUDHËN 2019-2021
Burimet e financimit të buxhetit për Bashkinë Devoll, përbëhen nga:
I. Të ardhurat e veta:
a) Të ardhurat nga taksat
b) Të ardhurat nga tarifat
II. Transferta e pakushtëzuar.
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III. Transferta e kushtëzuar;
Në vija të përgjithshme parashikimi i të ardhurave për vitet 2019-2021, paraqitet me këto
vlera:
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Te ardhura nga taksat
Te ardhurat nga tarifat

100000

Te ardhurat nga qerate
50000

Te ardhura te tjera
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Te ardhurat e tjera perfshijne të ardhura të trashëguara nga vitet e kaluara për shlyerjen e
kontratave të trashëguara, detyrime dhe shpenzime të palikuiduara.

250000
200000
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150000
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100000
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50000
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Pesha e të ardhurave
Të ardhurat nga taksa
Të ardhurat nga tarifat
Të ardhura të trashëguara dhe
të tjera
Transferta specifike
FZHR
Transferta e pakushtëzuar
Transferta e kushtëzuar

I.

TATIM I THJESHTUAR MBI FITIMIN PER BIZNESIN E VOGEL
 TAKSA MBI PASURINE E PALUAJTSHME
1. Takse mbi Ndertesat
2. Takse mbi Token Bujqesore
3. Taksa mbi Truallin
 TAKSA E FJETJES NE HOTEL
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 TAKSA MBI KALIMIN E TE DREJTES SE PRONESISE MBI PASURITE E
PALUAJTSHME
 TAKSA E NDIKIMIT NE INFRASTRUKTURE NGA NDERTIMET E REJA
 TAKSA E REGJISTRIMIT TE PERVITSHEM TE MJETEVE
 TAKSA PER ZENIEN E HAPESIRAVE PUBLIKE
 TAKSA E TABELES DHE REKLAMES
I. TATIM I THJESHTUAR MBI FITIMIN PER BIZNESIN E VOGEL
Cdo subjekt,i cili kryen nje biznes,me ane te te cilit realizohet gjate vitit fiskal qarkullim me i
vogel ose i barabarte me 8.000.000 (tetemillion) leke i nenshtrohet detyrimit te pageses se tatimit
te thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e vogel.
Baza e takses/tatimit;Kestet e parapagimit te tatimit te thjeshtuar mbi fitimin,per vitin vijues,per
tatim paguesit me qarkullim vjetor nga 5.000.000-8.000.000 milion leke.llogariten ne baze te te
dhenave te deklarates tatimore te n je viti me pare.
Niveli i tatimit:Nivelet e tatimit te thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e vogel paraqiten si ne
tabelen e meposhteme;
Taksa e Tatimit te Thjeshtuar mbi Fitimin per Biznesin e Vogel
Qarkullimi vjetor i biznesit
Nr
1.
2.

Me qarkullimvjetor nga 0 – 5.000.000lekë
Me qarkullim vjetor nga 5.000.001 – 8.000.000 lekë

Niveli i Takses
Nj.Bilisht
Nj.e Tjera
0
0
5% e fitimit
5% e fitimit

Menyra e pageses: Tatim paguesi parapaguan ne llogarine e organeve tatimore kestet tremujore
te tatimit te thjeshtuar mbi fitimin te biznesit te vogel Brenda dates 20 prill per tremujorin e pare,
brenda dates 20 korik per tremujorin e dyte, brenda dates 20 tetor per tremujorin e trete dhe
brenda dates 20 dhjetor per tremujorin e kater.
Struktura pergjegjese per vjeljen e takses/tatimit: Drejtoria Rajonale Tatimore ne rolin e agjentit
tatimor eshte e ngarkuar per mbledhjen e kesaj takse dhe kalimin e saj per llogari te buxhetit te
qeverisjes vendore te te ardhurave nga tatimi I thjeshtuar mbi fitimin e biznesit te vogel.Per kete
sherbim D.R.T Korce perfiton 1 % te te ardhurave nga ky ze.
Te ardhurat e parashikuara nga kjo takse: Duke pare dhe analizuar tabelen mesiper shohim qe
kemi parashikuar te ardhura nga Nj.A Bilisht me teper,kjo pasi bizneset me te medha me nivel
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xhiro nga 5.000.000-8.000.000 lek dhe me me potencial tregetar me te madh ndodhen ne Qytetin
e Bilishtit.Per vitin 2018 kemi parashikuar 1,000,000 lek te ardhura nga kjo takse pasi dhe numri
i bizneseve te vogla me qarkullim vjetor nga 5-8 milion jane te pakta.Shumica e bizneseve te
vogla qe operojne ne teritorin e Bashkise Devoll kane nje qarkullim me te vogel se 5.000.000 lek
dhe si rezultat nuk do ti nenshtrohen tatimit te thjeshtuar te fitimit. Kjo takse per shkak te
ndryshimit te ligjit pati nje ndikim te madh ne te ardhurat e buxhetit te Bashkise pasi kjo takse
zinte nje vend te rendesishem ne te ardhurat tatimore te Bashkise.

Te ardhura nga taksa vendore per biznesin e
vogel
1040
1030
1020
1010
1000
990
980

te ardhura nga taksa vendore per
biznesin e vogel

2018

II.

2019

2020

2021

TAKSA MBI PASURINE E PALUAJTSHME

Takses mbi pasurine e paluajtshme i nenshtrohen te gjithe personat fizike ose juridike,vendas ose
te huaj, pronare apo perdorues te pasurive te paluajtshme ne teritorin e Republikes se
Shqipersise,pavaresish nga niveli i shfrytezimit te ketyre pasurive. Bejne perjashtim rastet kur ne
ligj parashikohet ndryshe. Detyrimi per taksen mbi pasurine e paluajtshme e ka sipas rastit
pronari ose bashkepuntori sipas pjeses qe zoteron apo perdoruesi i pasurise se paluajtshe per
pasurite qe nuk jane te pajisura me dokumente pronesie.
Ne taksat mbi pasurine e paluajtshme perfshihen:
1. Taksa mbi ndertesen
2. Taksa mbi token bujqesore
3. Taksa mbi truallin
Ne rast te mungeses se dokuentacionit te pronesise (ndertese, toke bujqesore, truall) perdoruesi i
pasurise ben nje vete deklarim te siperfaqes prane bashkise. Bashkia nepermjet komisionit te
ngritur mund te vleresoje siperfaqen e taksueshme.
1.Takse mbi Ndertesat
Baza e takses: Eshte siperfaqja e ndertimit ne meter katror e nderteses ose pjeses se saj mbi dhe
nen nivelin e tokes dhe per cdo kat.Dokumentat qe vertetojne pronesine jane: Certifikata e
Pronesise,Vendimi I Komisionit te Kthimit te Pronave,Vendimi i Privatizimit
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Kategorite e takses mbi ndertesat: Nivelete dhe kategorite e takses mbi ndertesat paraqiten si
meposhte ku i kemi te ndara ne tre kategori, ne ndertesa per familjet, ndertesa per biznes te vogel
dhe ndertesa per biznese te medha ku cdo kategori ka dhe nen kategorite e saj.
 Ne kategorine ndertesa per Familjet perfshihen:
-Te gjitha hapesirat qe perdoren nga qytetaret vetem per qellime banimi.
-Ndertesa ne pronesi te shoqerive te ndertimit te pashitura por te hipotekuara si ndertesa banimi
-Ndertesat do te taksohen dhe sipas vitit te ndertimit (para dhe pas vitit 1993)


Ne kategorine ndertesa per Bizneset e Vogla perfshihen:

-Ndertesa per Tregeti dhe Sherbime ku ne te cilat perfshihen te gjitha ndertesat per tregeti
ushqimore,industrial,fast-fude,restorante,hotelet,pika
karburanti,magazine,zyra,farmaci,komplekse sportive dhe njesi tregetare dhe sherbimi te cdo
lloji etj. Te ngjashme me to,gjithashtu dhe ndertesat e shoqerive te ndertimit te cilat jane te
pashitura port e hipotekuara si ndertesa biznesi.
-Ndertesa te Tjera do te kuptojme te gjitha ndertesat e tjera te cilat nuk perfshihen ne kategorine
e mesiperme
-Ndertesa per Veprimtari Prodhuese do te kuptojme te gjitha ndertesat ne te cilat ushtrohet
aktiviteti prodhues si perpunim duralumini,metalesh,druri,tapicerie,letre,plastmasi,tulla,tjegulla,
fura gelqereje,prodhime ushqimore,fure buke,prodhim konfeksionesh,prodhim dhe perpunim
produktesh blektorale dhe bujqesore.


Ne kategorine ndertesa per Bizneset e Medha perfshihen tre nenkategorite e ndertesave
per biznes te vogel por ne ndryshim ne kete kategori perfshihen te gjitha ndertesat ku
ushtrohet aktivitet tregetar i klasifikuar si biznes i madh.

Taksa mbi Ndertesat
Kategorite e Ndertesave
FAMILJET

Nr.
1.

Ndertesa para vitit 1993 rritet

2.

Ndertesa gjate dhe pas vitit 1993
BIZNES I VOGEL

1.

Ndertesa per Tregeti dhe Sherbime

2.

Ndertesa te Tjera

3.

Ndertesa per veprimtari Prodhuese

Niveli i Takses
Nj.Bilisht Nj.e
Tjera
5 lek/m2
2.5
lek/m2
6 lek/m2 3 lek/m2
Nj.Bilisht Nj.e
Tjera
200
100
lek/m2
lek/m2
40 lek/m2
20
lek/m2
100
50
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lek/m2
lek/m2
Nj.Bilisht Nj.e
Tjera

BIZNES I MADH
1.

Ndertesa per Tregeti dhe Sherbime

2.

Ndertesa te Tjera

3.

Ndertesa per veprimtari Prodhuese

Parashikimi per vitet ne vazhdim:
Taksa e
2018
nderteses
Vlera/ne mije lek 8860.70

200
lek/m2
40 lek/m2

100
lek/m2
20
lek/m2
50
lek/m2

100
lek/m2

2019
8950.00

2020
9039.3

2021
9128.6

Detyrimi per pagese i takses mbi ndertesen eshte vjetor.Sektori i te ardhurave kryen llogaritjen
ne baze te siperfaqes dhe vleres se takses sipas tabeles mesiper.
Struktura pergjegjese per vjeljen e takses: Detyrimi per familjaret e njesise administrative
Bilisht shlyhet ne baze mujore si pjese perberese e fatures se sherbimit te furnizimit me uje nga
SH.A Ujesjellesi Bilisht ne cilesine e agjentit tatimor. Per sherbimin agjenti perfiton 2 % te
shumes se arketuar.Ndersa njesite administrative te tjera taksat familjare do te mblidhen nga
punonjesi e taksave ne njesine perkatese duke shkuar ne cdo familje.
Deri ne paraqitjen e dokumentacionit te pronesise ose vetedeklarimit te siperfaqes se nderteses
detyrimi vjetor i takses se nderteses per familjet llogaritet per nje siperfaqe mesatare prej 100
m2.Detyrimi per biznesin llogaritet nga Sektori i te Ardhurave dhe pas marjes se fatures biznesi
shlyhet prane bangave te nivelit te dyte brenda dates 20 prill te vitit fiskal, n.q.s celen pas dates
20 prill, shlyerja e detyrimit per taksen e nderteses behet deri ne 30 dite nga data e regjistrimit ne
Q.K.R.
Duke pare dhe analizuar te ardhurat e parashikuara nga kjo takse veme re se pjesen me te madhe
te kesaj takse e ze taksa e nderteses per familjet,ku eshte bere nje perllogaritje ne baze te numrit
te familjeve te dhena nga zyra e gjendjes civile dhe numrit te familjeve faktike qe jetojne ne
teritorin e Bashkise Devoll duke mare nje mesatare te te dyjave.Gjithashtu nje peshe specifike ne
buxhet ka dhe taksa e nderteses per bizneset e vogla dhe te medha ne nje vlere prej 3.656.000 lek
ose 47% te takses totale te nderteses,dhe ky parashikim i te ardhurave eshte bere mbi bazen
faktike te metrave katror te bizneseve qe kane deklaruar dhe paraqitur dokumenta,matjeve nga
nje komision i ngritur nga Bashkia i ambjenteve tregetare duke mare nje mesatare te dy
treguesve.
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2.Taksa mbi Token Bujqesore
Toke Bujqesore eshte toka e percaktuar si e tille ne regjistrin e zyrave te regjistrimit te pasurive.
Baza e takses: Eshte siperfaqja e tokes bujqesore ne hektar ne pronesi apo ne perdorim te
taksapaguesit. Siperfaqja e tokes percaktohet mbi bazen e dokumentave te pronesise, formularit
nr.6, aktit te pronesise, certificates se regjistrimit te toke.
Niveli i takses mbi token bujqesore paraqitet si meposhte:
Taksa mbi Token Bujqesore
Nr.
KATEGORITE E TOKES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kategoria e I
Kategoria e II
Kategoria e III
Kategoria e IV
Kategoria e V
Kategoria e VI
Kategoria e VII-X

Niveli I Takses
Nj.Bilisht
Nj.e Tjera
3640 lek/ha
3640 lek/ha
2730lek/ha
2730 lek/ha
1820 lek/ha
1820 lek/ha
1755 lek/ha
1755 lek/ha
1625 lek/ha
1625 lek/ha
1560 lek/ha
1560 lek/ha
1430 lek/ha
1430 lek/ha

Te ardhura te parashikuara nga taksa mbi token buqesore:
Viti
2018
2019
2020
Vlera/ne mije lek
20787.79
20900
21012.21

2021
21124.41

Detyrimi per taksen bujqesore llogaritet nga sektori i te ardhurave dhe per familjaret e njesise
administrative Bilisht shlyhet ne baze mujore si pjese perberese e fatures se sherbimit te
furnizimit me uje nga SH.A Ujesjellesi Bilisht ne cilesine e agjentit tatimor. Per sherbimin
agjenti perfiton 2% te shumes se arketuar.Ndersa njesite administrative te tjera taksat familjare
do te mblidhen nga punonjesi e taksave ne njesine perkatese duke shkuar ne cdo familje.
Struktura pergjegjese per vjeljen e takses: Per te gjitha kategorite eshte sektori i te ardhurave ne
Bashkine Devoll.Ngarkohet sektori i AMT-ve prane Bashkise Devoll per percaktimin e
siperfaqes ne pronesi sipas personave duke pasqyruar dhe ndryshimet e herepasheresshme dhe ia
percjell kete informacion Sektorit te te Ardhurave per llogaritjen e detyrimit.
3.Taksa mbi Truallin
Truall eshte nje siperfaqe toke jo bujqesore qe ndodhet brenda vijes kufizuese te ndertimit e
percaktuar nepermjet dokumenteve ligjore te planifikimit e miratuar per te ndertuar mbi te.
Baza e takses: Eshte siperfaqja e truallit ne meter katror ne pronesi apo perdorim te
taksapaguesit.
Niveli i takses mbi truallin paraqitet ne tabelen meposhte.
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Taksa mbi Truallin
Nr.
1.

KATEGORITE E TOKES
Taksa e truallit per banim per familjet

2.

Taksa e truallit per qellime biznesi

Niveli i Takses
Nj.Bilisht
Nj.e Tjera
2
0.28 lek/m
0.28 lek/m2
15 lek/m2

15 lek/m2

Te ardhura te parashikuara nga taksa mbi truallin
Viti
Vlera/ne mije lek

2018
1512.6

2019
1530

2020
1547.4

2021
1564.8
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10000
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5000
0
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Detyrimi per taksen mbi truallin eshte vjetor.Sektori i te ardhurave kryen llogaritjen ne baze te
siperfaqes dhe vleres se takses sipas tabeles dhe klasifikimit mesiper.Informacioni mbi siperfaqet
e truallit mbi te cilen eshte bere parashikimi i te ardhurave eshte mare nga sektori i planifikimit
dhe zhvillimit te teritorit.
Detyrimi per taksen e truallit per familjaret e njesise administrative Bilisht shlyhet ne baze
mujore si pjese perberese e fatures se sherbimit te furnizimit me uje nga SH.A Ujesjellesi Bilisht
ne cilesine e agjentit tatimor.Per sherbimin agjenti perfiton 2 % te shumes se arketuar.Ndersa
njesite administrative te tjera taksat familjare do te mblidhen nga punonjesi e taksave ne njesine
perkatese duke shkuar ne cdo familje.
Deri ne paraqitjen e dokumentacionit te pronesise ose vetedeklarimit te siperfaqes se truallit
detyrimi vjetor referees i takses se truallit per familjet llogaritet per nje siperfaqe mesatare prej
100 m2.Detyrimi per biznesin llogaritet nga Sektori i te Ardhurave dhe shlyhet prane cdo bange
te nivelit te dyte sipas afateve te tjera te taksave vendore te biznesit.
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Deri ne paraqitjen e dokumentacionit te pronesise ose vetdeklarimit te siperfaqes se truallit
detyrimi vjetor referees i siperfaqes se truallit per bizneset llogaritet ne baze te siperfaqes se
nderteses se aktivitetit.

III.

TAKSA E FJETJES NE HOTEL

Hotelet ne zonen tone jane te pakte ne numer. Zona jone nuk eshte nje zone me tipare te
theksuara turistike gje e cila do te rite numrin dhe cilesine e sherbimit ne hotele.
Baza e takses se fjetjes ne hotel eshte numri i neteve te qendruara ne hotel per person dhe niveli i
takses se fjetjes ne hotel dhe parashikimi i te ardhurave nga kjo takes paraqitet ne tabelen
meposhte:
Taksa e fjetjes ne hotel
Niveli i Takses
Nr.
Emertimi i Takses
Nj.Bilisht
Nj.e Tjera
1.

Taksa e fjetjes ne hotel

35 lek/nate

Te ardhura te parashikuara nga taksa e fjetjes ne hotel:
Viti
2018
2019
2020
Vlera /ne mije 57
58
59
lek

35 lek/nate

2021
60

Detyrimi per taksen llogaritet si shumezim i nivelit te takses se vendosur nga Bashkia, per nate
qendrimi, me numrin e neteve te qendrimit ne hotel. Detyrimi per taksen i takon klientit qe
strehoet ne hotel e cila perfshihet ne cmimin e fjetjes dhe mbi te dhe vlera e takses.
Struktura pergjegjese per vjeljen e takses se fjetjes ne hotel eshte Sektori i te Ardhurave.
IV.TAKSA MBI KALIMIN E TE DREJTES SE PRONESISE PER PASURITE E
PALUAJTSHME

Baza e takses mbi kalimin e se drejtes se pronesise per ndertesat eshte siperfaqja e
ndertimit,pronesia e te ciles transferohet. Baza e takses per kalimin e se drejtes se pronesise per
pasurite e tjera te paluajtshme eshte vlera e shitjes se tyre.
Taksa mbi kalimin e se drejtes se pronesise per pasurite e paluajtshme vendoset ne castin e
kalimit te se drejtes se pronesise mbi to.
Taksa mbi kalimin e se drejtes se pronesise per pasurite e paluajtshme
Niveli i Takses
Nr
Kategorite e ndertesave
Nj.Bilisht
Nj.e Tjera
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1.
2.
3.

Ndertesa banimi
Ndertesa te tjera per tregeti dhe sherbime
Ndertesa te tjera

100 lek/m2
300 lek/m2
200 lek/m2

100 lek/m2
300 lek/m2
200 lek/m2

Te ardhura te parashikuara nga taksa mbi kalimin e te drejtes se pronesise
Viti
2018
2019
2020
2021
Vlera/ne mije lek 70
71
72
73
Taksa paguhet nga personi qe kalon te drejten e pronesise mbi pasurine e paluajtshme para
kryerjes se regjistrimit ne perputhje me aktet ligjore te Republikes se Shqiperise.
Menyra e mbledhjes: Agjenti tatimor per vjeljen e takses mbi kalimin e te drejtes se pronesise
mbi pasurine e paluajtshme eshte Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme,e cila
ne rolin e agjentit tatimor perfiton 3% te shumes se arketuar dhe diferencen e derdh per llogari te
buxhetit te Bashkise Devoll jo me vone se data 30 e muajit pasardhes.
Strukturat pergjegjese per vjeljen e takses: Ngarkohet Sektori i te Ardhurave prane Bashkise per
te bere rakordimet e te ardhurave nga kjo takse.
Duke bere nje analize te tabeles se mesiperme shohim se kemi parashikuar nje vlere mesatare per
te tre kategorite e ndertesave pasi nuk kemi nje rakordim te sakte te mbledhjes se te ardhurave
nga kjo takse. Referim per planifikim eshte bere mbi faktin e nje viti me pare te mbledhjes se te
ardhurave nga kjo takse.
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V.TAKSA E NDIKIMIT NE INFRASTRUKTURE NGA NDERTIMET E REJA
Baza e takses eshte vlera ne leke e investimit te ri qe kerkohet te kryhet.Klasifikimi si ndertim i
ri percaktohet ne perputhje me legjislacionin ne fuqi per dhenien e lejes se ndertimit.
Niveli i takses se ndikimit ne infrastructure sipas kategorive per klasifikimin e investimeve eshte
ne tabelen meposhte.
Taksa e ndikimit ne infrastrukture
Nr.
Niveli i Takses
Kategorite e ndertimeve dhe
Nj.Bilisht
Nj.e Tjera
investimeve
Ndertime per qellime banimi apo
6 % te cmimit te shitjes
4% te cmimit te shitjes
1.
njesi sherbimi nga shoqerite e
per m2
per m2
ndertimit, te cilat nuk destinohen per
perdorim ne sektorin e turizmit,
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2.
3.

4.

industries apo per perdorim publik
Ndertime te ndryshme nga ato te
percaktuara ne piken 1
Per projektet e infrastructures, per
ndertimin e rrugeve, tuneleve,
digave, ndertimit te infrastrukturen
ne energji, perfshire makinerite dhe
pajisjet per keto projekte.
Ndertimet e reja te cilat jane ne
process legalizimi

2%
te
vleres
se
investimit
0.1% por jo me pak se
kostoja e reabilitimit te
infr. se demtuar kur kjo
kosto
nuk
eshte
perfshire ne preventiv
0.5%te
vleres
se
investimit

2%
te
vleres
se
investimit
0.1% por jo me pak se
kostoja e reabilitimit te
infr. se demtuar kur kjo
kosto
nuk
eshte
perfshire ne preventiv
0.5%te
vleres
se
investimit

Te ardhura te parashikuara per taksen e ndikimit te infrastruktures
Viti
2018
2019
2020
Vlera/ne mije lek 5000
5050
5100

2021
5150

Baza e takses shprehet si perqindje e vleres se investimit.Detyrimi per taksen i takon investitorit.
Ne rastet kur investitori eshte Bashkia kjo takse nuk aplikohet.
Struktura pergjegjese per vjeljen e takses: Struktura e ngarkuar dhe pergjegjese per llogaritjen
dhe pagesen e takses se ndikimit ne infrastructure nga ndertimet e reja eshte Sektori i studim
projektimit,e cila percjell informacion ne Sektori i te Ardhurave.Te gjitha subjektet ndertuese do
te terheqin lejen e ndertimit prane Bashkise Devoll vetem pasi te kene paguar taksen e ndikimit
ne infrastructure.

VI. TAKSA VJETORE E REGJISTRIMIT TE MJETEVE TE PERDORURA
Baza e takses ne kete rast eshte lloji i mjetit i cili i nenshtrohet ketij detyrimi. Drejtoritë Rajonale
të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor (DRSHTRR), të cilat janë
agjent tatimor të mbledhjes së taksës vjetore të mjeteve të përdorura, mbledhin këtë taksë dhe e
derdhin, brenda datës 30 të çdo muaji, për llogari të organeve tatimore të administratës qendrore
dhe njësive të qeverisjes vendore.

Taksa e regjistrimit te pervitshem te mjeteve te perdorura
Niveli i Takses
Nr
Emertimi i Takses
Nj.Bilisht
Nj.e Tjera
18% * (ardhura1. Taksa e regjistrimit te pervitshem te mjeteve te 18% * (ardhuraperdorura
5%)
5%)

Te ardhura te parashikuara nga taksa e mjeteve te perdorura:
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Viti
Vlera/ne mije lek

2018
4000

2019
4040

2020
4080

2021
4120

Struktura pergjegjese per vjeljen e takses: Struktura e mbledhjes se kesaj takse eshte Drejtoria
Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Korce,para kryerjes se kontrollit teknik vjetor te
detyrueshem te mjetit.Bazuar ne numrin e mjeteve te regjistruara sipas njesive te qeverisjes
vendore dhe te ardhurave te gjeneruara nga kjo takse tetembedhjete perqind (18%) te te
ardhurave vjetore nga kjo takse i kalon perkatesisht Bashkise Devoll,pasi (DRSHTRR) te kete
mbajtur 5% si agjent tatimor.
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TAKSA E ZENIES SE HAPESIRAVE PUBLIKE

Baza e taksës për zënien e hapësirave publike është sipërfaqja në metër katror e cila vihet në
shfrytëzim nga individë dhe subjekte për qëllime biznesi. Taksa llogaritet duke shumëzuar bazën
e taksës (sipërfaqen) me nivelin tregues të saj.
Kategorite e tregetimit ne hapesirat publike qe ve ne dispozicion Bashkia Devoll dhe niveli i
takses paraqitet ne tabelen meposhte.

24

Taksa e zenies se hapesirave publike
Nr.

1.
2.
3.
4.

5

Kategorite e tregetimit

Niveli i Takses
Nj.Bilisht
Nj.e
Tjera
Tregeti fruta-perime
50 lek/m2
30
lek/m2
Tregeti mish dhe peshk
50 lek/m2
30
lek/m2
Tregeti industrial
50 lek/m2
30
lek/m2
Tavolina te nxjera ne hapesira publike (jo
50 lek/tav/ dite
0
pedonale)/reklamim malli te subjekteve ne hapesira
lek/m2/dite
publike
Tavolina te nxjera ne hapesira publike (pedonale)/

100 lek/tavoline/
dite

0

Struktura pergjegjese per vjeljen e takses: Struktura qe ben vjeljen e kesaj takse eshte Sektori i te
Ardhurave ne Bashkine e Devollit, nepermjet inspektorit te tregut ben llogaritjen e detyrimit
sipas bazes se takses se zenies se hapesirave publike dhe ben derdhjen e saj per llogari te
bashkise.
Te ardhura te parashikuara per taksen e zenies e hapesirave publike:
Viti
Vlera /ne mije
lek

2018
428

2019
432

2020
436

2021
440

VIII.
TAKSA REKLAMES DHE TABELES
Baza e takses: Taksa e tabeles aplikohet per te gjitha subjektet qe duhet te vendosin emertimin e
subjektit ne pamjen ballore por jo vetem te njesise ku zhvillojne veprimtarine,ne hapesira te tjera
publike te lejuara ose private,qofshin keto te levizshme ose jo dhe qe sherbejne per qellime
indetifikimi.
Vendosja e tabeles per qellime indetifikimi eshte detyrim per te gjithe subjektet,me perjashtim te
ambulanteve.Sektori i Kontrollit dhe zhvillimit te Territorit harton planin per vendosjen e
mundshme te tabelave per qellime reklamimi,te thjeshta dhe elektronike.
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Kategorite dhe llojet e tabelave,nivelin e takses e paraqesim ne tabelen meposhte:
Taksa e Tabeles
Nr
Kategorite e ndertimeve dhe investimeve
1. 1.a Tabele per qellime indetifikimi,mbi 2 metra katror,te
trupezuara ne siperfaqen e nderteses ose Brenda teritorit ku
zhvillon aktivitet biznesi dhe qe nuk perdoren per te reklamuar
aktivitetin e te treteve.Ne te tilla tabela vendoset emir dhe/ose
lloji I aktivitetit te biznesit.
1.b Tabela per qellime indetifikimi jashte territorit ku
zhvillohet aktiviteti ne formen dhe permasat e tabelave te
sinjalistikes per orientim.
2. 2.a Tabele per qellime reklamimi, e levizshme dhe e
palevizshme:
Tabele e thjeshte
2.b Tabele per qellime reklamimi, e levizeshme dhe e
palevizeshme:
Tabele elektronike
3. Tabele ne funksion te ekspozimeve te ndryshme te
hapura,panaire,spektakle,stenda reklamuese,banderola etj.

Niveli i Takses
Nj.Bilisht
Nj.e Tjera
11.500
lek/m2/vit

11.500
lek/m2/vit

120 lek/vit

120 lek/vit

13.500
lek/m2/vit
27.000
lek/m2/vit

13.500
lek/m2/vit
27.000
lek/m2/vit

1.000
lek/m2/dite

1.000
lek/m2/dite

Te ardhura te parashikuara nga taksa e tabeles:
Viti
Vlera

2018
2000

2019
2020

2020
2040

Ne mije lek/
2021
2060

Detyrimi i pageses per kategorine e pare dhe te dyte eshte vjetor.
Per kategorine 1 dhe kategorine 2 per subjektet ekzistuese detyrimi paguhet Brenda dates 20
prill te vitit fiscal.Per subjektet qe happen pas dates 20 prill shlyerja e detyrimit per taksen e
tabeles behet deri ne 30 dite nga data e regjistrimit ne Q.K.R.Per subjektet e reja detyrimi do te
llogaritet nga muaji korrent qe subjekti regjistrohet prane QKR
-Ne rastin e me shume se nje tabele,pavaresisht nga vendodhja,vetem njera do te konsiderohet si
tabele per qellime indetifikuese,ndersa tjetra do te konsiderohet si tabele per qellime
reklamuese.
Per kategorine 3 detyrimi llogaritet sipas diteve te percaktuara ne lejen perkatese te leshuar nga
strukturat perkatese prane Bashkise Devoll dhe paguhet menjehere.
Strukturat pergjegjese per vjeljen e takses: Struktura e ngarkuar per vjeljen e takses se tabeles
eshte Sektori i te Ardhurave prane Bashkise Devoll.
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Per kategorine e 2 dhe te 3, Tabele per qellime reklamimi, te thjeshta dhe elektronike sektori i
Kontrollit dhe Zhvillimit te Territorit ngarkohet per shqyrtimin e kerkeses nga ana e subjektit si
dhe per hartimin e dokumentacionit te plote te marjes leje per vendosjen e reklamave dhe
percaktimin e siperfaqeve object taksimi.Ky sektor njofton ne menyre periodike sektorin e te
ardhurave ne lidhje me te gjitha ndryshimet ne siperfaqe dhe ne numer te tabelave qe jane object
taksimi.
Duke pare dhe analizuar te dhenat e tabeles kemi bere nje parashikim te ardhurash te
konsiderueshem nga taksa e tabeles te ndara ne kategori dhe nenkategori sipas ligjit ne
fuqi.Planifikimi eshte bere mbi siperfaqet aktuale te tabelave qe subjektet paguajne ne bashki nga
viti i kaluar fiscal,si dhe nga nje kontroll dhe evidentim se bashku me zyren e kontrollit dhe
zhvillimit te territorit ne teren te te gjithe tabelave object taksimi. Duke e evidentuar dhe nga
tabela tabela te tilla ne siperfaqe dhe ne numer qe i nenshtrohen taksimit ta takses se tabeles sipas
niveleve te paraqitura ne tabelen me siper ndodhen ne teritorin e Njesise Administrative Bilisht ,
pasi dhe zhvillimi tregetar ne kete zone eshte me i madh.
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 TARIFA E PASTRIMIT
 TARIFE PER SHERBIM VETERINAR
 TARIFE NDRICIMI
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 TARIFE GJELBERIMI
 TARIFE PER CERTIFIKATAT DHE LEJAT E TRANSPORTIT
 TARIFE LEJE (NON STOP)
 TARIFE PARKIMI
 TARIFE PER SHERBIM VARIMI
 TARIFA TE NDRYSHME BASHKIE
 TARIFE PER QERA TRUALLI
 TARIFE PER QERA OBJEKTI
 TARIFE CERDHE
 TARIFA TE AGJECISE SE MJEDISIT, BUJQESISE, VETERINARISE,
PYJEVE DHE KULLOTAVE

I.

TARIFA E PASTRIMIT
Tarifes se pastrimit i nenshtrohen te gjithe familjet, personat fizike ose juridike, vendas ose te
huaj qe banojne ose jane rezident dhe ushtrojne veprimtari ekonomike brenda teritorit te
Bashkise Devoll dhe njesive te saj administrative.
.
Nivelet e tarifes se pastrimit dhe kategorite, nenkategorite dhe nivelet treguese te takses se
pastrimit jane te shprehura ne tabelen meposhte:
Tarifa e pastrimit
Nr.
Kategorite dhe nenkategorite qe paguajne tarifen e
Niveli i Tarifes
pastrimit
Nj. Bilisht
Nj. e Tjera
1.
FAMILJET
1.a Tarifa per Familje
1.560
1200lek/vit
lek/vit
TOTALI ( 1 )
10033500
2.
INSTITUCIONE
Nj.Bilisht
Nj.e Tjera
1 2.a Ujesjellesi
130.000
0
1 2.b Albtelecom
52.000
0
1 2.c Filiali I Elektrikut OSHEE
130.000
0
1 2.d Filiali I Albapost
32.500
0
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1
1
5
11
1
3.

4.

2.e Spitali
2.f Drejtoria e Shendetit Publik
2.g Qendra Shendetesore
2.h Institucionet e tjera
2.i Dogana
BIZNES I VOGEL
3.a Restorant,Bulmet,Mish,Peshtk
3.b Fruta-perime,Ushqimore,Fast-fud
3.c Tregeti artikuj industriale,sherbime
3.d Bare,Kafene,Diskoteka
3.e Karburante,Servis,Gomisteri,Lavazhe
3.f Bilardo,pike llotarie
3.g Cdo njesi prodhimi etj.
BIZNES I MADH
4.a Subjekte me TVSH tregeti,te tjera..
4.b Firma Ndertimi
4.c Njesi Prodhimi,Sherbime,Artizanale,
Lloto,Karburant
4.d Njesi Sherbim/Prodhim mbi 200 punonjes

5.

6.

4.e Banka dhe supermarkete
4.f Kompani Sigurimesh
4.g Fondacione
AUTOMJETET
5.a Autobuza
5.b Mikrobuza
5.c Furgona
5.d Vetura
AMBULANTE
6.a Tregeti Ambulante

78.000
26.000
26.000
13.000
0
Nj.Bilisht
26.000
15.000
15.000
17.000
26.000
19.500
23.500
Nj.Bilisht
32.500
78.000
52.000

0
0
0
0
32.500
lek/muaj
Nj.e Tjera
26.000
15.000
15.000
17.000
26.000
19.500
23.500
Nj.e Tjera
32.500
78.000
52.000

104.000

104.000

65.000
65.000
45.500
45.500
45.500
45.500
Nj.Bilisht
Nj.e Tjera
30.000
30.000
221.00
221.00
6.500
6.500
6.500
6.500
Nj.Bilisht
Nj.e Tjera
6500
6.500

Detyrimi per pagesen e tarifes se pastrimit eshte vjetor.
-Per kategorine e 1 detyrimi per njesine administrative Bilisht paguhet ne keste,per cdo muaj per
cdo familje.Ky detyrim do te jete ne faturen e konsumit te ujit te pijshem.Likujdimi i kesaj
pagese do te kryhet njekohesisht me pagesen e konsumit te ujit. Ndersa njesite administrative te
tjera taksat familjare do te mblidhen nga punonjesi e taksave ne njesine perkatese duke shkuar ne
cdo familje.Shenim:Per fshatrat;Vidohove,Sinice,Nikolice,Gjyres,Arze,Vernik dhe Grapsh
Tarifa e Pastrimit per Familje do te jete 200 lek/vit per arsye te ndodhjes ne terene te
largeta dhe malore
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-Per kategorine e dyte pagesa e detyrimit do te behet Brenda vitit fiscal.
-Per kategorine e 3 dhe 4 detyrimi paguhet Brenda dates 20 prill.Afati i pageses per detyrimet e
lindura pas dates 20 prill eshte 30 dite pas lindjes se detyrimit.Per subjektet e reja detyrimi
tatimor do te llogaritet per cdo njesi ku subjekti kryen aktivitet nga muaji korent i regjistrimit
prane QKR.
-Per te gjitha kategorite nese subjekti taksa pagues pushon veprimtarine gjate vitit detyrimi
tatimor llogaritet duke shumezuar tarifen per vitin e plote kalendarik me numrin e muajve te
plote gjate te cileve veprimtaria eshte kryer (perfshire muajin korent per te cilen eshte bere
kerkesa) dhe duke pjestuar ate me 12 muajt e vitit kalendarik fiskal.
-Per kategorine e biznesit te madh dhe te vogel fermeret te cilet jane regjistruar me NIPT sipas
vertetimit nga Drejtoria Rajonale Tatimore sipas udhezimit nr.19 date 03.11.2014 perjashtohen
nga tarifa vendore per biznesin.
Struktura pergjegjese per vjeljen e tarifes eshte Sektori i te Ardhurave i cili ben perllogaritjen
dhe mbledhjen e saj,per familjaret e njesise administrative Bilisht structure pergjegjese eshte
Sh.A Ujesjellesi si agjent tatimor per vjeljen e detyrimit.
Duke bere nje analize te gjere te parashikimit te te ardhurave nga kjo tarife shohim se kemi nje te
ardhur te konsiderueshme ne buxhetin e bashkise per vitin 2018.Nje peshe mjaft te madhe ne
kete tarife ze kategoria e tarifes se pastrimit per familjaret por dhe ajo per tarifen e pastrimit per
bizneset.Parashikimi i te ardhurave eshte bere duke pasur si reference te ardhurat faktike nga cdo
kategori,kostos se mbulimit te pastrimit vjetor,por me e rendesishmja referuar familjeve te mara
nga gjendja civile,por dhe nr te bizneseve te regjistruar te mare evidence nga organet
kopetente.Shpresojme qe dhe sherbimin e pastrimit per te gjitha kategorite mesiper te jete ne
nivele shum te mira qe te justifikoje tarifen e paguar nga cdo kategori.Sektori i te ardhurave do te
jete “avokati mrojtes” i cdo kategorie te permendur ne tabelen mesiper n.q.s sherbimi i pastrimit
nuk do te kryhet ne nivelin e duhur nga njesia perkatese,duke evidentuar nje gje te tille do te jete
sektori perkates qe mbulon pastrimin per mosvjeljen e detyrimit.

Te ardhuar te parashikuar nga tarifa e pastrimit:
Viti

2018

Vlera/ne mije lek

22004.3

II.

2019
22200

2020
22395.7

2021
22591.4

TARIFE PER SHERBIM VETERINAR (tarife therje)
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Tarifa per sherbim veterinar eshte tarifa qe paguan cdo subject qe ther bageti per qellim tregetie
per vulosjen nga veterineri I bashkise.
Tarifat e ndara sipas llojit te bagetive pasqyrohen ne tabelen meposhte:
Tarifa e sherbimit veterinar:
Nr.
Kategorite e Bagetive
1.

Per bageti te trasha dhe dera

2.

Per bageti te imta

Niveli i Tarifes
Nj.Bilisht
200 lek/bageti

Nj.e Tjera
0

100 lek/bageti

0

Duke pare tabelen mesiper shohim qe vetem tek njesia administrative Bilisht kemi parashikuar te
ardhura nga tarifa e therjes kjo per faktin sepse vetem ne kete njesi kemi nje thertore te licensuar
per therjen e bagetive dhe aty shkon veterineri I bashkise dhe ben vulosjen e bagetive kundrejt
pageses se tarifes se sherbimit veterinary (tarife therje).Parashikimi i te ardhurave nga ky ze
eshte bere ne baze ten je mesatare te bagetive te therura per nje vit.
Struktura pergjegjese per vjeljen e kesaj tarife eshte sektori I veterinerise por dhe Sektori i te
Ardhurave qe ben rakordimet me veterinerin e Bashkise.
Te ardhura te parashikuara nga tarifa per sherbimin veterinar:
Viti

2018

2019

2020

2021

Vlera/ ne mije
lek

200

202

204

206

III.

TARIFE NDRICIMI

Tarifa e ndricimit paguhet nga bizneset vendas ose te huaj, personat fizike ose juridike, familjet
vendase ose te huaj qe banojne ose jane rezidente Brenda teritorit te Bashkise Devoll.
Kategorite dhe nivelet treguese te tarifes se ndricimit jane te shprehura si meposhte:
Tarifa e Ndricimit
Nr.
1.
2.
3.

Kategorite e T.Ndricimit
Tarife ndricimi per Familjet
Tarife ndricimi Subjektet Fizike
Tarife ndricimi per Subjektet Juridike

Niveli i Tarifes
Nj.Bilisht
Nj.e Tjera
1.365 lek/vit
1.000 lek/vit
3.900 lek/vit
3.900 lek/vit
6.500 lek/vit
6.500 lek/vit
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Per kategorine e 1 detyrimi per njesine administrative Bilisht paguhet ne keste,per cdo muaj
per cdo familje.Ky detyrim do te jete ne faturen e konsumit te ujit te pijshem.Likujdimi i kesaj
pagese do te kryhet njekohesisht me pagesen e konsumit te ujit. Ndersa njesite administrative te
tjera tarifat familjare do te mblidhen nga punonjesi I taksave ne njesine perkatese duke shkuar ne
cdo familje.
Per kategorine e 2 dhe 3 detyrimi paguhet Brenda dates 20 prill.Afati i pageses per detyrimet
e lindura pas dates 20 prill eshte 30 dite pas lindjes se detyrimit.Per subjektet e reja detyrimi
tatimor do te llogaritet per cdo njesi ku subjekti kryen aktivitet nga muaji korent i regjistrimit
prane QKR.
Per te gjitha kategorite nese subjekti taksa pagues pushon veprimtarine gjate vitit detyrimi
tatimor llogaritet duke shumezuar tarifen per vitin e plote kalendarik me numrin e muajve te
plote gjate te cileve veprimtaria eshte kryer (perfshire muajin korent per te cilen eshte bere
kerkesa) dhe duke pjestuar ate me 12 muajt e vitit kalendarik fiskal.
Strukturat pergjegjese per vjeljen e tarifes se ndricimit:per familjet qe ndodhen brenda teritorit
te Nj.A Bilisht pergjegjes eshte Sh.A Ujesjelles se bashku me Sektorin e te Ardhurave,pasi
Ujesjellesi eshte agjenti tatimor dhe perfiton 2 % te shumes se arketuar nga kjo tarife.Ndersa per
kategorine e dyte dhe te trete pergjegjese per llogaritjen dhe vjeljen e saj eshte Sektori i te
Ardhurave.
Duke pare dhe analizuar tabelen per parashikimin e te ardhurave nga kjo tarife kemi hasur nje
veshtiresi dhe ngurim ne vendosjen e tarifave per cdo kategori,kjo pasi dhe kostoja per mbulim
me ndricim public nga Bashkia Devoll eshte shum e larte.Parashikimi i te ardhurave per cdo
kategori eshte mare si reference numri faktik i familjeve dhe bizneseve te regjistruar si dhe numri
real i familjeve dhe subjekteve reale qe jetojne dhe ushtrojne aktivitet duke mare nje mesatare te
te dy treguesve.
Shpresojme dhe urojme qe te kemi nje mbulim sa me te gjere,efikas dhe cilesor te ndricimit
public ne te gjithe teritorin qe mbulon Bashkia Devoll,per ti ofruar cdo qytetari nje sherbim sa
me cilesor per cdo tarife qe paguan.

Te ardhura te parashikuara nga tarifa e ndricimit:
Viti

2018

2019

2020

2021

Vlera/ne mije lek

11700

11800

11900

12000
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TARIFE GJELBERIMI

Tarifa e gjelberimit paguhet nga cdo familje e cila eshte e regjistruar me gjendje civile ne
teritorin e njesise administrative Bilisht.Per njesite administrative nuk eshte aplikuar tarifa e
gjelberimit,te dhenat dhe niveli I tarifes paraqitet ne tabelen meposhte:
Tarifa e Gjelberimit
Nr
1.

Kategorite e T.Gjelberimit
Tarifa e gjelberimit per Familje

Niveli i Tarifes
Nj.Bilisht
Nj.e Tjera
100 lek/vit
0

Per pagesen e detyrimit per njesine administrative Bilisht tarifa paguhet ne keste,per cdo muaj
per cdo familje.Ky detyrim do te jete ne faturen e konsumit te ujit te pijshem.Likujdimi i kesaj
pagese do te kryhet njekohesisht me pagesen e konsumit te ujit.Detyrimi per tarifen e gjelberimit
eshte vjetor.
Struktura pergjegjese per vjeljen e tarifes: Struktura pergjegjese per vjeljen e tarifes se
gjelberimit eshte Sektori i te Ardhurave ne bashkepunim me Ujesjelles Sh.A pasi pagesa e kesaj
tarife do te mblidhet duke paguar njekohesisht ne faturen e ujesjellesit ne rolin e agjentit
tatimor.Vlera e parashikuar e te ardhurave nga kjo tarife eshte bazuar mbi nje mesatare te
familjeve te regjistruara dhe familjeve qe jetojne ne qytet.
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Te ardhura te parashikuara nga tarifa e gjelberimit:
Viti
2018
2019
Vlera/ne mije lek

200

202

2020
204

2021
206

207
206
205
204
203
Te ardhura nga tarifa per sherbim
veterinar

202

Te ardhura nga tarifa e gjelberimit

201
200
199
198
197
2018

V.

2019

2020

2021

TARIFAT PER LEJAT DHE CERTIFIKATAT E TRANSPORTIT

Tarifat per licencat dhe certifikatat e transportit ne fushen e transportit te pasagjereve dhe
mallrave jane vendosur ne konsultim te grupit te punes te ngritur per kete qellim.Tarifat e
aplikuara jane te njejta me ten je viti para.Struktura pergjegjese ne Bashki per dhenien e
licencave dhe certifikatave te transportit eshte pergjegjese per llogaritjen dhe mbledhjen e kesaj
tarife nga personat qe I ofrohet ky sherbim.
Struktura pergjegjese per vjeljen e tarifes: Sektori pergjegjes per vjeljen e tarifes eshte zyra
perkatese qe do te percaktohet nga struktura e re e Bashkise per dhenin e licencave dhe
certifikatave te transportit,me pas kjo zyre do te mbaje rakordimet perkatese me Sektorin e te
Ardhurave per vjeljen e kesaj tarife.
Tarifa e ndare per cdo kategori dhe nenkategori pasqyrohet ne tabelen meposhte:
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Tarifat per licencat dhe certifikatat e transportit
Kategorite e Lejes dhe Certifikates se transportit
Nr
1.

2.

Niveli i Tarifes
Nj.Bilisht
Nj.e Tjera

LEJE TRANSPORTI
1.a Taksi (4+1)
1.b Taksi (8+1)
1.c Transport per vete max 4ton
1.d Transport per te trete
1.e Transport Autobuz
CERTIFIKATE TRANSPORTI
2.a Taksi (4+1)
2.b Taksi (8+1)
2.c Transport Autobuzi
2.d Transport Mikrobuz

5.000
5.000
10.000
10.000
2.000
2.000
5.000
5.000
15.000
15.000
Nj.Bilisht
Nj.e Tjera
2.000
2.000
5.000
5.000
2.000
2.000
1.000
1.000

Duke pare dhe analizuar tabelen shohim qe kemi parashikuar te ardhura nga kjo tarife nga te
pesta njesite administrative, kjo pasi dhe kerkesat dhe lejat aktuale te transportit te leshuara jane
per persona nga te gjitha njesite.Parashikimi i te ardhurave per kete tarife eshte bere mbi numrin
faktik te licencave dhe certifikatave te leshuara nga zyra per dhenien e tyre per vitin 2017 si dhe
kerkesat e tjera duke mare nje mesatare te tyre.
Te ardhuart nga tarifa per lejen e qarkullimit:
Viti
2018
2019
Vlera/ne
lek

VI.

mije 722

730

2020

2021

738

746

TARIFE LEJE (NON STOP)

Tarife “leje non stop” eshte tarife e cila do te paguhet nga subjektet te cilet do te ushtrojne
veprimtarine e tyre ekonomike mbas ores 23.00 dhe qe do te pajisen me lejen perkatese per te
zhvilluar aktivitetin e tyre mbas ketij orari.Leja non stop do tu jepet atyre subjekteve te cilet me
pare kane bere kerkese ku e cila te jete e shoqeruar me firmat e ¾ te banoreve te komunitetit te
zones perreth.Hapesira e zones perreth dhe komuniteti i saj do te vleresohen nga inspektoret e
kontrollit dhe zhvillimit te teritorit dhe te sektorit te te ardhurave.
Struktura e ngarkuar per dhenien e “lejes non stop” perllogaritjen e vleres se saj,per vjeljen e
tarifes eshte sektori perkates i licensimeve qe do te percaktohet ne strukturen e re te Bashkise
Devoll.
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Te dhenat mbi bazen e tarifes dhe kategorite perkatese per pajisjen me kete leje paraqiten ne
tabelen meposhte sebashku me parashikimin e te ardhurave nga kjo tarife.
Tarifa “leje non stop”
Niveli i Tarifes
Nr
1.
2.

Kategorite e T.”leje non-stop”
Kazinote
Karburante,restorante dasmash,bar

Nj.Bilisht
30.000
15.000

Nj.e Tjera
30.000
15.000

Parashikimi i te ardhurave eshte bere mbi aktivitetet ekzistuese dhe qe ushtrojne aktivitet pas
ores 23.00.
Te ardhura te parashikuara nga tarifa per leje Non stop:
Viti
2018
2019
2020
Vlera/ne mije lek 240
243
246

2021
249

VII. TARIFE PARKIMI
Tarifen e parkimit e paguan cdo person qe ka mjet te licensuar per te kryer aktivitet te transportit
te udhetareve dhe Bankat e nivelit te dyte qe operojne ne teritorin e Bashkise Devoll qe kerkojne
vend parkim para objektit te tyre.
Baza e tarifes dhe kategorite qe i detyrohen kesaj tarife paraqiten ne tabelen meposhte:
Tarifa e Parkimit
Nr
1.
2.
3.
4.
5.

Kategorite e T.Parkimit
Taksi (4+1)
Taksi (8+1)
Mikrobuza
Autobuza
Banka

Niveli i Tarifes
Nj.Bilisht
Nj.e Tjera
4.500 lek/vit
4.500 lek/vit
4.500 lek/vit
4.500 lek/vit
13.000 lek/vit
13.000 lek/vit
25.000 lek/vit
25.000 lek/vit
100 lek/vend/dite
0

Tarifa e parkimit paguhet ne momentin e pajisjes me jeje ose certificate transporti na zyra per
dhenien dhe pajisjen me licenca dhe certifikata transporti.Parashikimi i te ardhurave nga kjo
tarife eshte bere me te njejten reference te tarifes se parashikuar per per lejat dhe certifikatat e
transportit,numri i mjeteve qe do e paguajne kete tarife eshte perllogaritur njelloj.
Struktura pergjegjese per vjeljen e tarifes se parkimit eshte zyra qe do te pajise me leje dhe
certificate transporti personat e interesuar,pagesa do te kryhet ne momentin e marjes se lejes ose
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certifikates se transportit nga organet kopetente ne Bashkine e Devollit, gjithashtu dhe Sektori i
te Ardhurave.
Te ardhura te parashikuara nga tarifa e parkimit:
Viti
2018
2019

2020

2021

Vlera/ne mije lek 664.9

675.1

680.2

670

800
700
600
500

Te ardhura nga tarifa per leje
qarkullimi

400

Te ardhura nga tarifa per leje
Non-stop

300

Te ardhura nga tarifa e parkimit

200
100
0
2018

VIII.

2019

2020

2021

TARIFE SHERBIM VARRIMI

Tarife per sherbim varrimi eshte e ndryshme ne llogaritje dhe ne permbajtje per njesine
administrative Bilisht krahasuar me njesite administrative te tjera.
Per njesine administrative Bilish tarifa e sherbimit te varimit eshte mbajtur per cdo vdekje pasi te
gjithe bazen material dhe sherbimin ofrohet nga Bashkia,ndersa per kater njesite e tjera per vitin
2018 eshte parashikuar te veme nje tarife prej 150 lek per familje ne vit e cila do te paguhet per
arsye se Bashkia Devoll per kete vit ka menduar dhe do te punesoje punonjes per cdo njesi per
mirmbajtjen dhe pastrimin e cdo vareze te cdo fshati.
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Tarife Sherbim Varrimi:
Nr.
1.
2.

Kategorite e Tarifes se Varrimit
Sherbim varrimi
Tarife mirmbajtje varezash

Niveli i Tarifes
Nj.Bilisht
Nj.e Tjera
15000 lek/varim
0
150
lek/vit/familje

0

Struktura pergjegjese per vjeljen e tarifes eshte sektori i sherbimit te varimit per njesine
administrative Bilisht ndersa per kater njesite e tjera eshte Sektori i te Ardhurave
Pagesa e detyrimit per njesine administrative Bilisht do te kryhet ne momentin e kryerjes se
cregjistrimit te personit te vdekur nga familjaret e tij ne zyren e gjendjes civile,ndersa per kater
njesite administrative te tjera mbledhja e tarifes per mirmbajtje varezash do te paguhet nga cdo
familjedhe do te mblidhet nga ispektori i taksave ne cdo familje njeheresh me taksat dhe tarifat e
tjera per cdo familje.
Te ardhura te parashikuara nga tarifa per sherbim varrimi:
Viti
2018
2019
2020
Vlera/ne mije lek 1650
1660
1670

2021
1680

IX. TARIFA TE NDRYSHME BASHKIE
Tarifa te ndryshme bashkie perfshin tarifen per sherbime te ndryshme qe i ofrohet qytetareve nga
Bashkia.Kjo tarife perfshin dhe aplikime te ndryshme nga cdo qytetar ne bashki per sherbim apo
document te ofruar nga Bashkia.
Tarifat e ndryshme dhe niveli i tyre paraqiten ne tabelen meposhte.
Tarifa te ndryshme bashkie
Nr.
Kategorite dhe llojet e tarifave

Niveli i Tarifes
Nj.Bilisht

1.
2.
3.

Tarife vertetimi
Tarife vertetimi nga arshiva
Tarife per zgjidhje konflikti

4.
5.

Tarife aplikimi per leje ndertimi
Tarife per leje zhvillimore

6.
7.

Tarife per leje perdorimi
Tarifa nga zjarfiksja

Nj.e Tjera

100 lek
200 lek
500 lek

100 lek
200 lek
500 lek

500 lek
5.000 lek

500 lek
5.000 lek

20 lek/m2
Sipas vkm

20 lek/m2
Sipas vkm

Baza e tarifes eshte e ndryshme ne varesi te tarifes per te cilen paguan. Ne tabelen mesiper
paraqiten nje sere tarifash te cilat aplikohen nga zyra te ndryshme ne Bashkine Devoll.
Strukturat pergjegjese per vjeljen e tarifave te ndryshme te bashkise te paraqitura ne tabelen
mesiper jane cdo zyre qe do i ofroje sherbimin perkates qytetarit kundrejt pageses se tarifes.
38

Te ardhura te parashikuara nga tarifa per sherbime administrative:
Viti
2018
2019
2020
Vlera/ne mije lek 1000
1010
1020

2021
1030

X. TARIFE PER QERA TRUALLI
Tarifa e qirasë së truallit parashikohet në bazë të kontratave që kemi me marrëveshje mes dy
palëve, nga ana e Bashkisë dhe qiramarrësit si dhe nga ana e ish komunave tani njesi
administrative dhe qiramarsit.Tarifat jane te percaktuara ne ligjin perkates qe i pergjigjet lindjes
se ketij detyrimi.Ne tabelen meposhte pasqyrohen te gjithe operatoret te cilet i detyrohen
Bashkise Devoll per tarifen e qera trualli sipas kontrates se lidhur midis paleve,sipas metrave
katror te mara nga cdo operator.
Tarife per Qera Trualli
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Operatoret Qiramares
Vodafon kompani Cel
AMC kompani Cel
Albtelecom Sh.A
Plus kompani Cel
Qera trualli “Musa”
ILIRIA 02 Sh.p.k

Niveli i Tarifes
Nj.Bilisht
Nj.e Tjera
Sipas
Sipas
Kontratave
Kontratave
Te
Te
lidhura
lidhura

Te ardhura te parashikuara nga tarifa per qera trualli:
Viti
2018
2019
Vlera/ne mije lek 2533.3

2550

2020
2566.7

2021
2583.4

XI. TARIFE PER QERA OBJEKTI
Tarifa e qirase se objektit po ashtu si tarifa e qerase se truallit eshte e llogaritur sipas ligjeve ne
fuqi dhe kontratave te lidhura midis paleve. Ne njesine administrative Bilisht jane kater kontrata
te lidhura per kater banesa qe jane ndertuar dhe jetojne familjet rome.
Tarifa per Qera Objekti
Niveli i Tarifes
Nr.
1.

Tarifa
Tarife mujore per objekt

Nj.Bilisht
Nj.e Tjera
3.300 lek/muaj

0
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Struktura pergjegjese per vjeljen e tarifes: Sektori I te Ardhurave ne bashkepunim me
sektoret e tjere kopetent per pagesen e qerase mujore n.q.s qeraja nuk paguhet vullnetarisht.
XII. TARIFE CERDHE
Ne njesine administrative Bilisht kemi cerdhen e femijeve. Tarifa e cerdhes eshte pagesa mujore
per cdo femije qe do te regjistrohet ne cerdhe. Me pagesen e tarifes se cerdhes nga cdo familje qe
con femijen e saj ne cerdhe perfshihet dhe mengjezi dhe dreka per femijet.
Ne tabelen meposhte paraqitet tarifa e cerdhes per femije ne muaj.
Tarifa e cerdhes
Nr

Tarifa

Niveli i Tarifes
Nj.Bilisht

1.

Tarife mujore per femije

Nj.e Tjera
3.000 lek/muaj

0

Parashikimi i te ardhurave per kete ze eshte bere mbi nje numer mesatar te femijeve te regjistruar
ne cerdhe. Per vitin 2018 eshte bere nje parashikim mesatar prej 15 femije ne muaj. Pagesa e
tarifes kryhet cdo muaj nga prinderit qe regjistrojne femijet ne cerdhe.
Struktura pergjegjese per vjeljen e kesaj tarife eshte cerdhja e qytetit,pergjegjesja e saj ben
mbledhjen e tarifes per cdo femije dhe I derdh te ardhurat per llogari te bashkise.

XIII.

LLOJET DHE NIVELET E GJOBAVE TE BASHKISE DEVOLL

Llojet dhe nivelet e gjobave qe do te aplikohen nga punonjesit e Bashkise sipas llojit te shkeljes
administrative dhe se cili sector pergjigjet per shkeljen administrative te bere nga cdo banor ose
jo ne teritorin e Bashkise Devoll do te paraqiten ne tabelen meposhte.
Per vitin 2016 do te aplikohet dhe do te kete penalizime dhe per vonesat e shlyerjes se
detyrimeve nga subjektet fizike dhe juridike.
Llojet dhe nivelete e gjobave dhe kamatvonesave
Niveli i Tarifes
Nr.
LLOJET E GJOBAVE
Nj.Bilisht
Nj.e Tjera
1.
MOS SHLYERJE NE AFAT TE DETYRIMEVE TATIMORE
1.a Gjoba per mosshlyerje te detyrimeve tatimore
(taksa,tarifa) brenda afatit, 20 Prill
Per cdo dite vonese 0.1% e
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2.

3.

4.

5.

1.b Nese subjekti i ri ose adresa sekondare
vleres se detyrimit total te
regjistrohet pas dates 20 Prill afati i fundit per
papaguar
shlyerjen e detyrimeve eshte 30 dite pas regjistrimit
(maksimumi 25%/vit)
ne QKR
NIVELI DHE LLOJI I GJOBAVE PER NDERHYRJE DHE DEMTIM NE
INFRASTRUKTUREN RRUGORE NE NDRICIMIN RRUGOR
2.a Demtim,carje rruge
50.000-100.000 leke
2.b Demtim,carje trotuari
100.000 leke
2.c Bllokim rruge dhe trotuari
50.000 leke
2.d Nxjerja e inreteve dhe plehut te bagetive ne
50.000 leke
territorin publik
2.e Demtim i shtyllave te ndricimit dhe i ndricuesve

100.000 leke

2.f Nderhyrje dhe demtim I rjetit te ndricimit public

100.000 leke

NIVELI I GJOBAVE PER NDERHYRJE DHE DEMTIME NE RRJETIN E
UJESJELLESIT (Per Njesite Administrative Miras,Hocisht,Proger,Qender Bilisht)
3.a Lidhje e pamiratuar ne tubacion
100.000 leke
3.b Demtim I rrjetit dhe pusetave nga punimet qe
kryhen prane tyre me leje ose pa leje
50.000 leke
3.c Demtim te mjetit mates te ujit
50.000 leke
NIVELI I GJOBAVE PER NDERHYRJE DHE DEMTIME TE HAPESIRAVE TE
GJELBERTA DHE PUBLIKE
4.a Demtim I hapesirave publike te gjelberta
50.000 leke
4.b Demtim,prerje pemesh
100.000 leke
4.c Vendosje tabelash,pankartash, banderolash pa leje
10.000 leke
Te gjitha shkeljet dhe kundravajtjet e tjera
administrative qe nuk jane te parashikuar mesiper

2.000 lek

Shenim: Te gjitha penalitetet e mesiperme nuk kane fuqi prapavepruese.
Gjoba per mosshlyerje ne afat te detyrimeve tatimore aplikohen vetem per subjektet e tatueshem
(qe jane te pajisur me NIPT). Baza e llogaritjes se gjobes per zerin 1 eshte detyrimi total vjetor i
te gjitha taksave vendore.
Duke pare dhe analizuar cdo lloj penaliteti dhe nivelin e saj per vitin 2017 si per cdo ze tjeter
kemi bere nje parashikim te mbledhjes se te ardhurave nga keto kundravajtje dhe vonesa ne
shlyerjen e detyrimeve ne shumen 1.155.000 leke, shpresojme qe sasia dhe numri i vendosjes se
gjobave te jete sa me i vogel.
Pergjegjes per vendosjen dhe mbledhjen e gjobes eshte cdo sektor dhe zyre qe preket nga
shkeljet administrative te permendura me lart.
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XV.TARIFAT PER SHITJE TE PRODUKTEVE BUQESORE DHE TARIFA PER
SHERBIMIN E UJITJES
Llojet dhe nivelet e tarifave te pyjeve dhe bujqesise
Nr.
Tarifa
1.

Tarifa te sektorit pyjor(shitje te produkteve pyjore)

2.

Tarife per sherbim ujitje
ngritje mekanike/rjedhje e lire

3.

Niveli i Tarifes
Nj.Bilisht
0

Nj.e Tjera
Sipas V,K,M

150/200 per dynym

Tarife ujitje per mirmbajtje

100/ujitje

1800
1600
Te ardhura nga tarifa per
sherbim varrimi

1400
1200

Te ardhura nga tarifa e cerdhes

1000
800

Te ardhura nga penalitete

600
400

Te ardhura nga tarifat per
sherbime administrative

200
0
2018

2019

2020

2021
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TOTALI I PARASHIKIMIT TE TE ARDHURAVE DHE PESHA SPECIFIKE QE ZE CDO
TAKSE DHE TARIFE NE TOTALIN E TE ARDHURAVE TE PARASHIKUARA NGA
BASHKIA DEVOLL PER VITIN 2018
/Ne leke
Nr.
1
2

TAKSAT VENDORE

Tatim i thjeshtuar mbi fitimin e B.V.
Takse mbi P.Paluajtshme
a -Taksa mbi ndertesat
b -Taksa mbi token buqesore
c -Taksa mbi truallin
Taksa e fjetjes ne hotel
3
Taksa mbi kalimin e pronesise per P.P
4
Taksa e ndikimit ne infrastrukture
5
Taksa e regjistrimit te automjeteve
6
Taksa e zenies se hapesirave publike
7
Taksa e tabeles
8
SHUMA E TAKSAVE
Nr.
TARIFAT VENDORE
Tarife pastrimi
1
Tarife e sherbim veterinar
2
Tarife ndricimi
3
Tarife gjelberimi
4
Tarifa per leja & certifikata transporti
5
Tarife leje non stop
6
Tarife parkimi
7
Tarife per sherbim varrimi
8
Tarifa te ndryshme Bashkie
9
Tarifa per qera trualli
10
Tarife per qera objekti
11
Tarife Cerdhe
13
Penalitete (gjoba)
14
Tarifa per shitje te prod.buq.dhe ujitjes
15
SHUMA E TARIFAVE
SHUMA E TE ARDHURAVE

PESHA SPECIFIKE
2.3%
71.2%
20.2%
47.5%
3.5%
0.1%
0.2%
11.4%
9.1%
0.9%
4.8%
48.6%
49.9%
0.4%
25.3%
0.4%
1.5%
0.5%
1.4%
3.5%
2.1%
5.4%
0.3%
1.1%
0.2%
8%
51.4%
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Pesha specifike e taksave
Tatim i thjeshtuar mbi fitimin e
B.V.
-Taksa mbi ndertesat
-Taksa mbi token buqesore
-Taksa mbi truallin

Pesha specifike e tarifave
Tarife pastrimi
Tarife e sherbim veterinar
Tarife ndricimi
Tarife gjelberimi

Treguesit ekonomikë e financiarë të Bashkisë Devoll për periudhën 2019-2021
Treguesit ekonomikë e financiarë të Bashkisë Devoll për periudhën 2019-2021, janë bazuar
në burimet e planifikuara të PBA-së 2019-2021 dhe në kërkesat e rishikuara buxhetore për
këtë periudhë.
Parashikimi i të ardhurave e shpenzimeve është bazuar në:
 Paketën fiskale aktuale të Bashkisë Devoll,
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 Shpërndarjen e burimeve në përputhje me prioritetet e zhvillimit të qytetit, përcaktuar në
programin e Kryetarit të Bashkisë 2015-2019,
 Prioritetet e qyetetarëve të regjistruara gjatë takimeve në çdo njësi administrative,
 Analizën e kostove të shërbimeve për çdo program.

 SHPENZIMET E BASHKISË DEVOLL PËR PERIUDHËN 2019-2021

Programet shpenzuese te Bashkise Devoll
1110
013
031
032
042
045
051
064
081
082
091
092
101
104
107

Organet ekzekutive dhe legjislative,ceshtjet financiare
Sherbimet e pergjithshme
Sherbimet policore
Sherbimi I mbrojtjes nga zjarri
Buqesia , pyjet ,peshkimi dhe gjuetia
Transporti rrugor
Menaxhimi I mbetjeve
Ndricimi I rrugeve
Sporti
Kultura
Arsimi baze dhe parashkollor
Arsimi I mesem
Semundje dhe paaftesi
Familje dhe femije
Ndihma ekonomike

Pjesën më të madhe të shpenzimeve e zenë shpenzimet korente, shpenzimet për paga dhe
shpenzimet kapitale:

 Programi 1. Ky program perfshin: planifikimin menaxhimin dhe administrimin, ceshtjet
financiare dhe fiskale si dhe sherbime te pergjithshme publike.
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20000
10000
0
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 Programi 2. Ky program perfshin:planifikimin e pergjithshem dhe sherbimet
statistikore,sherbimet e pergjithshme si dhe pagesa per sherblimin e borxhit te
brendshem.
120000
100000
80000
Paga
Korente

60000

Kapitale
40000

Jashte-buxhetore

20000
0
2018

2019

2020

2021

Shenim:Shpenzimet kapitale ne vitin 2018 jane investim per blerjen e makinerive.

 Programi 3. Ky program perfshin sherbimet policore vendore.
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 Program 4. Ky program perfshin mbrojtjen nga zjarri dhe mbrojtjen civile.
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 Programi 7. Ky program perfshin sherbimet bujqesore,inspektimi,ushqimi dhe mbrojtja
e konsumatoreve.
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Shenim:Pjesa e shpenzimeve kapitale me te larta se vitet ne vazhdim perbehet nga
detyrime te palikuiduara si dhe investime ne kanale ujites.

 Programi 8. Ky program perfshin: rrjetin rrugor,studimet rrugore dhe transporti public.
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 Programi 10. Ky program perfshum sherbimet e menaxhimit te mbetjeve vendore.
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 Programi 17. Ky program perfshin ndricimin e rrugeve.
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 Programi 19. Ky program perfshin sherbimet rekreative dhe sportive.
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 Programi 20. Ky program perfshin: trashegimine kulturore,monumentet,kopshtet
zeologjike e botanike dhe biblotekat, arti dhe kultura, muzete,teatrot dhe ngjarjet
kulturore.
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 Programi 21. Ky program perfshin arsimin baze dhe sistemin e arsimit parashkollor.

70000
60000
50000
Paga

40000

Korente
30000

Kapitale
Jashte-Buxhetore

20000
10000
0
2018

2019

2020

2021

 Programi 22. Ky program perfshin shpenzimet per arsimin e mesem.
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 Programi 24. Ky program perfshin shpenzime kujdesi social per personat e semure dhe
me aftesi te kufizuara.
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 Programi 26. Ky program perfshin kujdesin social per familjet dhe femijet.
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 Programi 29. Ky program perfshin shpenzimet per ndihmen ekonomike.
52

8000
7000
6000
5000

Paga
Korente

4000

Kapitale
3000
Jashte-buxhetore
2000
1000
0
2018

2019

2020

2021

 Publikimi I projektit të pare të programit buxhetor afatmesëm do të publikohet
menjëhere mbas miratimit nga këshilli bashkiak duke u bazuar dhe tek afatet e
“KALENDARI ORJENTUES PËR MENAXHIMIN E SHPENZIMEVE
VENDORE 2018”

Duke ju falenderuar për bashkepunimin ju lutemi të ndani me ne cdo paqartësi apo
sugjerim që keni për koordinimin sa më të mire të punës dhe një projekt-buxhet me
efektiv.

BAZA LIGJORE








Ligji nr.9632 date 30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore “ i ndryshuar
ligjin nr.109/2017 date 30.11.2017, per “Buxhetin e vitit 2018”
Ligji nr.139/2015 date 17.12.2015 “Per vetqeverisjen vendore”
Ligji nr.9723 date 03.05.2007 “Per qendren Kombetare te Regjistrimit”
Ligji nr.9920 date 19.05.2008 “Per procedurat tatimore ne Republiken e Shqiperise” i
ndryshuar
Ligji nr.8438 date 28.12.1998 “per tatimin mbi te ardhurat “ i ndryshuar
Ligji nr.10081 date 23.02.2009 “Per licencat,autorizimet dhe lejet ne Republiken e
28.07.2008 “per taksat kombetare” i ndryshuar
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Ligji nr.9482 date 03.04.2006 “Per legalizimin,urbanizimin dhe integrimin e ndertimeve
pa leje” I ndryshuar
Ligji nr.107/2014 date 31.07.2014 “Per planifikimin dhe zhvillimin e teritorit”
Ligji nr.10465 date 29.09.2011 “Per sherbimin veterinar ne Republiken e Shqiperise”
Ligji nr.10279 date 20.05.2010 “Per kundravajtjet administrative”
Ligji nr.10463 date 22.09.2011 “Per menaxhimin e integruar te mbetjeve “ i ndryshuar
Vendim i Keshillit te Ministrave Nr.505 Date:01.08.2007 “Per miratimin e statutit te
Qendres kombetare te Regjistrimit”
Vendim i Keshillit te Ministrave Nr.783 Date: 10.11.2001 “Per procedurat e ndarjes se te
ardhurave te takses vjetore te mjeteve te perdorura me njesite e qeverisjes vendore”
Vendim i Keshillit te Ministrave Nr.54 Date: 05.02.2014 “per percaktimin e
kritereve,dhenies me qira,enfiteoze apo kontrata te tjera te pasurise shteterore” i
ndryshuar
Vendim i Keshillit te Ministrave Nr.391Date: 21.03.2006 “Per percaktimin e tarifave ne
sektorin e Pyjeve dhe Kullotave” I ndryshuar
Vendim i Keshillit te Ministrave Nr.285 Date: 27.06.2002 “Per tarifat e sherbimeve qe
kryen Policia e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimit ndaj shtetasve dhe
personave,juridike,fizike,vendas dhe te huaj”
Udhezim i Ministrit te financave Nr.1 Date: 12.01.2007 “per percaktimin e veprimtarive
qe trajtohen si veprimtari,tregetare apo sherbimi,ambulante si dhe procedurat e
regjistrimit te tyre ne organin tatimor”
Udhezimit te ministrit te Financave Nr.32 date: 31.12.2013 “Per tatimin e thjeshtuar mbi
fitimin e biznesit te vogel” I ndryshuar
Udhezim i Ministrit te Financave Nr.26 Date 04.09.2008 “Per taksat kombetare “ i
ndryshuar
Udhezim i perbashket (Ministri I Financave dhe Ministri i Drejtesise) Nr.655/1 Date:
06.02.2007 “Per percaktimin e Uniformitetit te Standarteve Proceduriale dhe te raportimit
te sistemit te takses vendore”
Udhezimit te Ministrit te Financave nr.2 date 06.02.2012 “ Per procedurat standarte te
zbatimit te buxhetit”
- Ligjin nr. 139/2015 “Për Vetqeverisjen Vendore”
Ligjit nr.68 date 27.04.2017 “Per financat e vetqeverisjes vendore”
- Ligjit nr.9936 datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e
Shqipërisë”I ndryshuar
- VKM nr. 165 datë 02.03.2016 “Për,grupimin e njësive tëqeverisjes vendore për efekt
page dhe caktimin e kufijeve të pagave,te funksionareve te zgjedhur dhe te emeruar te
nepunesve civilee të punonjësve administrative të njesive tëvetqeverisjes vendore”,
- VKM nr.438 date 08.06.2016 “ Per kriteret dhe rregullat e shfrytezimit te pyjeve dhe
shitjes se materialit drusor e te prodhimeve te tjera pyjore dhe jopyjore.
- VKM nr.1064 date 22.12.2010 “Per disa ndryshime te vendimit te keshillit te ministrave
nr.391 date 21.06.2006 per caktimin e tarifave ne sektorin e pyjeve dhe kullotave”
- Udhezim nr.2 date 06.03.2013 “Për kërkesat teknike të caktimit të ngastrave, grupngastrave dhe ekonomive pyjore për trajtime, mirëmbajtje e prerje ripërtëritëse, rregullat
për vjeljen e materialit drusor dhe shitjen me ankand të lëndës drusore e të prodhimeve të
tjera drusore e jodrusore.
- Të tjera akte ligjore dhe nënligjore të nxjera në zbatim të tyre.
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