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Baza Ligjore : Ligji nr 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar, përbën ligjin 

bazë për reformat e decentralizimit të pushtetit vendor dhe përcakton rregullat për ushtrimin e të 

drejtave dhe detyrave të njësive të qeverisjes vendore në drejtim të krijimit të taksave vendore, 

mbledhjen dhe administrimin e tyre. Bazuar në Ligjin nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetqeverisjen 

vendore”, Ligji nr 9632, date 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar, Ligjin 68/2017 

“Për financat e vetëqeverisjes vendore” dhe Ligjin nr.9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare”, i 

ndryshuar, në të ardhurat vendore përfshihen kryesisht:  Tatim i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të 

vogël;  Taksa mbi pasurinë e paluajtshme  Taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet e reja;  

Taksa e fjetjes në hotel;  Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme;  Taksa 

e tabelës/reklamat;  Taksa e mjeteve të përdorura të transportit;  Taksa e rentës minerare;  Të 

ardhura nga tatimi mbi të ardhurat personale;  Tarifa për shërbime; Më poshtë në mënyrë të 

përmbledhur jepet legjislacioni fiskal vendor, i cili është konsultuar për të hartuar këtë paketë fiskale.  

Ligji nr 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", ndryshuar me Ligjin nr. 9745 datë 

28.05.07; ndryshuar me Ligjin nr. 9764, datë 09.07.2007; ndryshuar me Ligjin nr. 9931, datë 09.06.2008; 

ndryshuar me Ligjin nr. 10 073, datë 9.2.2009; ndryshuar me Ligjin nr. 10117 dt. 23.4.2009; ndryshuar 

me Ligjin nr. 10146 dt.28.9.2009; ndryshuar me Ligjin Nr. 10354 , datë 18.11.2010; ndryshuar me Ligjin 

nr. 10457, datë 21.07.2011; ndryshuar me Ligjin nr. 106/2013, datë 28.3.2013; ndryshuar me Ligjin nr. 

181/2013, datë 28.12.2013; ndryshuar me Ligjin nr. 85/2014, datë 17.07.2014; ndryshuar me Ligjin nr. 

181/2013, dt. 28.12.2013; ndryshuar me Ligjin nr. 142/2015, datë 17.12.2015;ndryshuar me Ligjin 

nr.106/2017; ndryshuar me Ligjin Nr. 41/2018;Aktin Normativ Nr. 3, datë 2.10.2019;  Ligji nr.139/2015, 

datë 17.12.2015 “Për vetqeverisjen vendore”’ i ndryshuar  Ligji nr. 8438 datë 28.12.1998, “Për tatimin 

mbi të ardhurat”, i ndryshuar;  Ligji nr.9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, i 

ndryshuar;  Ligji nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i  

ndryshuar;  Ligji nr.10081, datë 23.2.2009, ”Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e  

Shqipërisë” i ndryshuar”;  Ligji nr. 10304, datë 15.7.2010, ”Për sektorin minerar në Republikën e 

Shqipërisë”;  Ligji nr.9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar;  Ligji nr. 93/2015 “Për 

turizmin”, i ndryshuar;  Ligji Nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 

ndërtimeve pa  leje”, i ndryshuar;  Ligji Nr 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i 

ndryshuar;  Ligji Nr.10465, datë 29.9.2011 “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, i  

ndryshuar;  Ligji Nr.8450, datë 24.2.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të 

gazit  dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar;  Ligji. Nr. 9385, datë 4.5.2005“Për pyjet dhe shërbimin 

pyjor”,i ndryshuar;  Ligji Nr. 9693, datë 19.3.2007 “Për fondin kullosor”, i ndryshuar;  Ligji Nr. 10279, 

datë 20.05.2010 “Për kundravajtjet administrative”, i ndryshuar;  Ligji Nr.8744, datë 22.2.2001 “Për 

transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në  njësitë e qeverisjes vendore”, i ndryshuar; 

 Ligji Nr.10296, datë 08/07/2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar;  Ligji nr. 

10463, datë 22.9.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar;  Ligji nr. 152/2015, 

datë 21.12.2015, “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”;  Ligji. nr. 68/2017 “Për financat 



e vetëqeverisjes vendore”;  Ligji nr. 22/2018 “Për strehimin social”; Vendime dhe udhëzime:  Vendim i 

Këshillit të Ministrave nr. 505, datë 1.8.2007 “Për miratimin e Statutit të Qendrës Kombëtare të 

Regjistrimit”;  Vendimi i Këshillit të Ministrave, nr. 783, datë 10.11.2011, ”Për procedurat e ndarjes së 

të ardhurave të taksës vjetore të mjeteve të përdorura me njësitë e qeverisjes vendore”;  VKM Nr.7, 

datë 4.01.2012, "Për përcaktimin e procedurave dhe të dokumentacionit të nevojshëm për arkëtimin e 

taksës së rentës minerare", i ndryshuar.  VKM Nr. 970, dt 02.12.2015 “Për përcaktimin e proçedurave 

dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” ;  VKM 

Nr. 396, datë 21.6.2006 “Për kriteret e transferimit dhe të përdorimit të pyjeve nga njësitë e qeverisjes 

vendore”;  VKM nr. 391 datë 21.06.2006 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe 

kullotave”;  VKM 632 datë 11.06.2009 “Për tarifat në sektorin e Kullotave",  VKM nr.1064 datë 

22.12.2010 “Për disa ndryshime në VKM nr. 391 datë 21.06.2006 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin 

e pyjeve dhe kullotave”;  VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, i ndryshuar; VKM nr. 54, datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, dhënies me qira, 

enfiteozë apo  kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i ndryshuar.  Vendim i Këshillit të Ministrave 

nr. 992, datë 9.12.2015 “Për disa ndryshime në vendimin nr.54, datë 5.2.2014, të Këshillit të Ministrave, 

“Për përcaktimin e kritereve, procedurës dhe mënyrës së dhënies me qira, enfiteoze apo kontrata të 

tjera të pasurisë shtetërore”, të ndryshuar;  VKM Nr.469, datë 3.6.2015, "Për përcaktimin e vlerës 

minimale të çmimit të referencave të  qirave të ndërtesave për qëllime tatimore";  VKM Nr. 575, datë 

24.6.2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte”;  VKM Nr. 285, date 

27.6.2002 “Për tarifat e shërbimeve që kryen policia e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit ndaj shtetasve 

dhe personave, juridikë e fizikë, vendas e të huaj“;  VKM Nr.1108, date 30.12.2015 “Për transferimin, 

nga Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit rural dhe Administrimit të ujërave te Bashkitë, të infrastrukturës së 

ujitjes dhe kullimit, të personelit dhe të aseteve të luajtshme e të paluajtshme të Bordeve Rajonale të 

Kullimit”;  VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, neni 27 

pika 4;  VKM nr. 132, datë 7.3.2018 për Metodologjinë për përcaktimin e vlerës së taksueshme të 

pasurisë së paluajtshme “ndërtesa”, e bazës së taksës për kategori specifike, natyrën dhe prioritetin e 

formacionit dhe të dhënave për përcaktimin e bazës së taksës, si dhe të kritereve dhe rregullave për 

vlerësimin alternative të detyrimit të taksës.  Udhëzimi nr. 1, datë 16.06.2011 “Për disa ndryshime në 

udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 të KM “Për mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, të 

ndryshuar, pika 4.  Udhëzim i Ministrit të Financave Nr.1, datë 12.1.2007 “Për përcaktimin e 

veprimtarive që trajtohen si veprimtari, tregtare apo shërbimi, ambulante si dhe procedurat e 

regjistrimit të tyre në organin tatimor”;  Udhëzim i Ministrit të FinancaveNr.32, datë 31.12.2013, "Për 

tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël", i ndryshuar.  Udhëzim i Ministrit të Financave 

Nr.26, datë 4.09.2008, "Për taksat kombëtare", I ndryshuar.  Udhëzim i Përbashkët (Ministri i Financave 

dhe Ministri i Drejtësisë) Nr. 655/1, datë  06.02.2007 “Për Përcaktimin e Uniformitetit të Standardeve 

Proceduriale dhe të Raportimit të Sistemit të taksës Vendore “;  Udhëzim i Ministrit të Zhvillimit 

Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes nr. 6756, date 3.9.2015 “Për zbatimin e vendimin të 

Këshillit të Ministrave nr. 54, datë 5.2.2014 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës dhe të mënyrës 

së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i ndryshuar;  Udhëzim 

nr.30, datë 27.12.2011, "Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik", i  ndryshuar;  

Udhëzuesi i Ministrit për Çeshtjet Vendore nr 541/1, date 31.12.2015 “Udhëzues për zbatimin e VKM 



nr.l108 dat.30.l2.20l5 "Për transferimin nga MBZHRAU tek bashkitë, të infrastrukturës së ujitjes dhe 

kullimit, të personelit dhe të aseteve të luajtshme dhe të  paluajtshme”;  Urdhëri i Ministrisë së 

Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, nr 189, datë 04.05.2018 “Për miratimin e çertifikatës shëndetësore 

veterinare për mishin e kafshëve të llojit gjedh, të imta, derra të therura në thertore”  Urdhëri i 

Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, nr 190, datë 04.05.2018 “Për miratimin e çertifikatës 

shëndetësore veterinare që shoqëron lëvizjen dhe transportin e ngarkesave me lëkurë dhe produkte me 

origjinë shtazore jo për konsum njerëzor”.  Vendimimi nr.607, date 25.07.2020,”Per tarifat per llojet e 

sherbimeve qe ofrohen nga sherbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimi”. Në mbështetje të ligjeve të 

cituara me lart, Paketa fiskale e Bashkisë Prrenjas për vitin 2021 ka reflektuar ndryshimet ligjore, por 

dhe përshtatjen e treguesve të taksave e tarifave vendore, ndryshimeve administrative, shtrirjes 

gjeografike dhe nivelit ekonomik të njesive administrative përbërëse të Bashkisë. Të gjitha këto 

ndryshime do të shërbejne si instrument për rritjen e eficencës administrative, profesionale dhe teknike 

të qeverisjes vendore, nëpermjet rritjes së të ardhurave për t’i dhënë shërbime më të mira për 

qytetarët. Paketa fiskale e Bashkisë Prrenjas për vitin 2021 është e përbërë nga taksa e tarifa vendore të 

distinuara për juridiksionin e kësaj Bashkie. Nivelet e taksave vendor jane kryesisht të miratuara ne ligj 

nga Kuvendi i Shqiperise, por per nevoja te qeverisjes vendor, Keshilli Bashkiak ka të drejtë të miratojë 

dhe taksa të përkohshme apo tarifa , që i sherbejne një objektivi të caktuar për përmirësimin e situatave 

në infrastrukturën e teritorit brenda juridiksionit të Bashkisë. Për kuptimin me të saktë të materialit të 

referuar më poshtë, është e nevojshme dhe prezantimi i termave të saj si : 1. “Baza e taksës” është vlera 

mbi të cilën zbatohet taksa vendore sipas llojit të taksës ajo mund të kuptojë pasurinë, të ardhurat, 

çmimin ose vlerën e transaksionit. 2. "Niveli tregues i taksës” janë nivelet referuese të taksave vendore 

të parashikuara në ligj, mbi të cilat ka të drejtë të vendos Këshilli Bashkia në çdo vit buxhetor. 3. “Taksë 

vendore” është një pagesë e detyrueshme dhe e pakthyeshme në buxhetin e Bashkisë, e vendosur me 

ligj e miratura në paketën fiskale, dhe që paguhet nga çdo person që ushtron një të drejtë apo përfiton 

një shërbim publik në territorin e njësisë së vetëqeverisjes vendore. 4. “Tarifë vendore” është një pagesë 

që një individ, person fizik apo juridik bën në shkëmbim të një shërbimi specifik të marrë, të mirë 

publike specifike të përdorur apo të drejte të dhënë nga Bashkia. 5. “Taksë ose tatim i ndarë” është një 

taksë kombëtare ose tatim i përcaktuar sipas ligjit për procedurat tatimore ose ligjeve të veçanta 

tatimore, të ardhurat respektive prej të cilave ndahen, plotësisht ose pjesërisht, me njësitë e 

vetëqeverisjes vendore, sipas përcaktimeve të këtij ligji. 6. “Të ardhura nga burimet e veta” janë të 

gjitha të ardhurat që krijohen dhe administrohen në nivel vendor, nën autoritetin e Bashkisë, sipas 

legjislacionit në fuqi. 7. “Agjent i taksave dhe tarifave” është personi juridik/institucioni, i cili, është 

përgjegjës për arkëtimin dhe transferimin në llogarinë e Bashkisë të të ardhurave nga taksat dhe tarifat 

vendo 


