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I. Hyrje 

Autoriteti Qeverisjes Vendore përcaktohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë 

(neni 13, 108-115, 131 dhe 163, nene të cilat përcaktojnë kornizën kryesore të qeverisjes 

vendore dhe parimet e decentralizimit të njësive të qeverisjes vendore). Në funksion të 

kësaj autonomie, “Karta Europiane e Vetqeverisjes Vendore” sanksionon” autonominë 

e pushtetit vendor nga pikpamja financiare (neni 9). Mbi këto parime, ligji nr. 139/2015 

“Për vetëqeverisjen vendore”, Kreu VIII i cili trajton “Financat e Njësive të Vetëqeverisjes 

Vendore” sanksionon parimet e financimit të njësive të qeverisjes vendore (neni 34, pika 

1). Sipas ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 34, pika 3 dhe 4, njësitë e 

vetëqeverisjes vendore financohen nga të ardhurat që sigurohen nga taksat, tarifat dhe 

të ardhurat e tjera vendore, nga fondet e transferuara nga qeverisja qëndrore dhe fondet 

që u vijnë drejtpërdrejt atyre nga ndarja e taksave dhe tatimeve kombëtare, huamarrja 

vendore, donacione, si dhe burime të tjera, të parashikuara në ligj. Njësive vendore u 

garantohet me ligj e drejta për krijimin e të ardhurave në mënyrë të pavarur. Gjithashtu, 

legjislacioni në fuqi u garanton njësive të qeverisjes vendore mjaftueshmërinë financiare 

dhe diversifikimin e burimeve të të ardhurave. Kështu, ato kanë të drejtë të aplikojnë taksa 

dhe tarifa vendore, të ardhurat e të cilave shkojnë për financimin e aktivitetit dhe 

shërbimeve publike që ato ofrojnë. Për funksionet dhe kompetencat që u delegohen 

njësive të qeverisjes vendore nga nga institucionet qendrore, pushteti vendor duhet 

kurdoherë të shoqërohet me mjetet e nevojshme financiare për realizimin e tyre. Ligji Nr 

9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” dhe ndryshimet respektive 

sanksionon kuadrin ligjor bazë për sistemin e taksave dhe tarifave vendore si dhe 

rregullat bazë në mbledhjen, administrimin dhe në ushtrimin e të drejtave dhe detyrave 

të njësive të qeverisjes vendore.  

Në hartimin e PBA-së për periudhën 2017-2019 u morën për bazë në parshikimin e të 

ardhurave të dhënat nga paketa fiskale e vitit 2018 miratuar nga Këshilli i Bashkisë Mat. 

Bazuar në komunikimet me komunitetin, diskutimet në komisionet e ngritura në bashki, 

politikën e përgjithshme të ndjekur nga Bashkia Mat, nuk u parashikohen ndryshime në 

rritje të nivelit të taksave dhe tarifave të aplikuara krahasimisht nga ato të parashikuara 

në paketën fiskale të vitit 2018. Kështu, vlerësimet dhe parashikimet u orientuan më së 

shumti në përmirësimin nga ana e menaxhimit financiar, rritjen e efiçencës në mbledhjen 

e taksave dhe zgjerimin e numrit të taksapaguesve në Bashkinë Mat.  

Kështu, parashikimet për nivelin e taksave dhe tarifave kryesore për vitin  e tretë të 

PBA-së 2017-2019 do të shërbejnë si referencë për ndërtimin e Paketës Fiskale për 

vitin 2019. Nëse në vijim të dëgjesave publike dhe konsultimeve me grupet e interesit 

ato do të evidentohen në dokument.II. Të dhëna të përgjithshme 

Në vijim të miratimit dhe të implementimit të reformës adminsitrative – territoriale me ligjin 

Nr. 115/2014 “Për ndarjen administrativo – territoriale të njësive të qeverisjes vendore në 
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Republikën e Shqipërisë” konteksti i ri i Bashkisë Mat ndërthur një mori traditash, 

burimesh natyrore, ekonomike dhe infrastrukturore. Me ndarjen e re administrative dhe 

territoriale, Bashkia Mat përbëhet nga 8 njësi administrative (shiko tabelën 1) të cilat 

shtrihen në një sipërfaqe totale prej rreth 493 km2. 

Tabelë 1. Konfigurimi i bashkisë Mat 

BASHKIA NJA QYTETE DHE FSHATRA PËRBËRËSE 

 
 
 
 
 

MAT 
 

Burrel Burrel 

Baz Baz, Fushë-Baz, Rreth Baz, Karicë, Drita, Bashkim 

Derjan Derjan, Urxallë, Barbullej, Dukagjin, Gjoçaj, Lam i Madh, Zall 
Gjoçaj 

Rukaj Bruç, Prellë, Rremull, Rukaj, Laç, Urakë 

Macukull Macukull, Dej Macukull, Shëlli, Vig, Shqefën 

Komsi Komsi, Kodër Qerre, Frankth, Selixë, German, Batër e Vogël, 
Batër e Madhe, Midhë, Fshati Burrel, Zall-Shoshaj 

Lis Lis, Vinjoll, Gjalish, Burgajet, Zenisht, Shoshaj, Mallunxë 

Ulëz Ulëz, Kokërdhok, Stojan, Madhesh, Lundre, Bushkash 

Burimi: http://www.reformaterritoriale.al/kryesore/harta-me-61-bashki 

Zgjerimi gjeografik i kufijve administrativë dhe llojshmëria e specifikave të tyre paraqet 

sfida të mëdha për Bashkinë e re Mat në terma të burimeve financiare, fizike dhe 

burimesh njerëzore.  

Tabelë 2. Tregues të demografisë sipas njësive administrative 

NJËSIA 

VENDORE 

POPULLS

IA 

CENSUS 

2014* 

POPULLSI

A 

RGJC 2018 

POPULLSI

A 

FORMULA 

MF 

DENDËSIA E 

POPULLSISË 

(banor për 

km2) 

SIPËRFAQ

E 

(km2) 

Bashkia MAT 27,857 37,537 31,032 63 493 

NJA Burrel 10,963 16,636 12,728 902 14 

NJA Baz 2,249 3,040 2,518 42 60 

NJA Derjan 1,112 1,330 1,208 28 43 

NJA Komsi 4,323 5,195 4,594 56 83 

NJA Lis 3,860 4,606 4,097 59 69 

NJA Macukull 1,580 1,723 1,652 19 85 

NJA Rukaj 2,530 3,221 2,795 77 36 

NJA Ulëz 1,240 1,786 1,440 14 103 

Burimi: Ministria e Financave 

Të dhënat demografike përfaqësojnë një element të rëndësishëm në kuadrin e hartimit të 

PBA-së. Në praktikën vendase ekzistojnë dy burime informacioni për të dhënat mbi 

popullsinë: censusi i përgjithshëm i popullsisë (sipas INSTAT) dhe të dhënat nga regjistrat 

http://www.reformaterritoriale.al/kryesore/harta-me-61-bashki
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e gjendjes civile. Eksperienca ka treguar se numri i popullsisë i rezultuar nga këto dy 

burime shpesh-herë paraqet diferenca të ndjeshme. Burimi i mospërputhshmërisë 

qëndron në vetë qëllimet e dy metodologjive (Censusi – fotografi në një moment në kohë 

e popullsisë banuese; RGJC – popullsia rezidente).  

Sipas të dhënave të Censusit 2014 (Census 2011 rregulluar për të mbajtuar parasysh 

zhvillimet demografike deri në vititn 2014), popullsia në bashkinë Mat është 27,857 

banorë. Ndërkohë, nga të dhënat e gjendjes civile rezulton një popullsi prej 37,537 banorë 

në vitin 2018. Ndërmjet dy të dhënave ekziston një diferencë e ndjeshme prej rreth 9,680 

banorë e cila mbart implikime të rëndësishme financiare për bashkinë Mat. Duke qenë se 

numri i popullsisë është një ndër kriteret mbi bazën e të cilëve llogaritet niveli i transfertës 

së pakushtëzuar për secilën nga 61 bashkitë në Republikën e Shqipërisë, implikimet 

financiare që rrjedhin nga mospërputhja e shifrave nga të dy burimet janë të ndjeshme. 

Për të zbutur disi këtë efekt, Ministria e Financave aplikoi një koefiçient rregullues në 

formulën e re të aplikuar për ndarjen e transfertës së pakushtëzuar në vitin 2016. Kështu, 

numrit të popullsisë sipas të dhënave të censusit do ti shtohet dhe 30% e diferencës midis 

të dhënave të gjendjes civile dhe censusit. Sipas kësaj formule, popullsia totale e 

Bashkisë Mat për vitin 2014 është 31,032 banorë, e cila përkthehet në një dendësi prej 

rreth 63 banor për km2 . 

Figura 1.Tregues të demografisë sipas njësive adminsitrative, viti 2014 

 

Burimi: www.financatvendore.al, Bashkia Mat 

Të dhënat nga regjistri i gjendjes civile për vitin 2014 tregojnë se në total, bashkia e re 

Mat ka një popullsi prej 38,442 banorë.  

Shpërndarja e popullsisë tregon për përqëndrim të saj në njësinë adminsitrative Burrel. 

Kështu, në këtë njësi regjistrohen rreth 16,846 banorë ose rreth 43.8% e totalit të 
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popullsisë së Bashkisë Mat. Njësitë adminsitrative Komsi dhe Lis regjistruan popullsi të 

përafërt me njëra tjetrën duke përfaqësuar respektivitsht rreth 13.3% dhe 12.1% ndaj 

popullisë totale. Me një numër popullsie më të ulët, njësitë adminsitrative Rukaj dhe Baz 

përfaqësuan respektivisht 8.9% dhe 8.2% të totalit të popullsisë. Njësia adminsitrative 

më e vogël në terma të numrit të popullsisë është Derjani, me rreth 1,430 banorë ose 

3.7% të popullsisë totale. 

 

II. Kuadri rregullativ 

 

- Ligji Nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”; 

- Ligji Nr. 9632 datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar. 

- Ligji Nr. 9975/2008, “Për taksat kombëtare” i ndryshuar; 

 - Ligji Nr. 9723/2007, “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit” i ndryshuar; 

- Ligji Nr. 9936/2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”; 

- Ligji Nr. 9869/2008 “Për huamarrjen e qeverisjes vendore”; 

- Ligji Nr. 10081/23.2.2009, “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e 

Shqipërisë” i ndryshuar; 

Ligji Nr. 10304/ 15.7.2010, ”Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë” i 

ndryshuar; 

- Ligji Nr. 10296/2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”; 

- Ligji Nr.  9482/2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa 

leje”, i ndryshuar; 

- Ligji Nr. 107/2014, “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”; 

- Ligji Nr. 8438/1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar; 

 - Ligji Nr. 8518/1999, “Për Ujitjen dhe Kullimin”; 

- Ligji Nr. 9920/2008,“Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar; 

- Ligji Nr. 10296/2010,“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”; 

- Ligji Nr. 147/2015, “Për buxhetin e vitit 2016”; 
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- Ligji Nr. 115/2014 “Për ndarjen administrativo – territoriale të njësive të 

qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë” 

- Ligji Nr. 152/2015, “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”; 

- Ligji 10465/2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”; 

- Ligji 8450/1999, “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit 

dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar; 

- Ligji Nr. 9385/2005, “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”; 

- Ligji Nr. 9693/2007, “Për fondin kullosor”, i ndryshuar; 

- Ligji Nr. 10279/2010, “Për kundravajtjet administrative”; 

- Ligji Nr. 8744/2001, “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit 

nënjësitë e qeverisjes vendore”, i ndryshuar; 

- Ligji Nr.10463/2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar; 

- Kodi Rrugor I Republikës së Shqipërisë, I ndrushuar Nr. 8378 datë 22.08.1998; 

- VKM Nr. 1108, datë 30.12.2015, “Për transferimin, nga minsitria e bujqësisë, zhvilllimit 

rural dhe administrimit të ujrave 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. 915, datë 11.11.2015, “Për transferimin në pronësi, nga këshillat e 

qarqeve te bashkitë, të rrjetit të rrugëve rurale dhe të aseteve të luajtshme e të 

paluajtshme të ndërmarrjeve të mirëmbajtjes së këtyre rrugëve”; 

- VKM Nr. 505, datë 01.08.2007, “Për miratimin e Statutit të Qendrës Kombëtare 

të Regjistrimit”; 

- VKM 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. 391, datë 21.06.2006, “Për Përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve 

dhe të kullotave”; 

- VKM Nr.129, datë 18.03.1999, “Për Proçedurat dhe kushtet për dhënien e Lejeve 

e të Autorizimeve Për Tregëtimin e Naftës, të gazit e të nënprodukteve të tyre” të 

ndryshuar me VKM Nr. 170, datë 25.04.2002 dhe VKM Nr. 563, datë 27.08.2004 “Për 

disa shtesa dhendryshime për Proçedurat dhe kushtet për dhënien e Lejeve e të 

Autorizimeve për tregëtimin e Naftës, të Gazit e të nënprodukteve të tyre” 

- Udhëzimi Nr. 8, datë 29.03.2013, “Për procedurat standarde të përgatitjes së 

programit buxhetor afatmesëm”; 
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- Udhëzimi Nr. 2, datë 06.02.2012, “Për procedurat standarde të zbatimit të 

buxhetit”; 

- Udhëzimi Nr. 4/1, datë 29.02.2016, “Për përgatitjen e buxhetit vendor”; 

- Udhëzim i Përbashkët (Ministri i Financave dhe Ministri i Brendshëm) Nr. 655/1, 

datë 06.02.2007, “Për përcaktimin e uniformitetit të standardeve procedurale dhe të 

raportimit të sistemit të taksës vendore “ 

- 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” 

- Udhëzimi i Ministrit të Financave, Nr. 18, datë 23.08.2011, “Për disa shtesa dhe 

ndryshime në udhëzimin nr. 26, datë 04.09.2008, “Për taksat kombëtare” të ndryshuar” 
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KREU I 

PAKETA FISKALE PËR VITIN 2019 

 

Në përgjithësi, të ardhurat në dispozicion të njësive të qeverisjes vendore kategorizohen 

në të ardhura të veta dhe të ardhura nga transfertat e qeverisë qëndrore. Të ardhurat e 

veta vendore përfshijnë të gjitha burimet e të ardhurave (taksa, tatime, tarifa dhe të tjera), 

me përjashtim të transfertës së kushtëzuar. Këto burime të ardhurash bashkia i përdor 

për financimin e funksioneve të përcaktuara nga ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen 

vendore”. Specifika e këtyre të ardhurave, sipas nenit 40/1 të ligjit është që nëse nuk 

shpenzohen brenda vitit fiskal, trashëgohen në vitin tjetër fiskal. Pra, pjesë përbërëse e 

këtyre të ardhurave janë dhe ato që trashëgohen nga viti i mëparshëm. Planifikimi i të 

ardhurave nga taksat/tarifat është mbështetur në paketën fiskale të Bashkisë Mat për vitin 

2018, e cila përcakton llojet e taksave, bazën e taksueshme, kategorizimet dhe 

nënkategorizimet, këstet e pagimit, kohën e kryerjes së tyre, kushtet lehtësuese, 

strukturat përgjegjëse për vjeljen e detyrimeve dhe agjentët tatimorë.Parashikimet për 

transfertat nga qeveria qendrore bazohen në Udhëzimin Plotësues nr.4/1, datë 

29.02.2016 “Për përgatitjen e buxhetit vendor“. 

Bazuar në ligjin 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 35/2, bashkitë e ushtrojnë 

të drejtën e  vendosjes së nivelit të taksës, mënyrën e llogaritjes së saj, si dhe mbledhjen 

e administrimin e tyre brenda kufijve e sipas kritereve të përcaktuara me ligj. Llogaritja e 

të ardhurave të veta të bashkisë Mat u mbështet në:  

 Ligjin nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar; 

 Ligjin nr.9920 datë 26.05.2008 “Për procedurat Tatimore në Republikën e 

Shqipërisë“ i ndryshuar; 

Në territorin e Bashkisë Mat, bazuar në të dhënat e vitit 2018, operojnë përafërsisht: 

 550 biznese të vogla; 

 134 biznese me TVSH; 

 15 Biznese VIP; 

 29 institucione; 

 11,000 familje. 

Llogaritjet dhe parashikimet e të ardhurave janë kryer duke u bazuar në të dhënat e 

mësipërme. 
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KREU II 

TAKSAT VENDORE 

 

Neni 1 

Llojet e taksave vendore 

 

Ligji Nr. 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", me ndryshimet 

përkatëse, përbën ligjin bazë i cili përcakton rregullat për ushtrimin e të drejtave dhe 

detyrave të njësive të qeverisjes vendore në drejtim të taksave vendore, mbledhjes dhe 

administrimit e tyre. Në këtë kapitull, do të trajtohen taksat vendore sipas elementëve: 

lloji, baza tatimore, kategorizimet dhe nënkategorizimet, këstet e pagesës, afatet, kushtet 

lehtësuese, përjashtimet tatimore dhe agjetët tatimorë (nëse ka). 

Në taksat vendore përfshihen: 

1. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël; 

2. Taksa mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen taksa mbi ndërtesat, 

taksa mbi tokën bujqësore dhe taksa mbi truallin; 

3. Taksa e fjetjes në hotel; 

4. Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja; 

5. Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme; 

6. Taksa e tabelës; 

KREU III 

Neni 2 
Tatitmi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël 

 

Sipas ligjit nr. 9632 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, Neni 10 parashikon: 

“Çdo subjekt, i cili kryen një biznes, me anë të të cilit realizohet gjatë vitit fiskal qarkullim 

më i vogël ose i barabartë me 8,000,000.0 (tetë milionë) lekë, i nënshtrohet detyrimit të 

pagesës së tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël. Të ardhurat gjithsej nga 

veprimtaria e biznesit të vogël nënkuptojnë çdo lloj të ardhure, të realizuar gjatë periudhës 

tatimore dhe përfshijnë, pa u kufizuar vetëm në to: të ardhurat e realizuara nga furnizimi 

i mallrave dhe shërbimeve, të ardhurat nga pjesëmarrjet, të ardhurat nga interesat, të 

ardhurat nga shfrytëzimi i pasurisë së luajtshme e të paluajtshme, neni 11: 

“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 për qind; 

“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”. 
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Tabelë 3. Shkalla tatimore 

Xhiro vjetore Bashkia MAT 

a. Qarkullim vjetor 0 – 5,000,000.0 Lekë 0 lekë/vit 

b. Qarkullim vjetor 5,000,001.0 – 8,000,000.0 Lekë 5% e fitimit  

Drejtoria e Rajonale Tatimore Dibër, vepron si agjent tatimor, i ngarkuar me mbledhjen, 

arkëtimin dhe transferimin në llogaritë e buxhetit të bashkisë Mat të të ardhurave nga 

tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël. Administrata tatimore transferon të 

ardhurat nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël në llogari të bashkisë, për të 

gjithe subjektet që kanë vendndodhjen biznesit në territor të bashkisë Mat, brenda datës 

10 të muajit pasardhës, kur janë arkëtuar taksat. 

Administrata tatimore, për shërbimin që kryen si agjent tatimor, merr një komision. Ky 

komision llogaritet në përqindje të shumës së tatimit që kanë arkëtuar dhe kanë 

transferuar në buxhetin e bashkisë, i cili është në masën 1%, dhe derdhet në llogari të 

administratës tatimore. Komisioni si agjent tatimor kalon në llogari të buxhetit të shtetit, 

në bazë të legjislacionit në fuqi mbi përdorimin e të ardhurave dytësore, të krijuara në 

institucionet buxhetore dhe për mbulimin e kostove të “Pullave të tatimit”. 

KREU IV 

TAKSA MBI PASURINË E PALUAJTSHME 

 

Neni 3 

Përcaktimi 

 

Taksës mbi pasurinë e paluajtshme i nënshtrohen të gjithë personat fizikë ose juridikë, 

vendas ose të huaj, pronarë apo përdorues të pasurive të mësipërme, në territorin e 

bashkisë Mat, 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. 

Neni 4 

Llojet e pasurive të paluatëshme 

 

Në taksat mbi pasurinë e paluajtshme përfshihen:  

a) taksa mbi ndërtesat; 

b)  taksa mbi tokën bujqësore; 

c)  taksa mbi truallin; 
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“Në rast të mungesës së dokumentacionit të pronësisë, përdoruesi i ndërtesës i truallit 

ose i tokës bujqësore bën një vetëdeklarim të sipërfaqes së ndërtesës, pranë Njësisë 

Administrative ku ndodhet ndërtesa/tualli apo toka bujqësore”. 

Taksat llogariten si detyrim vjetor i taksapaguesit. Nëse pasuria e taksueshme krijohet, 

tjetërsohet ose zhduket brenda kësaj periudhe, detyrimi i taksapaguesit llogaritet 

proporcionalisht vetëm për periudhën e të drejtës së pronësisë. 

Neni 5 

Taksa mbi ndërtesat 

 

Taksës mbi ndërtesën i nënshtrohen: 

1. Individët, personat fizikë ose juridikë, vendës apo të huaj, pronarë ose përdorues të 

pasurive të paluajtshme në territorin e bashkisë Mat, pavarësisht nga niveli i 

shfrytëzimit të këtyre ndërtesave, përveç rasteve kur në këtë paketë përcaktohet 

ndryshe. 

2. Personat që kanë aplikuar për legalizim të ndërtesës, sipas ligjit “Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”. 

3. Zhvilluesit, të cilët nuk arrijnë të mbyllin ndërtimin sipas lejes përkatëse, të lëshuar 

nga autoriteti i planifikimit. Afati i përllogaritjes së taksës fillon nga momenti i mbarimit 

të afatit kohor të përcaktuar në aktin e miratimit të kërkesës për leje ndërtimi. 
4. Baza e taksueshme përbëhet nga sipërfaqja ndërtimore në metër katror e ndërtesës 

ose pjesë të saj, nën dhe mbi nivelin e tokës dhe për çdo kat. Sipërfaqja në pronësi 

të takasapaguesit përcaktohet sipas dokumenteve të pronësisë, apo në mungesë të 

tyre, përdoruesi i ndërtesës realizon vetëdeklarim të sipërfaqes pranë Sektorit të 

Taksave dhe Tarifave Vendore në Bashkinë Mat.Subjekt i taksës mbi ndërtesat janë 

edhe taksapaguesit, të cilët kanë, në përdorim apo në pronësi, ndërtesa brenda 

territoreve të miratuara si fshatra turistike. Sipërfaqja e ndërtesës, në përdorim apo 

pronësi, përcaktohet në bazë të dokumenteve, që vërtetojnë përdorimin ose pronësinë 

e saj. 

5. Niveli i taksës caktohet në lekë për metër katror. Detyrimi për taksën llogaritet si 

shumëzim i nivelit të taksës me bazën e taksueshme. Për tatimpaguesit që kanë në 

pronësi më shumë se një banesë, për shtëpinë ku kanë banim të zakonshëm të cilën 

e vendosin me vetëdeklarim, paguajnë taksën e ndërtesës sipas tabelës 4. Ndërsa 

për të gjitha shtëpitë e tjera, taksa e ndërtesës është sa dyfishi i taksës së ndërtesës 

që zbatohet. 

6. 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 e parë, 

“ndërtesa banimi”; 
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b. Ndërtesë biznesi do t’i nënshtrohet taksës mbi ndërtesat në kategorinë “ndërtesa 

të tjera për tregti dhe shërbimi”. 

7. Detyrimi për taksën mbi ndërtesën është vjetor, afati i fundit është data 30 Qërshor. 

Afati i pagesës për detyrime të lindura gjatë vitit është 30 ditë kalendarike pas datës 

së lindjes së detyrimit, dhe në propocion me ditët e mbetura deri në fund të vitit. 

8. Përjashtohen nga taksa mbi ndërtesat: 

a) Pronat e shtetit dhe të njësive të qeverisjes vendore, që përdoren për qëllime 

jofitimprurëse; 

b) Ndërtesat e banimit që shfrytësohen nga qirramaresi me qera të paliberalizuara; 

c) Ndërtesat që përdoren nga komunitetet fetare në funksion të veprimtarisë së tyre; 

d) Banesat sociale në pronësi të bashkisë; 

e) Pasuritë e paluajtshme-ndërtesa, pronë e subjekteve juridike ose fizike, që në bazë 

të marrëveshjeve me bashkitë përdoren nga këto të fundit si banesa sociale; 
f) Pasuritë në pronësi të shtetit, të kaluara me vendim të Këshillit të Ministrave, nën 

administrimin e shoqërive publike shtetërore; 

g) Familjet të cilëve ju ka vdekur kryefamiljari dhe fëmijët janë në moshë të mitur, nuk 

zotërojnë aktivitet privat, apo pasuri të luajtshme ose të pa luajtshme nga të cilat 

përfitojnë të ardhura. 

h) Strukturat akomoduese “Hotel/Resort me katër dhe pesë yje, status special”, sipas 

përcaktimit në legjislacionin e fushës së turizmit dhe që janë mbajtës të një marke 

tregtare të regjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht “brand name”; 

i) Ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që përfitojnë pension pleqërie ose pension 

social, që janë me banim në fshat ose qytet, kur familja përbëhet vetëm nga 

pensionistët; 

j) Ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që trajtohen me ndihmë ekonomike; 

k) Ndërtesat kulturore, nën mbrojtje të përkohshme ose të përhershme, për kohën në 

të cilën deklarohet mbrojtja, sipas legjislacionit në fuqi për monumentet e kulturës 

dhe/ose trashëgiminë kulturore. 
9. Për të përfituar nga përjashtimi, këto familje duhet të dorëzojnë pranë Sektorit të 

Taksave dhe Tarifave Vendore të Bashkisë Mat dokumentet e mëposhtëm, të 

lëshuara nga zyrat përkatëse, brenda muajit në të cilin dorëzohen dokumentat: 

1) Librezën përkatëse; 

2) Vërtetimin e papunësisë nga zyra e punës të lëshuar brenda muajit që 

dorëzohen dokumentat; 

3) Vërtetimin  e përfitimit të ndihmës ekonomike të plotë apo të pjesshme; 

4) Vërtetim nga dega i Sigurimeve Shoqërore nëse trajtohet apo jo me pension; 

5) Çertefikatë familjare. 

Neni 7 

Baza e taksës 
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Baza e taksës mbi ndërtesat është vlera e ndërtesës. 

Neni 8 

Shkalla e taksës 
 

Shkalla e taksës mbi ndërtesat, e cila aplikohet si përqindje e bazës së taksës, është si 

në tabelën 4: 
 

Tabelë 4. Tregues për nivelin e taksës së ndërtesës sipas kategorive 

Nr. KATEGORITË DHE NËNKATEGORITË NJËSIA 

MATËSE 

TAKSA 

( lekë ) 

I KATEGORIA  NDËRTESA BANIMI 

a) Qyteti Burrel lekë/m2 16 

b) Qyteza Ulëz lekë/m2 14 

c) Nëtë gjithë fshatrat lekë/m2 11 

II PARKIME DHE BODRUME 

 

a) 

 

Parkime të mbuluara dhe bodrume 

Burrel  

lekë/m2 

16 

NjA 10 

 

b) 

 

Parkime të hapura 

Burrel  

lekë/m2 

7 

NjA 4 

III NDËRTESA NË NDËRTIM 

 Të gjitha ndërtesat që nuk janë 

përfunduar në kohë sipas lejes së 

nërtimit 

Burrel  

lekë/m2 

7 

NjA 4 

IV NDËRTESA PËR TREGËTI DHE SHËRBIME 

a) Ndërtesa për tregëti dhe shërbime biznesi i madh ( me tvsh) 

1) 
 
 
 
2) 

Ndërtesa për shërbime shëndetësore, 

artizanale, social-kulturore, arsimore e 

shkencore 

Ndërtesa për shërbime tregtare, 

administrative etj për qëllime biznesi 

Burrel  

 

lekë/m2 

140 

 

NjA 

 

70 
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b) Ndërtesa  për tergëti dhe shërbime bizneset VIP 

1) 

 
 
2) 

Ndërtesa për shërbime shëndetsore, 

artizanale, social kulturore, arsimore e 

shkencore 

Ndërtesa për shërbime tregtare, 

administrative 

Burrel  

 

lekë/m2 

170 

 

NjA 

 

170 

c) Ndërtesa për tregëti she shërbime biznesi i vogël 

1) 

 
 
 
2) 

Ndërtesa për shërbime shëndetësore, 

artizanale, social-kulturore, arsimore e 

shkencore 

Ndërtesa për shërbime tregtare, 

administrative tjt 

Burrel  

 

lekë/m2 

130 

 

NjA 

 

65 

V NDËRTESA PËR VEPRIMTARI INDUSTRIALE DHE PRODHIMI 

a) Prodhim përpunim ose magazinim të mallrave industriale, duke përfshirë: 

fabrikat, depot, magazinat dhe objekte të ngjashme me to 

1) Biznesi i madh me TVSh Burrel  

lekë/m2 

86 

NjA 50 

2) Biznesi i Vogël 

 

Burrel  

lekë/m2 

70 

NjA 40 

VI NDËRTESA TË TJERA 

 

a) 

Ndërtesat në pronësi të organizatave 

jofitimprurëse, dhe fondacioneve, e të 

ngjashme 

Burrel  

lekë/m2 

140 

NjA 70 

Në kategorinë  e parë: “Ndërtesa banimi” përfshihen të gjitha hapësirat që përdoren për 

qëllime jo-fitimprurëse nga qytetarët, por vetëm për qëllim banimi; ndërtesat në pronësi 

të shoqërive të ndërtimit të pashitura, por të hipotekuara si ndërtesa banimi; ndërtesat e 

dyta të banimit. 

Në kategorinë e dytë: “Ndërtesa për parkime dhe bodrume” përfshihen: 

Të gjitha ato ndërtesa mbi dhe nën tokë që janë të dëstinuara për parkim në lejen 

përkatëse të ndërtimit ose shfrytëzimit. 
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Në kategorinë e tretë: “Ndërtesa në ndërtim” përfshihen të gjitha ato ndërtesa të cilat 

nuk arrijnë të përfundojnë ndërtimin brenda lejes përkatëse për ndërtim. 

Në kategorinë e katërt: “Ndërtesa  për tregëti dhe shërbime” 

a) Ndërtesa për shërbime tregtare, administrative dhe të ngjashme me to (hotele, motele, 

stabilimente turistike, shtëpi pritje, turizëm familje, qëndra biznesi, pika karburanti, 

magazina, depo, bankat, zyrat, njësi tregtare dhe shërbimi të cdo lloji etj.); 

b) Ndërtesa për aktivitete artizanale, profesione të lira, qendra social kulturore, arsimore 

e shkencore: do të kuptojmë të gjitha ndërtesat njësitë e shërbimit artizanal si 

marangoz, këpucar, orëndreqës, berber, ondulacion, fotograf, biçiklist etj (të 

ngjashme me to), profesione si: avokat, noter, kontabilistë, dentist, farmacist, piktor, 

disanier, aktevitete si: shkollat, kopshtet, çerdhet, qëndrat kulturore, qendrat sociale, 

ndërtesat shkencore si: institute kërkimore, qëndra kërkimore, sallat e koncerteve,etj; 

dhe ndërtesat për shërbime shëndetësore si: farmaci, klinika, spitale, maternitete, 

qëndra shëndetësore të të gjitha specialiteteve; 

c) Për ato kategori ndërtesash banimi të cilat janë të regjistruara si seli të subjekteve 

tregtare, taksa e pasurisë përllogaritet dhe paguhet si IV “Ndërtesa për tregëti dhe 

shërbime”, sipas rastit të ushtrimit të veprimtarisë duke u përjashtuar nga Kategoria I. 

“Ndërtesa banimi”. 

Në kategorinë e pestë: “Ndërtesa prodhimi” përfshihen të gjitha ndërtesat në të cilat 

ushtrohet aktivitet prodhues si përpunim duralumini, metalesh, druri, tapecierie, letre, 

kartoni, plasmasi, tulla, tjegulla, blloqe betoni, furra gëlqereje, prodhime ushqimore, 

prodhim konfeksionesh, prodhim dhe përpunim vajrash, nafte etj, shtypshkronja, prodhim 

dhe përpunim produktesh farmaceutike dhe të ngjashme me to dhe të tjera të pa 

përmendura më lart. 

Në kategorinë e gjashtë: “Ndërtesa të tjera” pëfshihen të gjitha ndërtesat të cilat nuk 

përfshihen në kategoritë e mësipërme si: 

a) Ndërtesat në pronësi të organizatave jofitimprurëse dhe fondacioneve. Në këtë 

kategori bëjnë pjesë të gjitha ato prona që përdoren nga organizatat jofitimprurëse, 

vendase dhe të huaja, zyrat e përfaqësimit të organizmave ndërkombëtare, 

ambasadat të njohura ose të regjistrura si të tilla në gjykatë; 

b) Objekte të amortizuara, të dëmtuara dhe jashtë funksionit kur janë objekte të 

ndërmarrjeve shtetërore dhe ish-ndërmarrjeve shtetërore të privatizuara ku nuk 

zhvillohet aktivitet, do të kuptojmë të gjithë objektet të cilat janë kapital i ndërmarrjeve 

shtetërore dhe kanë qenë kapital i ish-ndërmarrjeve shtetërore: 

c) Kur është objekt i ndërmarrjeve shtetërore ekzistuese të cilat janë tërësisht të 

amortizuara (vlera e amortizimit mbi 80 % e vlerës fillestare dhe ndryshimeve 
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përkatëse sipas pasqyrave kontabël) ose kur objekti është i dëmtuar pavarësisht nga 

vlera e amortizimit. Për këto 2 lloj objektesh duhet të plotësohet kushti që ato janë 

jashtë funksionit dhe në to nuk ushtrohet asnjë veprimtari tjetër; 

d) Kur ka qenë objekt i ish - ndërmarrjeve shtetërore të cilat janë privatizuar (tërësisht 

ose pjesërisht ndërmarrja ose vetë objekti) dhe është tërësisht i amortizuar (vlera e 

amortizimit mbi 80 % e vlerës fillestare dhe ndryshimeve përkatëse sipas pasqyrave 

kontabël) ose kur objekti është i dëmtuar pamvarësisht nga vlera e amortizimit. Për 

këto 2 lloj objektesh duhet të plotësohet kushti që ato janë jashtë funksionit dhe në to 

nuk ushtrohet asnjë veprimtari tjetër. 

Çdo posedues pasurie duhet të paraqesë dokumentin e pasurisë që posedon, ose çdo 

përdorues pasurie duhet të bëjë vetëdeklarim të sipërfaqës së ndërtesës që përdor, pranë 

Sektori të Taksave dhe Tarifave, në të kundërt, pagesa do të llogaritet duke marrë për 

bazë sipërfaqen prej 70 m2 për apartamente banimi për çdo rast, ndërsa për banesat 

private 100 m2 për çdo rast.Për njësitë tregtare, në mungesë të dokumentit që 

vërteton pronësisë do të marrim në mënyrë taksative sipërfaqen prej 100 - 500 m2 

sipas rastit. 

10. Penalitete.Të gjitha familjet e lartpërmendura që përjashtohen nga detyrimi për 

pagesën e taksës së ndërtesës, nëse vërtetimet e dorëzuara pranë Sektorit të 

Taksave rezultojnë të pavërteta ose të fallsifikuara, penalizohen me 25% detyrimit 

përkatës. Në rast të mungesës të dokumentacionit të pronësisë, përdoruesi i 

ndërtesës mban përgjegjësi për çdo deklaratë të rreme, dhe gjobitet me 25 % të 

detyrimit real. 

11. Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës mbi ndërtesat është Sektori i Taksave dhe 

Tarifave Vendore. 

Neni 10 
Taksa mbi tokën bujqësore 

 
1) Tokë bujqësore konsiderohet toka e përcaktuar si e tillë në regjistrin e zyrave të 

regjistrimit të pasurisë. 

2) Baza e taksës është sipërfaqja e tokës bujqësore, në hektar, në pronësi apo në 

përdorim të taksapaguesit. Sipërfaqja e tokës në pronësi përcaktohet sipas 

dokumenteve që e vërtetojnë atë. Në rast të mungesës së dokumentacionit të 

pronësisë, përdoruesi i tokës bujqësore bën një vetëdeklarim të sipërfaqes së tokës 

bujqësore, pranë  Drejtorisë së Buqësisë Pyjeve Menaxhimit të Tokës, Kadastrës  

pranë Bashkisë Mat. 

3) Taksa mbi tokën bujqësore është një detyrim vjetor i taksapaguesit. Nëse pasuria e 

taksueshme krijohet, tjetërsohet ose zhduket brenda kësaj periudhe, detyrimi i 

taksapaguesit llogaritet proporcionalisht vetëm për periudhën e të drejtës së 
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pronësisë. Kategoritë minimale të bazës së taksës dhe nivelet treguese të taksës për 

çdo kategori janë si vijon në tabelën 5. 

Tabelë 5. Tregues për nivelin e taksës së tokës bujqësore sipas kategorive 

Kategoritë e tokës bujqësore Taksa (lekë/ ha/ vit) 

I 1,960.0 

II 1,470.0 

III 980.0 

IV 945.0 

V 875.0 

VI 840.0 

VII – X 770.0 

 

4) Për pronat e njohura nga komisioni i kthimit pronave sqarojmë se: për personat që i  

zotërojne këto prona aplikohet taksa sipas natyrës së pronës, nëse është tokë 

bujqësore, trajtohen si të tilla nëse janë pyje ose inproduktive sipas ligjeve në fuqi. 

5) Siperfaqja e tokës përcaktohet mbi bazën e dokumentave të pronësisë, formulari 6, 

akti i pronësisë, çertificatë e regjistrimit të tokës si dhe vetëdeklarimit. 

6) Kategoritë e tokës sipas Njësive Administrative dhe fshatrave janë sipas tabelës 6. 

Tabelë 6. Kategorizimi për nivelin e taksës së tokës bujqësore 

Nr NJËSIA ADMINISTRATIVE FSHATI KATEGORIA E TAKËS 

1 RUKAJ  

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

 Prell VI 

Urakë IV 

Laç V 

Bruç V 

Rukaj VI 

Rremull V 

2 BAZ  
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2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

 Karicë VI 

Fushë Baz IV 

Baz VI 

Drita VI 

Rrethe Baz VI 

3 MACUKULL  

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

 Macukull VII 

Dejë - Macukull VI 

Shqefën VI 

Shëlli VI 

Vig VI 

4 KOMSI  

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

 Ish NB V 

Kodër – Çerre VI 

Muzhakë V 

Batër e Vogël VI 

Batër e Madhe V 

Frankth V 

Selitëz VI 

Gërman VI 

5 ULËZ  

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

 Stojan VI 

Bushkash VI 

Lundre VI 

Kokërdhok VI 

Madhesh VI 
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6 DERJAN  

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

 Derjan V 

Barbullej V 

Urxallë V 

Dukagjin V 

Gjoçaj VI 

Lami i Madh VI 

Zall Gjoçaj VI 

7 LIS  

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

 Mallunxë V 

Zenisht V 

Burgajet V 

Lis V 

Vinjoll VI 

Gjalish V 

Shoshaj V 

 

7) Përjashtohen nga detyrimi për pagesën e taksës mbi tokën bujqësore: 

a) Familjet përfituese të ndihmës ekonomike; 

b) Pensionistët e vetëm; 

c) Tokat bujqësore, që mbillen me kultura drufrutore dhe vreshtari pesë vitet e 

para nga çasti i mbjelljes. 

8) Për të përfituar nga përjashtimi, këto familje duhet të dorëzojnë në Drejtoria e 

Buqësisë Pyjeve Menaxhimit të Tokës pranë Bashkisë Mat dokumentat e mëposhtëm: 

a) Librezën përkatëse; 

b) Vërtetimin  e përfitimit të ndihmës ekonomike; 

c) Vendimin e këshillit të Bashkisë. 

9) Penalitete: Në të gjitha rastet e lartpërmendura, nëse vërtetimet e dorëzuara pranë 

Sektorit të Taksave dhe Tarifave, rezultojnë të pavërteta ose fallco, subjektet 

penalizohen 25% të detyrimit përkatës, si dhe në bazë të legjislacionit në fuqi. Në rast 
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të mungesës te dokumentacionit të pronësisë, përdoruesi i tokës mban përgjegjësi 

për çdo deklaratë të rreme, dhe gjobitet me 25 % të detyrimit real. 

10) Mënyra e pagesës: Detyrimi për taksën mbi tokën bujqësore është vjetor dhe për të 

gjitha kategoritë ky detyrim paguhet deri në datën 30 qërshor. 

11) Struktura përgjegjëse: Struktura e ngarkuar për llogaritjen e taksës mbi tokën 

bujqësore për të gjitha kategoritë është Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore pranë 

Bashkisë Mat, pas lëshimit të autorizimit për pagesë nga Drejtoria e Buqësisë Pyjeve 

Menaxhimit të Tokës . Ngarkohet Drejtoria e Buqësisë Pyjeve Menaxhimit të Tokës 

pranë Bashkisë Mat për përcaktimin  e sipërfaqes në pronësi apo përdorim sipas 

personave, duke pasqyruar dhe ndryshimet e herëpashershme. 

Neni 11 
Taksa mbi truallin 

 

1. Truall përkufizohet një sipërfaqe toke, jo bujqësore, që ndodhet brenda vijës kufizuese 

të ndërtimit, e përcaktuar nëpërmjet dokumenteve ligjore të planifikimit, e miratuar për 

të ndërtuar mbi të. 

2. Baza e taksës mbi truallin është sipërfaqja e truallit, në metër 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 Mat. 

3. Niveli i taksës caktohet në lekë për metër katror. 

4. Detyrimi i taksës llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tatueshme”. 

5. Niveli i taksës sipas kategorive jepet në tabelën 7. 

 Tabelë 7. Kategorizimi për nivelin e taksës së truallit 

KATEGORIA E TAKSËS NJËSIA E 

MATJES 

NIVELI I 

TAKSËS 

Taksë mbi Truallin (jo hapësirë publike) për qëllime 

banimi 

lekë/m2/vit 0.28 

Taksë mbi Truallin (jo hapësirë publike) për qëllime 

biznesi 

lekë/m2/vit 15 

6. Mënyra e pagesës: Detyrimi për taksën mbi truallin është vjetor dhe për të gjitha 

kategoritë ky detyrim paguhet brenda datës 30 Qërshor. 

7. Penalitete: Në rast të mungesës te dokumentacionit të pronësisë, përdoruesi mban 

përgjegjësi për çdo deklaratë të rremë, dhe gjobitet me 25 % të detyrimit real. 

8. Struktura përgjegjëse: Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës së truallit është 

Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore pranë Bashkisë Mat. 
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KREU V 

TAKSA TË TJERA 

 

Neni 12 

Taksa e fjetjes në hotel 

 

1. “Hotel” kuptohet çdo veprimtari, që jep strehim kundrejt pagesës dhe përfshin 

emërtimet hotel, motel, stabiliment turistik, pension, shtëpi pritjeje, turizëm familjar dhe 

çdo objekt tjetër që përdoret për këtë qëllim. 

2. Të ardhurat nga taksa e fjetjes në hotel administrohen nga Bashkia Mat. Baza e taksës 

së fjetjes në hotel është numri i netëve të qëndruara në hotel për person.  

3. Detyrimi për pagimin e kësaj takse “llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës së 

vendosur nga bashkia, për natë qëndrimi, me numrin e netëve të qëndrimit në hotel’. 

4. Niveli i taksës së fjetjes në hotel sipas kategorive jepet në tabelën 8: 

Tabelë 8. Niveli i taksës së fjetjes në hotel 

KATEGORIA E TAKSËS NJËSIA E 

MATJES 

NIVELI I 

TAKSES 

Hotelet me 4 – 5 yje Lekë/natë/person 73.5 

Bujtinë, fjetinë, motel, dhe çdo njësi tjetër 

akomoduese, e ngjashme me to 

Lekë/natë/person 35 

5. Detyrimi për pagesën e taksës mbartet nga klienti që strehohet në hotel, mbahet për 

llogari të bashkisë nga hoteli, për Bashkinë Mat. Në total fatura e lëshuar nga hoteli 

për llogari të klientit përmban çmimin e shërbimit plus vlerën e taksës së paguar për 

person. 

6. Detyrimi i paguar nga klienti, i mbledhur nga struktura akomoduese për llogari të 

Bashkisë derdhet në llogarinë e saj brenda datës 5 të muajit pasardhës. 

7. Struktura e ngarkuar për mbledhjen e kësaj takse është Sektori i Taksave dhe Tarifave 

Vendore pranë Bashkisë Mat. 

 

Neni 13 

Taksa e ndikimit në infrastrukturë 

 

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

preventivit ose vlera në lekë e çmimit të shitjes për metër katror të investimit të ri. 

Klasifikimi si investim i ri përcaktohet në përputhje me legjislacionin në fuqi për dhënien 

e lejes së ndërtimit. 
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2. Në rastin e ndërtimeve të destinuara për qëllime banimi apo për njësi tregtimi dhe 

shërbimi, të cilat kryhen nga shoqëri ndërtimi, shkalla e taksës së ndikimit në 

infrastrukturë është në masën shih tabelën 9 shumëzim me çmimin e shitjes për metër 

katror. Në këtë kategori investimesh përfshihen edhe ndërtimet zëvendësuese për 

qëllime banimi, të kushtëzuara për t’u ndërtuar si shkak i zbatimit të një kontrate 

koncensionare, e cila prek banesat ekzistuese. Gjithashtu, në këtë kategori përfshihen 

edhe ndërtimet e destinuara për qendra tregtare apo të biznesit. Baza e taksës është 

vlera në lekë për metër katror e çmimit të shitjes së ndërtimeve për qëllime banimi apo të 

njësive të tregtimit dhe shërbimit. Çmimi i shitjes për metër katror bazohet në vlerën 

referuese të vlerës së tregut, sipas përcaktimeve të nxjerrë me akt nga Këshilli i 

Ministrave. 

3. Në rastin e ndërtimeve të ndryshme nga ato të përcaktuara në pikën 2, të këtij 

neni, niveli i taksës shprehet si përqindje e vlerës së investimit dhe është:  

a) Për ndërtime që destinohen për përdorim në sektorin e turizmit, të industrisë, 

bujqësisë; të ndërtimeve individuale për qëllime të përdorimit vetjak nga individët, të 

ndërtuara vetë individi apo me sipërmarrës; si dhe të ndërtimeve për qëllime publike, 

taksa e ndikimit në infrastrukturë është shih tabelën 9 shumëzim me vlerën e investimit.  

b) Për projekte të infrastrukturës, për ndërtimin e rrugëve kombëtare, të porteve, 

aeroporteve, tuneleve, digave, ndërtimit të infrastrukturës në energji, përfshirë makineritë 

dhe pajisjet për këto projekte, taksa e ndikimit në infrastrukturë të ndërtimeve të reja është 

0.1 (zero pikë një) për qind e vlerës së investimit, por jo më pak se kostoja e rehabilitimit 

të infrastrukturës së dëmtuar, kur kjo kosto nuk është përfshirë në preventivin e investimit. 

c) Për ndërtesat, të cilat janë në proces legalizimi, taksa e ndikimit në infrastrukturë e 

ndërtimeve të reja është 0.5 (zero pikë pesë) për qind e vlerës së investimit. Leja e 

legalizimit lëshohet vetëm pasi të jetë vërtetuar pagesa e taksës nga taksapaguesi. 

ç) Për ndërtesat, që destinohen për qëllime banimi në zonat malore, taksa e ndikimit në 

infrastrukturë është shih tabelën 9  për qind të vlerës së investimit. 

4.   Në rastet kur një ndërtesë ka funksione të përziera (banim dhe administrative etj) 

përllogaritja e detyrimit nga taksa do të bëhet, duke aplikuar përqindjet përkatëse sipas 

kategorisë dhe nënkategorisë, ndaj vlerës së investimit për sipërfaqe respektive të pjesës 

së banimit dhe atë administrative, shërbimi etj.  

Tabelë 9. Kategoritë dhe niveli i taksës së ndikimit në infrastrukturë 

KATEGORITË DHE NËNKATEGORITË Niveli i Taksës 

Zonat qëndrore dhe njësitë adminsitrative 

Objekte banimi 4% 
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Objekte njësi shërbimi : lokal, dyqan, shoqëri ndërtimi etj të 

ngjashme që nuk janë të destinuara për turizëm 

5% 

Për rikonstruksione të objekteve të banimit 1% 

Për rikonstruksione të objekteve njësi shërbimi 2% 

Për objekte e destinuara per fushën e turizmit, të industrisë, 

bujqësisë; të ndërtimeve individuale 

1% 

Për ndërtesa në proces legalizimi 0.5% 

Për ndërtesat, që destinohen për qëllime banimi në zonat malore 01 

5. Detyrimi për pagesën e taksës i takon investitorit. E ardhura nga taksa, për çdo 

rast, mblidhet nga organi që lëshon lejen e ndërtimit dhe arkëtohet, për çdo rast, për 

llogari të bashkisë, që mbulon territorin ku do të bëhet investimi. 

6. Përjashtohen nga pagesa e kësaj takse: 

a. Investimet e kryera për ndërtimin e strukturave akomoduese “Hotel/Resort me 

pesë yje, status special”, sipas përcaktimit në legjislacionin e fushës së turizmit 

dhe që janë mbajtës të një marke tregtare të regjistruar dhe njohur 

ndërkombëtarisht “brand name”. 

b. Investimet e subjekteve, të cilat zhvillojnë veprimtari pritëse të certifikuar si 

“agroturizëm”, sipas legjislacionit në fuqi në fushën e turizmit. 

c. Ndërtesat, që destinohen për qëllime banimi në zonat malore, fshatrat: Zall Gjoçaj, 

Stojan, Selixë, Lam i Madh, Madhesh, Valxhi. 

7. Struktura e ngarkuar për përllogaritjen dhe lëshimin e autorizimit për pagesën e 

taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja është Drejtoria e Urbanistikës 

pranë Bashkisë Mat. Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore pranë Bashkisë Mat lëshon 

faturën sipas autorizimit të lëshuar nga Sektori i Urbanistikës. 

Neni 14 

Taksa kalimit të të drejtave të pronësisë për pasuritë e paluajtshme 

 

1. Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme vendoset për 

ndërtesat dhe të gjitha pasuritë e paluajtshme në çastin e kalimit të të drejtës së 

pronësisë mbi to.  

2. Taksa paguhet para kryerjes së regjistrimit nga personi që kalon të drejtën e pronësisë 

mbi pasurinë e paluajtshme, dhe vendoset për ndërtesat dhe të gjitha pasuritë nga 

Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, të cilat, në rolin e agjentit 

tatimor përfitojnë 3% të shumës së arkëtuar dhe diferencën e derdhin për llogari të 

buxhetit përkatës të bashkisë Mat, jo më vonë se data 30 e muajit pasardhës. 
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3. Baza e taksës mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për ndërtesat është sipërfaqja e 

ndërtimit, pronësia e së cilës transferohet. Niveli i taksës caktohet në lekë për metër 

katror të bazës së taksës. 

4. Detyrimi tatimor llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tij. 

Tabelë 10. Kategoritë dhe niveli i taksës për kalimin e të drejtës së pronësisë 

KATEGORITË niveli lekë/m2 

I Ndërtesa banimi 100 lek/m2 

II Ndërtesat e tjera për tregti dhe shërbime 300 lek/m2 

III Ndërtesa të tjera që nuk janë përfshirë më 

sipër 

200 lek/m2 

IV Për pasuritë e tjera të paluajtshme 2 % e vlerës së shitjes së 

pasurisë 

5. Baza e taksës për kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e tjera të paluajtshme 

është vlera e shitjes së tyre. Niveli i taksës caktohet në përqindje dhe niveli tregues i 

taksës është 2 për qind. 

6. Detyrimi tatimor llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tij. 

7. Përjashtohen nga pagimi i taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë 

e paluajtshme:   

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

Qendrore e Vendore;   

b)  Personat, të cilët janë subjekt i tatimit mbi të ardhurat vetjake, në mbështetje të 

ligjit nr. 8438/1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”;  

c) Subjektet që dhurojnë pasuri të paluajtshme kur përfitues të drejtpërdrejtë janë: 

d) Institucionet dhe entet shtetërore e publike, qendrore e vendore; 

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

të veprimtarisë së tyre pa qëllim fitimi. Në këto raste dhuruesi, pasi ka marrë 

vërtetimin nga Këshilli Bashkiak për përjashtimin nga taksa, bën regjistrimin e 

pasurisë së paluajtshme të dhuruar. Në çastin e regjistrimit, dhuruesi paguan 

pjesën që i takon agjentit të taksave. 

8. Në rastet kur pranohet nga vetë palët ose kur vërtetohet ligjërisht simulim i dhurimit 

për llogari të një shitjeje, për shmangie nga taksa, zbatohen taksa sa dyfishi i vlerës, 

pavarësisht nga përgjegjësitë e tjera sipas ligjeve në fuqi.  

 

Neni 15 

Taksa e tabelës 
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1) Taksa e tabelës aplikohet për të gjithë subjektet të cilët vendosin emërtimin e tyre në 

pamjen ballore të njësisë ku zhvillojnë veprimtarinë, në hapësira të tjera publike ose 

private, qofshin këto të lëvizhshme ose të palëvizshme. 

2) Taksa e tabelësaplikohet për tre lloje tabelash, të përcaktuara sipas qëllimit të 

përdorimit dhe mënyrës së vendosjes së tyre: 

a) Tabela për qëllime identifikimi, të cilat janë të trupëzuara në sipërfaqen e ndërtesës 

ose brenda territorit ku zhvillon aktivitet biznesi. Tabelat me sipërfaqe më të vogël 

se 2 m² nuk taksohen. 

b) Tabela për qëllime reklamimi (të lëvizshme apo të palëvizshme), ku përfshihen 

tabelat që nuk janë brenda territorit të biznesit ose nuk janë të trupëzuara në 

sipërfaqen e ndërtesës, dhe që mund të jenë të thjeshta ose elektronike. Ato 

vendosen në pamje jo ballore, në tarraca, llozha, ballkone, në pjesë të rrugës, shtylla 

etj., që kanë përmbajtje dhe qëllime reklamimi për vetë ose për palë të treta. Ato 

mund të jenë tabela të thjeshta (të lëvizshme dhe të palëvizshme) ku përfshihen të 

gjitha reklamat statike, ndiçuese ose jo ndriçuese, faqet murale dhe autolëvizëse 

dhe të gjitha reklamat e lëvizshme me fletë, pamje dy ose tre vizionëshe, 

elektromekanike ose pa ndriçim, faqet murale dhe autolëvizëse; tabela elektronike 

(të lëvizshme dhe të palëvizshme) ku përfshihen reklamat dixhitale, lineare me të 

gjitha elementët gjysëm përçues etj.. 

c) Tabela për qëllime ekspozimi, ku përfshihen tabelat me karakter të përkohshëm, 

përekspozime të ndryshme të hapura, panaire, spektakle, stenda reklamuese, 

banderola, etj. 

3) Taksa e tabelës paguhet për çdo njësi ku subjekti zhvillon aktivitetin nga muaji korrent 

që regjistrohet pranë QKB. 

4) Vendosja e tabelës për qëllim identifikimi është detyrim për të gjithë subjektet, me 

përjashtim të ambulantëve dhe subjekteve që ushtrojnë aktivitet në fushën e 

transportit dhe profesioneve të lira. 

5) Kategoritë dhe niveli i taksës jepet si në tabelën e më poshtme. 

Tabelë 11. Kategoritë dhe niveli i taksës së tabelës 

Nr LLOJET E TABELAVE NJËSIA MATËSE VLERA NË LEKË 

 

I 

Taksë tabele për qëllime identifikimi, të trupëzuara ose jo, brenda territorit, 

ku zhvillohet veprimtaria e biznesit dhe nuk përdoret për të reklamuar 

veprimtarinë e të tretëve ( ku shënohet emri dhe/ose aktiviteti i biznesit ) 

a Deri në 2m2 lekë/m2/vit 0 

b Mbi 2 m2  deri në 10 m m2 
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 E thjeshtë ( pa ndriçim ) lekë/ m2/vit 5,000 

Me ndriçim të thjeshtë lekë/m2/vit 9,000 

Elektronike lekë/m2/vit 10,500 

c Mbi 10 m2 deri në 20 m2 

 E thjeshtë ( pa ndriçim ) lekë/ m2/vit 4,500 

Me ndriçim të thjeshtë lekë/m2/vit 7,000 

Elektronike lekë/m2/vit 9,000 

ç Mbi 20m2 deri në 40 m2 

 E thjeshtë ( pa ndriçim ) lekë/ m2/vit 2,700 

Me ndriçim të thjeshtë lekë/m2/vit 4,500 

Elektronike lekë/m2/vit 5,800 

d Mbi 40 m2 

 E thjeshtë ( pa ndriçim ) lekë/ m2/vit 1,960 

Me ndriçim të thjeshtë lekë/m2/vit 3,300 

Elektronike lekë/m2/vit 5,600 

 

II 

Tabela për qëllime identifikimi jashtë territorit ku ndodhet veprimataria e 

biznesit në formën dhe përmasat e tabelave për orientim 

Tabela identifikuese lekë/ m2/vit 120 

 

III 

Tabelë për qëllime reklamimi e lëvizshme e pa lëvizshme deri në tavanin 

maksimal 35 m2 

E thjeshtë ( me/pa ndriçim ) lekë/ m2/vit 10,500 

Elektronike lekë/ m2/vit 20,000 

IV Tabela në funksion të ekspozimeve të ndryshme të hapura, panaire, 

spektakle stenda rekalamuese, banderola, etj  

Të gjitha llojeve/përmasave lekë/ m2/dit 1,000 

 

a) Detyrimi për taksën e tabelës për kategorinë I-rë dhe II-të është vjetor. Për kategorinë 

I-rë, detyrimi paguhet brenda datës 30 Qërshor të vitit fiskal. Afati i pagesës për 
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detyrimet e lindura pas datës 30 Qërshor është 30 ditë pas lindjes së detyrimit.  Për 

subjektet e regjistruara rishtaz detyrimi tatimor do të llogaritet që nga muaji korrent që 

subjekti regjistrohet pranë QKR-së. 

b) Për kategorinë II-të, detyrimi paguhet brenda datës 30 Qërshor të vitit fiskal. Afati i 

pagesës për detyrimet e lindura pas 30 Qërshor është 30 ditë pas lindjes së 

detyrimit. Detyrimi tatimor do të llogaritet nga muaji korrent i montimit të tabelës me 

qëllim reklamues. Nëse subjekti taksapagues pushon veprimtarinë gjatë vitit, 

detyrimi tatimor llogaritet duke shumëzuar taksën për vitin e plotë kalendarik me 

numrin e muajve të plotë gjatë të cilëve veprimtaria është kryer (përfshirë muajin 

korrent për të cilin është bërë kërkesa dhe duke e pjesëtuar atë me 12 muajt e vitit 

kalendarik fiskal). 

c) Për kategorinë III-të, detyrimi llogaritet sipas ditëve të përcaktuara në Lejen 

përkatëse të lëshuar nga strukturat përkatëse të Bashkisë Mat.  

d) Nga pagesa e taksës së tabelës për kategorinë e I-rë, përjashtohen subjektet 

“ambulant” të cilët nuk kanë një vendndodhje fikse biznesi, dhe “profesionet e lira”. 

6) Struktura e ngarkuar për mbledhjen e kësaj takse është Sektori i Taksave dhe 

Tarifave vendore pranë Bashkisë Mat. 

KREU VI 

KUNDËRVAJTJET ADMINISTRATIVE 

 

Neni 16 

Kundërvajtjet administrative dhe sanksionet 

 

Shkeljet e dispozitave për taksat e tjera vendore, që përbëjnë kundërvajtje administrative 

dhe dënimet përkatëse përcaktohen në ligjin nr.9920, datë 19.05.2008 ”Për procedurat 

tatimore në Republikën e Shqipërisë”. 

KREU VII 

TARIFAT VENDORE 

 

Referuar ligjit 139/2015 ”Për vetëqeverisjen vendore”, neni 35/5, bashkitë krijojnë të 

ardhura nga tarifat vendore për: shërbimet publike që ato ofrojnë; të drejtën e përdorimit  

të pronave publike vendore; dhënien e liçencave, të lejeve, autorizimeve dhe për lëshimin 

e dokumenteve të tjera, për të cilat ato kanë autoritet të plotë, me përjashtim të rasteve 

kur përcaktohet ndryshe me ligj. Bashkitë kanë autonomi në përcaktimin e nivelit, 

mënyrës së mbledhjes dhe të administrimit të tarifave vendore, në përputhje me politikat 

dhe parimet e përgjithshme kombëtare të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi. 

 

Neni 18 
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Llojet e tarifave vendore 

Në tarifat venore përfshihe: 

1. Tarifa e shërbimeve publike; 

2. Tarifë ndriçimi; 

3. Tarifa për parkimin e automjeteve 

4. Tarifa për zënien e hapësirave publike; 

5. Tarifa të shërbimit adminsitrativ; 

6. Tarifa të liçensimit të transportit të mallrave dhe udhëtarëve; 

7. Tarifa për shërbime në insitucionet e varësisë; 

8. Tarifa e shërbimit veterinar; 

9. Tarifë për liçencë për njësitë e shitjes me pakicë të lëndëve djegëse; 

10. Tarifë shërbimi në tregjet publike; 

11. Tarifa për autorizim dhe leje për ushtrim aktiviteti tregtar të çdo lloji; 

12. Tarifë për leje aktiviteti non – stop; 

13. Tarifavendore në sektorin e pyjeve dhe kullotave; 

14. Tarifa për ujin vaditës; 

 

Neni 19 

Tarifa e shërbimeve publike për familjarët 

(pastrim, largim mbeturinash, gjelbërim, ndriçim dhe dekor) 

1. Subjekt i tarifës së shërbimeve publike janë të gjitha familjet, që banojnë dhe ushtrojnë 

veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë Mat. 

2. Në kategorinë e familjarëve, detyrimi për tarifën e shërbimeve publilke është vjetor, 

dhe afati i pagesës është derim me datë 30 Qërshor. Për çdo familje të krijuar rishtaz, 

afati i pagesës së tarifës së shërbimeve publike do të jetë 30 ditë nga dita e regjistrimit 

të saj në Zyrën e Gjëndjes Civile përkatëse dhe detyrimi tatimor do të llogaritet nga 

muaji korrent i regjistrimit të saj.  Detyrimi llogaritet dhe paguhet për çdo familje. Për 

të llogaritur detyrimin për tarifën kjo kategori duhet të paraqesë pranë Sektori të 

Taksave dhe Tarifave Vendore të Bashkisë Mat, çertifikatën e gjendjes familjare të 

lëshuar nga zyra e gjendjes civile. 

3. Neveli i tarifave vendore për familje do të jetë si në tabelën 12. 

Tabelë 12. Tarifa e shërbimeve publike për familjarët 

I. FAMILJARËT NIVELI I TARIFËS 

lekë/familje/vit 

1 Banesa private  2000 

2 Familjet e tjera 1500 
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3 Pensionistët e vetëm, familjet me ndihmë 

ekonomike, Invalidët e punës/luftës 

1,000 

4. Përjashtohen nga pagesa e tarifës së për shërbimet publike (përkundrejt paraqitjes 

së dokumentacionit përkatës): 

a. studentët që janë kryefamiljarë të vetëm; 

b. familjet që kanë kryefamiljarin invalid dhe pjestarët e tjerë janë të papunë; 

c. familjet të cilëve u ka vdekur kryefamiljari dhe fëmijët janë në moshë të mitur;  

d. emigrantët të cilët jetojnë dhe punojnë jashtë vendit familjarisht, dhe nuk përfitojnë 

çfarëdolloj të ardhurash, si: pension, ndihmë ekonomike, invaliditet, të punësuar 

në shtet apo privat, apo të ardhura nga ushtrim aktiviteti tregtar ose të ardhura nga 

pasuri të luajtshme ose të paluajtshme. 

5. Për të përftuar nga përjashtimi i parashikuar për tarifën e shërbimeve, të interesuarit 

duhet të dorëzojnë në Sektorin e Taksave dhe Tarifave Vendore të Bashkisë Mat, 

dokumentat e mëposhtëm: 

1. librezën përkatëse; 

2. vërtetimet përkatëse; 

3. leje qëndrimi – banimi apo çdo lloj dokumenti tjetër që vërteton banimim dhe 

punësimin jashtë territorit të bashkisë Mat (për emigrantët). 

6.. Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifës së shërbimeve publike për familjarët është 

Sektori i  Taksave dhe Tarifave Vendore pranë Bashkisë Mat. 

Neni 20 

Tarifa e shërbimeve publike për biznesin 

(pastrim, largim mbeturinash, gjelbërim, ndriçim dhe dekor) 

 

1) Tarifës së shërbimeve publike i nënshtrohen të gjithë subjektet tregëtare vendase dhe 

të huaja që ushtrojnë veprimtari tregtare ekonomike në territorin e bashkisë Mat. 

2) Taksapaguesit biznes i vogël apo i madh janë të detyruar të paguajnë tarifat vendore 

mbi biznesin për çdo vendndodhje biznesi, në përputhje me nivelin e tarifave vendore 

të përcaktuara për llojin e biznesit. Të gjithë ato subjekte që ushtrojnë dy veprimtari të 

ndryshme në të njëjtin vendndodhje biznesi, do të paguajë tarifën e plotë të shërbimit 

të biznesit që ka tarifën më të lartë, ndërsa aktiviteti tjtetër do të paguajë 50 % të 

tarifës sipas llojit të biznesit. 

3) Afati i pagesës është deri me datë 30 Qërshor. Për subjektet e regjistruara rishtaz 

detyrimi tatimor do të llogaritet për çdo njësi ku subjekti kryen aktivitet nga muaji 

korrent i regjistrimit pranë QKR-së, dhe paguhet brenda 30 ditëve nga data e 

regjistrimit. 

4) Për kategorinë B.9 “Subjekte Ndërtimi”, nën-kategorinë B.9.1 “Njësi ndërtimi për çdo 

kantier ndërtimi, objekte banimi, shërbimi, të përbëra etj të ngjashme me to”, llogaritja 
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e tarifës bëhet për periudhën nga momenti i ngritjes së kantierit të ndërtimit deri në 

momentin e dorëzimit nga subjekti pranë strukturave të Bashkisë Mat të kërkesës për 

leje shfrytëzimi. Këtu përjashtohen kantieret e ndërtimit që përbëjnë vepra publike dhe 

financohen nga buxheti i Bashkisë  apo buxheti i shtetit. 

5) Për të gjitha kategoritë, nëse subjekti taksapagues pushon veprimtarinë gjatë vitit, 

detyrimi tatimor llogaritet duke shumëzuar taksën për vitin e plotë kalendarik me 

numrin e muajve të plotë gjatë të cilëve veprimtaria është kryer (përfshirë muajin 

korrent për të cilin është bërë kërkesa) dhe duke e pjesëtuar atë me 12 muajt e vitit 

kalenderarik fiskal. 

6) Penalitete: Pas kalimit të afatit përfundimtar për pagesën e tarifës së shërbimit 

vednoset një gjobë në masën 10% të detyrimit të papaguar. 

7) Nevili i tarifës sipas llojit të aktivitetit jepet në tabelën 13. 

Tabelë 13. Tarifa e shërbimeve publike për biznesin 

 

 

 

Nr 

 

 

 

LLOJI I AKTIVITETIT 

 

BV 

 

 

 

BM 

 

 

 

VIP 

 

Xhiro 

0 – 2 

ml 

Xhiro 

2ml – 5 

ml 

Xhiro 

5ml – 8 

ml 

NIVELI I TARIFËS 

B.1 SHITJE ME PAKICË 

1 Mish 15,000 20,000 32,000 50,000 100,000 

2 Peshk 20,000 25,000 30,000 50,000 100,000 

3 Bylmet 15,000 20,000 25,000 50,000 100,000 

4 Artikuj ushqimorë 15,000 22,000 30,000 60,000 100,000 

5 Fruta-Perime 12,000 15,000 20,000 50,000 70,000 

6 Veshje dhe artikuj te ndryshëm industrial 7,000 14,000 20,000 50,000 70,000 

7 Bar, Kafe, Fast-Food, Byrektore e të 

ngjashme 

12,000 20,000 25,000 50,000 100,000 

8 Bar - Restorant 15,000 20,000 30,000 50,000 100,000 

9 Produkte farmaceotike të njgjashem me to 20,000 28,000 35,000 65,000 100,000 
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10 Pub, Diskoteka etj të ngjashme 20,000 25,000 30,000 50,000 100,000 

11 Tregti mobiliesh e të ngjashme me to 10,000 15,000 20,000 50,000 100,000 

12 Materiale ndërtimi, hidraulike, elektrike etj të 

ngjashme me to 

10,000 15,000 20,000 50,000 100,000 

13 Kancelari 10,000 15,000 20,000 50,000 70,000 

14 Materiale të ndryshme, artikuj të ndryshëm 15,000 20,000 30,000 50,000 100,000 

15 Kinkaleri, Parfumeri etj të ngjashëm 15,000 20,000 30,000 50,000 70,000 

16 Materiale bujqësore dhe blegtorale e të 

ngjashme me to 

12,000 20,000 30,000 50,000 60,000 

 

17 Pjesë këmbimi për automjete, vaj, filtra etj të 

ngjashme 

12,000 20,000 30,000 50,000 100,000 

18 Tregti hidrokarburesh, gaz, naftë, benzinë, 

karburante të ndryshme 

15,000 20,000 30,000 60,000 100,000 

 

19 Tregti paisje elektroshtëpiake, elektronike 

etj të ngjashme 

10,000 15,000 20,000 50,000 100,000 

20 Tregti lëndësh drusore (dru zjarr, dërrasa) 

etj të ngashme me to 

10,000 15,000 20,000 50,000 100,000 

21 Tregti duhani dhe të ngjashme 10,000 15,000 20,000 50,000 100,000 

22 Tregëti skrapi dhe materiale të tjera të 

ngjashme 

20,000 30,000 50,000 70,000 150,000 

23 Tregëtim grumbullim të bimëve medicinale e 

të ngjashme me to 

15,000 20,000 30,000 50,000 100,000 

24 Ttregëti lëndë plasëse e të ngjashmë 15,000 20,000 30,000 70,000 150,000 

25 Tregëti pemësh frutore dhe dekorative 10,000 15,000 30,000 50,000 100,000 

B.2 TREGTI ME SHUMICË 

1 Magazina, dyqane, reparte prodhimi etj të 

cilat realizojnë shitje me shumicë, 

supermarkete, hipermarkete e të ngjashme 

20,000 25,000 30,000 100,000 250,000 

B.3 PRODHIM 
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1 Përpunim duralumini, metalesh, druri, 

tapicerie letre, kartoni, plasmasi etj të 

ngjashme me to 

10,000 17,000 27,000 80,000 120,000 

2 Prodhim tulla, tjegulla, blloqe betoni, furra 

gëlqereje, nyje inerte etj, të ngjashme me to 

15,000 20,000 25,000 100,000 150,000 

3 Prodhime ushqimore, buke, ëmbëlsirash 

(pastiçeri), mishi, peshku, bylmeti, pijesh etj 

të ngjashme me to 

 

18,000 

 

25,000 

 

30,000 

 

80,000 

 

120,000 

4 Prodhim konfeksione, etj të ngjashme me to. 15,000 20,000 25,000 80,000 100,000 

5 Prodhim, përpunim vajrash, nafte, gazi e 

nënprodukt etj të ngjashme me to. 

20,000 25,000 30,000 50,000 150,000 

6 Impiante, territore për therrjen e kafshëve etj 

të ngjashme me to 

20,000 25,000 30,000 50,000 150,000 

7 Përpunim mishi, peshku etj të ngjashme me 

to 

15,000 20,000 30,000 50,000 100,000 

8 Impiante, linja  për prodhim dhe përpunim e 

produkteve ushqimore ose të tjera të 

ngjashme 

15,000 20,000 25,000 50,000 100,000 

9 Prodhim perpunim produkte farmaceutike 

etj të ngjashme me to 

18,000 25,000 30,000 50,000 150,000 

10 Shtypshkronja etj të ngjashme me to. 15,000 20,000 25,000 50,000 100,000 

11 Argjendari dhe përpunim metalesh të 

çmuara (ar, argjend etj ngjashme)  

15,000 20,000 25,000 50,000 150,000 

B.4 SHËRBIME 

1 Riparimi i artikujve elektro-shtepiake, radio 

televizore, frigorifere, lavatriçe, punime 

tornerie, saldator, riparim biçikletash, 

manjetofon, paisje elekronike, kompjutera, 

telefona, riparm orësh, paisje fonie e të tjera 

të ngjashme me to 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

 

12,000 

 

 

 

 

15,000 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

80,000 

2 Autoservis, gomisteri, mekanik, ofiçinë për 

riparim makinash etj të ngjashme 

12,000 15,000 25,000 50,000 100,000 
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3 Agjensi udhëtimi, agjensi imobiliare, agjensi 

doganore etj të ngjashme me to 

8,000 10,000 15,000 50,000 100,000 

4 Institucione financiare:  agjensi transferim 

parash, banka e institucione te tjera te 

ngjashme 

10,000 15,000 20,000 70,000 300,000 

5 Shërbime fotokopjimi, sallon bukurie, 

Parukeri, Floktore, Berber, rrobaqepës 

kurse për makina  (autoshkolla) per traktorë, 

për kompjutër e për parukeri, grafi dentare, 

konviktet, parkimi i makinave, lavazhe 

makinash, bilardo, lavanterite, pastrimi 

kimik, sherbime te rojeve civile, sallat e 

lojrave te ndryshme (gjimnastike, kalçeto, 

aerobie, cirqe, kënde lojrash për fëmije, ping 

pong, etj.) e të tjera sherbime të ngjashme 

me sherbimet e lartepermendura.  

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

 

15,000 

 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

100,000 

6 Fotograf, Kameraman, Fotostudio, Foto 

montazh e të tjerea të ngjashme 

10,000 15,000 20,000 50,000 100,000 

7 Supervizion, Kolaudim rrugësh, ndërtimesh 

të ndryshme 

20,000 25,000 30,000 50,000 150,000 

8 Shitje libri, biblioteka, shtepi botuese 10,000 12,500 15,000 50,000 100,000 

9 Lojra kompjuterike, lojra fëmijësh të hapura 

dhe të mbyllura, qendër interneti 

10,000 15,000 20,000 50,000 100,000 

10 Hoteleri, Motele, Shtëpi pritje për qëllime 

biznesi 

10,000 

11 Institucionet jopublike të edukimit (shkollat, 

kopshtet apo çerdhet) 

10,000 

12 Shërbimet në klinikat e specialiteteve të 

ndryshme mjekësore(dentist,laborant,etj), 

shërbimet në laboratorë diagnostifikimi, 

analizash mjekësore etj të ngjashme 

 

 

20,000 

 

 

25,000 

 

 

30,000 

 

 

50,000 

 

 

80,000 

13 Punime me Fadromë, gërmime, ngarkim 

shkarkim etj të ngjashme 

10,000 15,000 20,000 50,000 150,000 
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14 Studio: Ligjore, Kontabël, Projektim, Zbatim 

ndërtime civile e të përziera e të ngjashme 

20,000 

15 Agjensi furnerali 10,000 15,000 20,000 50,000 100,000 

16 Dhoma frigoriferike për depozitim fruta – 

perime, etj të ngjashme 

10,000 15,000 20,000 50,000 100,000 

17 Media elekronike dhe e shkruar,  Radio. 

Televizion, etj të ngjashme me to 

 

10,000 

 

15,000 

 

20,000 

 

50,000 

 

100,000 

B.5 PROFESIONE TË LIRA 

 

 

 

 

1 

Avokatet, noter, mjek, mjeku-laborant, 

ekonomist kontabël të miratuar, eksperti 

kontabël të autorizuar, mësuesit, 

veterinerët, agronomet, botuesit, inxhinier, 

arkitekti, projektuesi, përmbarues privat, 

elekktriçist, e të tjera profesione te lira te 

cilat ushtrohen në njësi fikse apo në 

ambiente të ndryshme , galeritë e artit të 

piktoreve, skulptorëve dhe artistëve të tjerë 

që prodhojnë dhe tregtojnë objekte artistike, 

e të tjera të ngjashme me to që nuk e kalojnë 

kufirin e regjistrimit me TVSH 

 

 

 

 

7,000 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

 

15,000 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

100,000 

B.6 AMBULANT 

1 Subjekte që nuk kanë një vendndodhje 

fikse, taksi, tregtia ambulante në tregje 

publike dhe private e të ngjashme me to 

 

3,000 

B.7 TRANSPORT 

b.7.1 Transport pasagjerësh 

1 Autoveturë 4+1 2,000 5,000 8,000 15,000 30,000 

2 Automjet 6-9 vende 3,000 6,000 20,000 40,000 50,000 

3 Automjet 10 – 25 vende 4,000 7,000 20,000 40,000 50,000 

4 Automjet 26 – 50 vende 5,000 8,000 20,000 40,000 50,000 

b.7.2 Transport mallrash 
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1 Automjet deri në 3.5 ton 2,000 5,000 8,000 15,000 30,000 

2 Automjet 3.5 tonë deri më 10 ton 3,000 6.000 10,000 15,000 35,000 

3 Automjet 10 tonë deri në 16 ton 3,000 7,000 20,000 35,000 50,000 

4 Automjet mbi 16 ton 3,000 7,000 20,000 35,000 50,000 

B.8 ORGANIZATA JOFITIMPRURËSE (OJF) 

1 Organizata jofitimprurëse (ojf), shoqata e 

etj 

10,000 

B.9 SUBJEKTE NDËRTIMI 

1 Njësi ndërtimi për çdo kantier ndërtimi, 

objekte banimi, shërbimi, të përbëra etj të 

ngjashme me to 

20,000 30,000 40,000 70,000 100,000 

2 Rikonstuksione të pjesshme 10,000 20,000 30,000 70,000 90,000 

3 Subjekte ndërtimore për institucione 

arsimore dhe kulturore 

7,000 12,000 20,000 50,000 70,000 

4 Subjekte për  nxjerrje prodhim, përpunim 

guri, inertesh dhe të  ngjashme me to 

 

20,000 

 

30,000 

 

40,000 

 

70,000 

 

100,000 

B.10 KOMPANI MINERALESH 

1 Kërkim, shfrytëzim, Import – Ekspor 

mineralesh të dobishëm e të ngjashëm 

 

20,000 

 

30,000 

 

40,000 

 

70,000 

 

150,000 

2 Prodhim, përpunim, mineralesh të 

domishme (galeri, fabrika, uzina) e të 

njgashme me to 

50,000 100,000 150,00

0 

300,000 500,000 

B.11 LOJRA FATI 

1 Lloto, Apex, Kazino, Baste sportive etj 

ngjashme me to 

200,000 

B.12 NDËRMARRJETDHE ENTET SHTETËRORE 

1 Dega e Thesarit 20,000 

2 Drejtoria e Shëndetit Publik 35,000 

3 Sigurimet Shoqërore 30,000 
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4 Drejtoria e Shërbimit Pyjor 45,000 

5 Komisariati i Policisë Mat 28,000 

6 Drejtoria e Buqësisë 20,000 

7 Zyra e Arsimit Mat 20,000 

8 Dega e Tatim Taksave Mat 20,000 

9 Nënprefektura Mat 20,000 

10 Kadastra Mat 10,000 

11 Instituti i Statistikave Dega Mat 8,000 

12 Zyra e regjistrimit të Pasurisë  20,000 

13 Drejtoria e Rezervave Mat 20,000 

14 Burgu Burrel 40,000 

15 Zyra Vendore e Punësimit Mat 20,000 

16 Ndërmarrja Gjeologjike Mat 26,000 

17 Ndërmarrja e Ujrave 25,000 

18 Prokuroria e Rrethit Gjygjsor Mat 50,000 

19 Gjykata e Rrethit Mat 50,000 

20 Drejtoria e Spitalit Burrel 50,000 

21 Partitë Politike 5,000 

22 Të tjera 2, 000 

B.13 NDËRMARRJET DHE INSTITUCIONET SHA 

1 Shoqëritë e Sigurimeve 20,000 

2 Ujësjellësi 100,000 

3 Telekom Albania 150,000 

4 Posta Shqipëtare 200,000 

5 OSHEE sh.a, OST sh.a 200,000 
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6 Hidrocentalet me kapacitet nga 0 deri ne 5 

mega vat 

200,000 

7 Hidrocentalet me kapacitet nga 5 deri në 10 

mega vat 

400,000 

8 Hidrocentalet me kapacitet mbi 10 mega 

vat 

800,000 

B.14 Në të gjitha njësitë adminitrative ( ish 

komunat ) 

 

30% 

 

30% 

 

30% 

 

50% 

 

100% 

 

Neni 22 

Tarifë ndriçimi 

 

1. Subjekt i tarifës së ndriçimit publik janë të gjitha familjet, personat fizikë ose juridikë, 

vendas dhe të huaj që banojnë dhe ushtrojnë veprimtari ekonomikë brenda territorit 

të Bashkisë Mat. 

2. Detyrimi për tarifën e ndriçimit është vjetor, dhe afati i pagesës është deri me datë 30 

Qërshor. 

3. Subjektet private paguajnë tarifën e ndriçmit për çdo vend ushtrimi efektiv të aktivitetit. 

4. Penalitete: Pas kalimit të afatit përfundimtar për pagesën e tarifës së ndriçimit 

vednoset një gjobë në masën 10% të detyrimit të papaguar. 

5. Niveli i tarifës së ndriçimit sipas kategorive jepet në tabelën 14. 

Tabelë 14. Tarifa e ndriçimit sipas kategorive 

NR TARIFA SIPAS KATEGORISË NJËSIA MATËSE NIVELI I 

TARIFËS 

1 Familjarë lekë/familje/vit 100.0 

2 Biznesi i vogel lekë/subjekt/vit 1,000.0 

3 Biznesi i madh me T.V.Sh lekë/subjekt/vit 2,000.0 

4 Biznesi VIP lekë/subjekt/vit 3,000.0 

5 Entet shtetërore, ojf, shoqata etj lekë/ent/vit 1,000.0 

6 Në njësitë adminitrative (ish komunat) lekë/vit 50% e qytetit 

6.  Përjashtohen nga detyrimi për pagimin e tarifës së ndriçimit të gjitha njësitë ku shërbimi 

nuk ofrohet.  
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7. Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifave është Sektori i Taksave dhe Tarifave 

Vendore pranë Bashkisë Mat. 

Neni 23 

Tarifa për parkimin e automjeteve 

 

1. Tarifa për parkimin e automjeteve në vendparkime publike me pagesë dhe tarifa për 

vendqëndrime të mjeteve të liçensuara taksi, dhe automjeteve të tjera do të jetë si 

paraqitet në tabelën e mëposhtme. 

Tabelë 15. Tarifa e parkimit sipas kategorive 

NR LLOJI I TARIFËS NJËSIA 

MATËSE 

VLERA E 

TARIFËS 

A TARIFA E PARKIMIT PËR TAKSI 

a.1 Për autoveturat Taksi (4+1) vende koutë vjetore lekë/vit 2,500.0 

a.2 Kuotë ditore   Taksi (4+1) vende lekë/ditë 100.0 

a.3 Kuotë  orare  Taksi (4+1) vende lekë/orë 50.0 

a.4 Për automejetet Taksi (8+1) vende kuotë vjetore lekë/vit 5,000.0 

a.5 Kuotë ditore    Taksi (8+1) vende lekë/ditë 200.0 

a.6 Kuotë  orare  Taksi (8+1) vende lekë/orë 50.0 

B SHOQËRITË E TRANSPORTIT TË UDHËTARËVE 

b.1 Shoqërite e transportit të udhëtarëve kuotë vjetore 

per mjet 

lekë/vit 15,000.0 

b.2 Shoqërite e transportit të udhëtarëve rrethqytetese 

kuotë vjetore per mjet 

lekë/vit 8,000.0 

b.3 Kuotë ditore për mjet lekë/ditë 200.0 

b.4 Kuotë  orare për mjet lekë/orë 50.0 

b.5 Fugona të tjerë (8+1) kuotë vjetore lekë/vit 6,000.0 

b.6 Kuotë ditore për mjet lekë/ditë 200.0 

b.7 Kuotë orare për mjet lekë/orë 50.0 

C AUTOBUSA TË TJERË MBI (9+1) VENDE 
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c.1 Autobusa të tjerë mbi (9+1) kuotë vjetore për mjet lekë/vit 12,000.0 

c.2 Kuotë ditore për mjet lekë/ditë 200.0 

c.3 Kuotë orare lekë/orë 100.0 

D PARKIM I REZERVUAR PËR AUTOMJETE (4+1) VENDE VIJË E VERDHË 

d.1 Parkim i rezervuar për automjete (4+1) vende kuotë 

mujore 

lekë/vit 2,000.0 

d.2 Parkim i rezervuar për automjete (4+1) vende vjetore lekë/vit 20,000.0 

E TRANSPORT MALLRASH PËR 

(KAMIONAT FURGONAT PRIVATË, PËR ÇDO MJET) 

e.1 Për mjete deri 3 ton kuotë vjetore për mjet lekë/vit 3,000.0 

e.2 Kuotë ditore për mjet lekë/vit 100.0 

e.3 Kuotë  orare  për mjet lekë/orë 50.0 

e.4 Për mjete mbi 3 deri në 8 ton kuotë vjetore për mjet lekë/vit 3,500.0 

E.5 Kuotë ditore për mjet lekë/ditë 100.0 

e.6 Kuotë  orare për mjet lekë/orë 50.0 

e.7 Për mjete mbi  8 ton kuotë vjetore lekë/vit 4,000.0 

2. Përftuesit e rezervimeve të vendparkimeve të miraturara janë të detyruar të lidhin 

kontratë me Sektorin Juridik pranë bashkisë Mat, pasi subjekti përkatës është pajisur 

me lejen përkatëse nga strukturat e transportit pranë bashkisë Mat.  

3. Për subjeket që lidhin kontratë me afat gjashtëmujor dhe paguajnë të plotë detyrimin 

në momentin e lidhjes së kontratës, përfitojnë reduktim në masën 5% të vlerës së 

detyrimit. Subjeket që lidhin kontratë me afat 12-mujor dhe paguajnë të plotë detyrimin 

në momentin e lidhjes së kontratës, përfitojnë reduktim në masën 10% të vlerës së 

detyrimit.  

4. Struktura përgjegjëse për vjeljen e tarifës së parkimit është Sektori i Taksave dhe 

Tarifave Vendore pranë Bashkisë Mat, pasi të ketë marrë autorizimin për pagesë nga 

Drejotria e Shërbimeve pranë Bashkisë Mat.  

Neni 24 

Tarifa për zënien e hapësirave publike 

1. Baza e tarifës për zënien e hapësirave publike është sipërfaqja në metër katror, e cila 

vihet në shfrytëzim nga individë dhe subjekte për qëllime biznesi. Tarifa llogaritet si 
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detyrim mujor i taksapaguesit. Kategoritë dhe nënkategoritë e tarifës për zënien e 

hapësirave publike sipas zonave jepen si në tabelën e mëposhtme: 

Tabelë 16. Tarifa e për zënien e hapësirave publike. 

KATEGORIA DHE NËNKATEGORITË LEKË/M2/MUAJ 

Zënie e hapësirës publike me tavolina (llogaritet si hapsira publike që 

zë çdo tavolinë) 

 

Zënia e hapësirës publike për qëllime biznesi si vendosje mallrash 

jashtë vendit të tregtimit, vendosje tavolinash sipërfaqet e zëna me 

platforma , sipërfaqe të rrethuara me vazo me lule, bime dekorative, 

me kangjella, drurë dekorativ, kufizime me plasmasë dhe sende të 

tjera, etj të ngjashme me to. Sipërfaqe të zëna me antena televizive 

dhe telefoni, gabina elektrike, nënstacione, fusha sportive, varreza 

makinash, pishina etj të kësaj natyre, çadra fushimi, rulota etj të 

ngjashme me to. 

 

 

 

 

100 

Në njësitë administrative (ish komunat) 50 

2. Detyrimi i tarifës përllogaritet si shumëzim i bazës (sipërfaqes) me nivelet treguese të 

saj. Pagesa e detyrimeve për zënie të hapësirës publike në rastin e përdorimit të 

truallit për qëllim ushtrimin e aktivitetit tregtar si vendosje tavolinash, mallrash jashtë 

vendit të tregtimit, sipërfaqet e zëna me platforma , sipërfaqe të rrethuara me vazo me 

lule, bime dekorative, me kangjella, drurë dekorativ, kufizime me plasmasë dhe sende 

të tjera, etj të ngjashme me to. 

3. Detyrime për tarifën e zënies së hapësirave publike është është mujor dhe pagesa do 

të bëhet brenda datës 30 të muajit përkatës pranë Sektorit të Taksave dhe Tarifave 

Vendore pranë Bashkisë Mat. 

4. Bashkia Mat parashikon një sërë lehtësirash nga detyrimet për zënien e hapsirave 

publike në rastet kur:  

a. lidhet kontratë me afat 6-mujor dhe pagesa kryehet në monetin e lidhjes së saj, 

përftohet reduktim në masësn 5% të detyrimit;  

b. lidhet kontratë me afat 9-mujor dhe pagesa kryehet në monetin e lidhjes së saj, 

përftohet reduktim në masësn 10% të detyrimit;  

c. lidhet kontratë me afat 12-mujor dhe pagesa kryehet në momentin e lidhjes së saj, 

përftohet reduktim në masësn 15% të detyrimit. 

5. Struktura përgjegjëse për vjeljen e tarifës së hapësirave publike është Sektori i 

Taksave dhe Tarifave Vendore pranë Bashkisë Mat, pasi të ketë marrë nga Sektori i  

Urbanistikës autorizimin për sipërfaqen e tatueshme. 

6. Sektori i Urbanistikës ngarkohet për hartimin e dokumentacionit dhe përcaktimin e  

sipërfaqeve/hartave të parcelave të shfrytëzueshme objekt i kësaj tarife si dhe 

publikimin e tyre. 
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7. Sektori Juridik ngarkohet për përgatitjen e kontratës tip për zënien e hapësirave 

publike. 

Neni 25 

Tarifa të shërbimit adminsitrativ 

 

1. Grupi i tarifave të mëposhtme aplikohet për shërbimet që banorët/subjektet marrin nga 

Bashkia Mat. 

Tabelë 17.Tarifa e për shërbimet administrative 

NR LLOJET E TARIFAVE NJËSIA E 

MATJES 

TARIFA 

1 Pranim dosje për shqyrtim për të gjitha llojet e aplikimeve. 

a Për nevoja biznesi lekë/dosje 2,500.0 

b Për shtëpi banimi lekë/dosje 5,00.0 

c Për ndryshim destinacioni lekë/dosje 1,000.0 

2 Njehsim i dokumenteve me origjinalin lekë/dokument 50.0 

3 Për fasadën e objekteve lekë/m2 20.0 

4 Kontroll i piketimit të objekteve lekë/kontroll 1,000.0 

5 Kontroll pas përfundimit të themeleve lekë/kontroll 1,000.0 

6 Kontroll pas përfundimit të karabinasë lekë/kat 1,000.0 

7 Kontroll mbi sistemimin e ambientit rrethues lekë/rast 1,000.0 

8 Akt kontroll i përfundimit të punimeve për leje përdorimi lekë/m2 50.0 

9 Azhornim genplanesh për leje ndërtimi lekë/m2 40.0 

10 Matje dhe percaktim i  zonës së vendndodhjes së 

objektit, azhornim i genplanit 

lekë/dokument 3,000.0 

11 Azhornime për reklama e zënie hapesirash publike lekë/dokument 1,000.0 

12 Tarifë aplikimi për leje zhvillimi, tarifë për leje ndërtimi e 

të ngjashme 

lekë/leje 5,000.0 

13 Tërheqje Vendimi të Këshillit Bashkiak dhe 

K.RR.T.Bashkiake 

lekë/vendim 500.0 

14 Vërtetim detyrimesh për tender për biznesin lekë/vërtetim 500.0 

15 Vërtetim detyrimesh i thjeshtë për biznezin e madh lekë/vërtetim 100.0 
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2. Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifave është Sektori i Taksave dhe Tarifave 

Vendore pranë Bashkisë Mat. Ndërsa, struktura e ngarkuar për lëshimin e autorizimit 

të pagesës për tarifat e urbanistikës është Sektori i  Urbanistikës pranë Bashkisë Mat. 

Neni 26 

Tarifa të liçensimit të transportit të mallrave dhe udhëtarëve 

 

1. Tarifat për liçenca dhe leje të transporti të çdo lloji janë si më poshtë: 

Tabelë 18. Tarifat për liçensimin e transportit të mallrave dhe të udhëtarëve 

A LIÇENCA DHE AUTRORIZIMET PËR TRANSPORT MALLRASH DHE 

PASAGJERËSH 

a.1 Liçencë për transport mallrash për të tretë dhe me 

qira brenda vendit me afat vlefshmërie 5 vjet 

lekë/liçencë 45,000 

 

a.2 Çertifikatë për transport mallrash për të tretë dhe 

me qira brenda vendit me afat vlefshmërie 1 deri në 

5 vjet 

 

lekë/ton/vit 

 

200 

a.3 Çertefikatë për tranport mallrash për  llogari të  vet 

brenda vendit me afat vlefshmerie 1 deri në 5 vjet 

lekë/ton/vit 200 

a.4 Çertefikate transport udhëtarësh për llogari të vet lekë/vit 2,000 

a.5 Autorizim  qarkullimi të  mjeteve të  furnizimit  Për 

automjete të liçencuara nga bashkia 

lekë/autorizim 2,000 

a.6 Autorizim për automjete të tjera  lekë/autorizim 12,000 

B TRANSPORT UDHËTARËSH ME LINJË RRETHQYTETËSE 

b.1 Liçencë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt 

rrethqytetëse. Afati  i vlefshmërisë 5 vjet  

lekë/liçencë 40,000 

b.2 Çertifikatë për transport udhëtarësh në linjë të 

rregullt rrethqytetëse       me afat vlefshmerie  nga 

1 deri në5 vjet. 

lekë/çertefikatë 2,000 

 

C TRANSPORT UDHËTARËSH ME TAKSI 

c.1 Liçencë për transport udhëtarësh me taksi, 

(8+1)dhe (4+1) vende brenda vendit afat 

vlefshmërie 5 vjet. 

lekë/liçencë 26,000 
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2. Liçenscat dhe çertefikatat përkatëse, jepen me afat vlefshmërie nga një vit deri në 

pesë vjet, subjekteve juridike ose fizike të liçensuara si biznes trasporti ose si biznes 

tjetër të cilit i vihet në dispozicion mjeti. 

3. Drejtoria e Shërbimeve është përgjegjëse për lëshimin e liçencave, autorizimeve dhe 

çertefikatave. 

4. Sektori Juridik harton kontratën tip për parkimet e rezervuara.  

5. Për vjeljen e këtyre tarifave ngarkohet Drejtoria e Shërbimeve Publike, pas rakordimit 

për shlyerjen e detyrimeve tatimore, me Sektorin e Taksave dhe Tarifave Vendore. 

Neni 27 

Tarifa për shërbime në insitucionet e varësisë 

 

1. Tarifat në institucionet e e varësisë do të jetë si më poshtë: 

Tabelë 19.Tarifat për institucionet e varësisë 

NR TARIFAT SIPAS KATEGORIVE NJËSIA E 

MATJES 

TARIFA 

A Përdorimi i ambjenteve në Pallatin e Kulturës 

a.1 Salla e madhe e shfaqjeve lekë/orë përdorimi 15,000 

a.2 Salla e vogël kati I dhe kati II lekë/orë përdorimi 5,000 

a.3 Për shfaqjet e organizuara nga institucionet për 

publikun (shkolla, kopshte,çerdhe etj ngjashme) 

lekë/shfaqje Falas 

c.2 Liçencë për agjensi transport  udhëtarësh me taksi 

brenda vendit afati i vlefshmërisë 5 vjet 

lekë/liçencë 16,000 

c.3 Çertifikatë   për  transport udhëtarësh  për llogari të 

vet brenda vendit  afati i  vlefshmërisë 1 deri në 5 

vjet 

lekë/çertefikatë 2,000 

D AUTORIZIM I QARKULLIMIT  TË MJETEVE TAKSI        ( 8+1) VENDE 

d.1 Autorizim për automjete të liçensuara nga bashkia lekë/autorizim 2,000 

d.2 Autorizim për automjete të tjerë lekë/autorizim 5,000 

d.3 Dublikatë me të njëjtën përmbajtje vlefshmërie për 

dokumentat e mësipërme 

lekë/dublikant 30% e 

vlerës 

së 

Dublik

antit 
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a.4 Bileta për hyrje tek Pallati i Kulturës lekë/shfaqje 100 

a.4 Përdorimi i sallave për zhvillime provash lekë/orë përdorimi Falas 

B Bibloteka Publike e Qytetit të Burrelit 

b.1 Holli në katin e dytë lekë/ditë përdorimi 0 

b.2 Hapje kartele lexuesi të rregullt lekë/kartelë 0 

b.3 Hapje kartele lexuesi për femijet lekë/kartelë Falas 

b.4 Abonim vjetor për lexuesin lekë/kartelë 400 

b.5 Hapje kartele ditore për lexuesin lekë/kartelë 0 

C Muzeu Historik Mat 

c.1 Salla për mbledhje dhe konferenca lekë/ora 3,000 

c.2 Bilata për të rritur lekë/biletë 100 

c.3 Bileta për fëmijët lekë/biletë 5 

c.4 Bileta për grupe mbi 30 veta lekë/biletë 30 

c.5 Për të huaj/turist lekë/biletë 300 

D Pallati i Sportit 

d.1 Salla e madhe e lojrave lekë/ditë 30,000 

d.2 Salla e madhe e lojrave lekë/orë 15,000 

d.3 Bileta për ndeshje basketboll, volejboll, futboll lekë/person 100 

d.4 Për zhvillim aktivitetesh nga shkollat lekë/ditë Falas 

E Stadiumi Liri Ballabani 

e.1 Për përdorim ditor evente të ndryshme lekë/ditë 30,000 

e.2 Bileta për ndeshje të zakonshme lekë/bietë 100 

e.3 Bileta për ndeshje të rëndësishme derbi lekë/biletë 200 

F Tarifa e regjistrimit në institucionet arsimore 

f.1 Në kopshte lekë/vit 600 

f.2 Në çerdhe lekë/vit 600 
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f.3 Në konvikt lekë/vit 10,000 

G Tarifa e ushqimit në institucionet arsimore 

g.1 Në kopshte lekë/ditë/fëmijë 131 

g.2 Në çerdhe lekë/ditë/fëmijë 109 

g.3 Në konvikt lekë/ditë/nxënës 206 

H Këndi i lojrave 

h.1 Kalçeto lekë/orë/person 100 

h.2 Bilardo lekë/orë 100 

h.3 Palestra lekë/muaj/person 2,000 

h.4 Lokali brenda çmimi/asortiment Sipas 

kontratës 

h.5 Lodrat  për fëmijë (treni, etj) lekë/orë 200 

 

2. Bashkia Mat parashikon lehtësira për të gjithë nxënësit që janë me rezultate të 

shkëlqyera të cilët përjashtohen nga tarifa e regjistrimit në konvikt. 

3. Gjithashtu, të gjitha familjet që kanë binjakë në kopshte dhë në çerdhe përfitojnë 

lehtësira, dhe paguajnë vetëm për njërin fëmijë tarifën e regjistrimit dhe të ushqimit. 

4. Për vjeljen e këtyre tarifave ngarkohet Sektori i Financës, pranë Bashkisë Mat. 

Neni 28 

Tarifa e shërbimit veterinar 

 

1. Tarifa për therjen e bagëtive do të jetë si më poshtë: 

Tabelë 20.Tarifat për shërbimin veterinar 

NR TARIFAT PËR THERJE/PESHK NJESIA E 

MATJES 

TARIFA 

1 Tarifa e therjes së bagëtisë lekë/krerë Bagëti të imëta 100 

Gjedh 200 

2 Tarifa shërbimit veterinar për pershk lekë/vit Peshku 15,000 

2. Struktura e ngarkuar për vjeljen e kësaj tarife është Drejtoria e Bujqësisë pranë 

Bashkisë Mat.  
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Neni 29 

Tarifë për liçencë për njësitë e shitjes me pakicë të lëndëve djegëse 

 

1. Niveli i tarifës dhe kushtet për dhënien e liçencave për trëgtimin e naftës bruto dhe 

nënprodukteve të saj, përcaktohen me VKM nr.970 datë 2.12.2015 “Për përcaktimin 

e procedurave dhe të kushteve për dhënien e liçencave për tregtimin e naftës bruto 

dhe nënprodukteve të saj”. 

2. Struktura përgjegjëse për vjeljen e tarifës:Për lëshimin e liçencës ngarkohet 

Drejtoria e Shërbimeve Publkie, dhe për lëshimin e fatrurës ngarkohet Zyra e Tatim 

Taksave në Bashkinë Mat. 

Neni 30 

Tarifë për përdorimin e tregjeve publike 

 

1. Tarifa për ushtirm aktiviteti në tregjet publike do të jetë si në tabelën e mëpshtëme 

Tabelë 21.Tarifat e tregut sipas kategorive 

NR TARIFAT E TREGUT SIPAS 

KATEGORIVE 

NJËSIA E 

MATJES 

TARIFA 

1 Shitës artikuj industrial lekë/m2/muaj 1,000.0 

2 Shitës artikuj ushqimore lekë/ m2/muaj 1,500.0 

3 Shitës artikuj bulmeti e mishi lekë/ m2/ muaj 2,000.0 

4 Shitës ditore lekë/m2/në ditë 100.0 

2. Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifave është Sektori i Taksave dhe Tarifave 

Vendore pranë Bashkisë Mat. 

3. Drejtoria e Shërbimeve është përgjegjëse për lëshimin e lejeve të ushtrimit të 

aktivitetit. 

4. Sektori i Urbanistikës është përgjegjëse për përcaktimin e vendshitjes dhe të 

sipërfaqes së shfrytëzueshme. 

Neni 31 

Tarifa për autorizim dhe leje për ushtrim aktiviteti tregtar të çdo lloji 

 

1. Tarifa për autorizim për ushtrim aktiviteti tregëtar të çdo lloji 

Tabelë 22.Tarifat për leje dhe autorizim për kryerje aktiviteti tregtar 

NR LLOJI I AKTIVITETIT NJESIA E MATJES TARIFA 
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1 

Për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse dhe 

bombolave të gazit të lëngshëm të naftës me 

pakicë (hidrokarburesh) 

 

lek/autorizim/5 vjet 

 

50,000.0 

2 Nxjerrje dhe tregti MERMERI lek/autorizim/5 vjet 50,000.0 

3 
Shrytëzim inertesh Lumore dhe Shkëmbore lek/autorizim/vit 

 

10,000.0 

4 Nxjerrje dhe tregti KUARCI lek/autorizim/5 vjet 50,000.0 

5 
Tregti me pakicë në varësi të llojit të aktivitetit lek/aktivitet/5 vjet 

lek/autorizim/vit 

5,000.0 

1,200.0 

 

6 

Tregti me shumicë, magazina dyqane etj që 

ushtrojnë aktivitet me shumicë 

lek/autorizim/5 vjet 

lek/autorizim/ vit 

20,000.0 

5,000.0 

7 Për shërbime të ndryshme lek/autorizim/vit 1,000.0 

8 Për prodhim 
lek/autorizim/vit 

lek/autorizim/5vjet 

3,000.0 

12,000.0 

9 Për profesione të lira në varësi të profesionit 
lek/autorizim/vit 

lek/autorizim/5vjet 

5,000.0 

20,000.0 

2. Struktura e ngarkuar për vjeljen e kësaj tarife është Sektori i Taksave dhe Tarifave 

Vendore pranë Bashkisë Mat. Drejtoria e Shërbimeve është përgjegjëse për lëshimin 

e lejeve dhe të autorizimeve. 

Neni 32 

Tarifë për leje aktiviteti non – stop 

 

1. Tarifat për ushtrimin e aktiviteteve nonstop do jenë si më poshtë: 

Tabelë 23.Tarifat për leje aktiviteti non-stop 

NR LLOJI I AKTIVITETIT NJËSIA 

MATËSE 

TARIFA 

1 Lojra fati dhe Kazino lek/aktivitet 20,000.0 

2 Karburante lek/akivitet 15,000.0 

3 Bar, restorant, pub, diskoteka,muzik live  lek/aktivitet 20,000.0 
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4 Bar – bufe etj lek/aktivitet 10,000.0 

2. Struktura e ngarkuar për vjeljen e kësaj tarife është Sektori i Taksave dhe Tarifave 

Vendore pranë Bashkisë Mat. Drejtoria e Shërbimeve është përgjegjëse për lëshimin 

e lejeve, pasi të merret autorizimi nga drejtoria përgjegjëse për lëshimin e lejeve dhe 

autorizimeve. 

Neni 33 

Tarifa vendore në sektorin e pyjeve dhe kullotave 

 

1. Tarifat vendore në sektorin e pyjeve dhe kullotave do të jetë si më poshtë: 

Tabelë 24.Tarifa të lëndës drusore në këmbë për ngrohje 

 

NR. 

 

EMËRTIMI 

NJËSIA TARIFA  (LEKË) 

deri 22 cm 

trashësi 

mbi 22 cm 

trashësi 

A  Halorë    

A.1 Pishë e zezë m3 2,500.0 3,500.0 

A.2 Pishë mesdhetare (pishë e butë, pishë e 

egër, pishë deti) 

m3 2,300.0 3,200.0 

A.3 Bredh m3 2,700.0 3,800.0 

B  Fletorë    

B.1 Ah m3 1,700.0 3,100.0 

B.2 Dushk m3 2,300.0 4,000.0 

C  Dru zjarri    

C.1 Të forta 

C.1.1 

 

Dushk, ah, panjë, frashër, rrap, akacie, 

lofatë, gështenjë, mare, shkozë, mëllezë, 

bli, lajthi, thanë, mrete, bush. 

m3 500.0 

C.2 Të buta 

C.2.1 Halorë, shelg, plep dhe vërri m3 200.0 

2. Minimumi i pagesës për një familje është 5 m3 në vit. 

3. Struktura e ngarkuar për vjeljen e kësaj tarife është Drejtoria e Bujqësisë pranë 

Bashkisë Mat. 

4. Zyra Pyjore është përgjegjëse për dhënien e lejeve të shfrytëzimit dhe përcaktimin e 

parcelave për shfrytëzim. 

5. Për çdo tarifë tjetër do ti referohemi VKM-së me Nr. 391 datë 21.06.2006, i ndryshuar. 

Neni 34 

Tarifa për ujin vaditës 

 



48 
 

1) Baza e taksës për ujin vaditës do jetë sipërfaqja në dynym dhe tarifa i referohet 

prurjeve 25 l/s. Për një orë me parametrat e mësipërme vaditet rreth një hektar tokë. 

Kjo është tarifë vetëm për shpenzime operative. 

Tabelë 25. Tarifa për ujin vaditës 

NR EMËRTIMI PËR NJËSI SIPAS KULTURAVE NJËSIA E 

MATJES 

TARIFA 

 

1 

Ujë për vaditës për: perime, misër, fasile, vreshtë etj 

të ngjashme me to lekë/orë/dynym 200 

 

2 

Ujë vaditës për: jonxh, tërfil, livadhe etj të ngjashme 

me to lekë/dynym/orë 500 

2) Penalitete: Të gjithë ato që bëjnë lidhje të paligjshme do të gjobiten me dhjetë fishin 

e detyrimit normal.Për dëmtime të kanaleve dhe tubacioneve gjobiten të gjithë 

kundravajtësit me rehabilitimin e dëmit. 

3) Struktura e ngarkuar për vjeljen e kësaj tarife është Drejtoria e Bujqësisë pranë 

Bashkisë Mat, ose agjenti tatimor të cilit i delegohen kompetencat për kryerjen e këtij 

shërbimi. 

KREU VII 

QIRATË 

 

Neni 35 

Qiratë e aplikuara 

 

Dhënia me qira e objekteve pronë e Bashkisë Mat bazohet dhe është në zbatim të  VKM-

së Nr.54, datë 05.02.2014, apo çdo ligj tjetër, apo ndrsyhim ligjor i bërë përgjatë vitit fiskal. 

Ngarkohet  Sektori Juridik pranë Bashkisë  Mat, për lidhjen e kontratës me subjektin që 

merr me qera objektin.  

Për vjeljen e të ardhurave nga qeratë ngarkohet Sektori i Financës pranë Bashkisë Mat. 

KREU VIII 

GJOBAT 

 

Neni 36 

Të ardhurat nga gjobat 

 

1) Të ardhurat nga gjobat dhe kamatëvonesat subjekt i Ligjit Nr. 9920 datë 19.05.2008 

‘‘Për procedruat tatimore ne RSh‘‘ i ndryshuar ; 
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2) Të ardhurat nga gjobat administrative subjekt i Ligjit Nr. 10279/2010 “Për 

kundravajtjet administrative”; 

Tabelë 26.  Gjobat sipas kategorive 

NR EMËRTIMI Njësia 

matëse 

Niveli i Gjobës 

A Gjoba për dëmtimet dhe ndërhyrjet në infrstrukturën rrugore 

1 Bllokim rruge dhe trotuari lekë/ml 2,000 - 5,000 

2 Dëmtim, çarje rruge dhe trotuari lekë/m2 5,000 -10,000 

3 Ndotje trotuari nga nga inertet lekë/m2 1,000 - 5,000 

4 Vjedhje zgare pusetash lekë/copë 5,000 - 10,000 

5 Vjedhje pusete lekë/copë 15,000 

B Gjoba për ndërhyrjet dhe dëmtimet në rrjetin elektrik rrugor 

1 Dëmtim i ndriçuesëve (poçave) lekë/copë 5,000 - 10,000 

2 Përdorim i shtyllave si suport për montimin e 

reklamave,kapjen e kabllove pa leje 

lekë/copë 10,00 - 20,000 

3 Ndërhyrjet në kuadrin e komandimit lekë/copë 10,000 - 20,000 

C Gjoba për ndërhyrje në rrjetin e 

ujësjellësit 

1 Lidhje të pamiratuara në tubacion lekë/copë 10,000 - 20,000 

2 Dëmtim i pusetave të ujit të pijshëm lekë/copë 10,000 - 20,000 

3 Dëmtim i tubacioneve nga punimet që kryhen 

me ose pa leje 

lekë/copë 10,000 - 20,000 

4 Dëmtim apo nxjerrje jashtë funksioni të 

matësit 

lekë/copë 2,000 - 5,000 

 

D 

Gjoba për dëmtimet dhe ndërhyrjet në rrjetin e kanlizemeve të ujërave të 

bardha dhe të zeza 

1 Lidhje të pamiratuara në tubacion lekë/copë 5,000 - 10,000 

2 Dëmtim i pusetave lekë/copë 10,000 - 20,000 
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3 

 

Dëmtim i tubacioneve nga punimet që kryhen 

me ose pa leje 

lekë/copë 10,000 - 20,000 

E Gjoba për dëmtim fasade lekë/m2 5,000 

F Gjoba për dëmtime dhe ndërhyrje në hapësirat e gjelbërta dhe ato 

publike 

1 Dëmtim,prerje pemësh lekë/copë 20,000,0 

2 Zënie tëhapësirave të gjelbërta pa leje lekë/m2 10,000 - 12,000 

3 Vendosje posterash pa leje nga kompanite e 

ndryshme  

lekë/rast 20,000 

4 Vendosje tabelash, pankartash, banderolash 

pa leje 

lekë/copë 10,000 

5 Demtimi i stolave në  parqe lulishte dhe 

mjetet rrethuese të pemëve në pronësi të 

bashkisë 

Lekë/rast 5,000 – 10,000 

G Gjobë për hedhje të materialeve inerte në 

vende të pamiratuara 

lekë/m3  

3,000 

1 Hedhja dhe grumbullimi i materialeve  inerte 

ne vende të pa autorizuara apo miratuara 

Lekë/rast 5,000 – 10,000 

H Gjobë për dëmtime dhe vjedhje të grumbullesëve të mbeturinave 

1 Për dëmtimin dhe prishjen e kazanëve të 

plehrave 

lekë/copë 10,000 - 15,000 

2 Për vjedhjen e kazanëve të plehrave lekë/copë 15,000 - 20,000 

3 Për dëmtimin dhe prishjen e koshave të 

mbeturinave 

lekë/copë 2,000 

4 Për vjedhjen e koshave të mbeturinave lekë/copë 5,000 

5 Për hedhjen e mbeturinave nga dritaret, 

ballkone 

Lekë/rast 2,000 

 

I 

Gjobë për mospajisje me leje për tregëtim apo shërbim jashtë 

sipërfaqes së njësive, për kryerjen e aktiviteti tregëtar pa liçencë, 

autorizim apo leje përkatëse apo të tjera të ngjashme 

1 Vendosje reklame pa autorizim lekë/rast 5,000 
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2 Tregti mishi  pa autorizim dhe çertefikim  lekë/rast 20,000 

3 Tregti peshku pa autorizim dhe çertefikim lekë/rast 20,000 

4 Transport udhëtarësh Taksi (4+1) lekë/rast 5,000 

5 Transport udhëtarësh (8+1) lekë/rast 10,000 

6 Transport udhëtarësh me autobus mbi 22 

vende 

lekë/rast 20,000 

7 Qarkullim mjete të tonazhit të lartë lekë/rast 20,000 

8 Tregëtimin me pakicë të karburanteve dhe 

njësive të shitjes së lëndeve djegëse dhe 

bombulave të gazit 

lekë/rast 20,000 

9 Mospajisje me leje për tregëti ambulante lekë/rast 5,000 - 10,000 

10 Mospajisje me leje për zenie të hapësirës 

publike 

lekë/m2 5,000 

11 Mospajisje me leje për ushtrim aktiviteti “24 

orësh” 

lekë/rast 20,000 

12 Ushtrim aktiviteti pa u regjistruar në QKB lekë/rast 10,000 

13 Kullotje bagëtish në hapë hapësirat e 

gjerlbërta publike 

lekë/rast 2,000 – 5,000 

J GJOBA TË TJERA 

1 Refuzimi për të paguar taksën kohore ose 

ditore nga drejtuesit e mjeteve dhe tregëtarët 

ambulat, dhe tregëtarët e tjerë 

Lekë/ras 2,000 – 5,000 

2 Vendosja e pengesave në trotuare apo rrugë 

për këmbësorët që pengojnë lëvizjen e  lirë 

të tyre 

Lekë/rast 2,000 – 5,000 

3 Hyrja në ambjentet social kulturore dhe 

sportive në raste aktivitetesh pa biletë 

Lekë/rast 2,000 

4 Shitja apo shpërndarja e fishekzjarreve që 

imitojnë armët e zjarrit apo lënët plasëse nga 

subjekte apo persona të paautorizuar 

Lekë/rast 5,000 – 10,000 

5 Përdorimi i autoporlantëve në rrugë apo 

ambjente tregëtare etj, që behet shqetësim 

për qytetarët 

Lekë/rast 5,000 – 10,000 
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3)  Në përzgjedhjen e llojit të dënimit dhe në caktimin e masës së tij, në rastet kur janë 

parashikuar kufij minimalë e maksimalë të vlerës së gjobës, komisioni që shqyrton 

kundërvajtjen duhet të ketë parasysh: 

a- Rrethanat e kryrjes së kundërvjatjes, 

b- Nëse kundërvajtësi rezulton i dënuar administrativisht edhe më parë, 

c- Rëndësinë e kundërvajtjes, 

d- Pasojat që kanë ardhur nga veprimi apo mos veprimi, 

6 Demtimi i sinjalistikës rrugore, mjeteve të 

tjera që normojnë trafikun në territorin e 

bashkisë 

Lekë/tabelë 10,000 – 

20,000 

7 Prishja dhe dëmtimi i afishave të bashkisë 

në ambjetet publike 

Lekë/rast 2,000 

8 Përdorimi i mjeteve reklamuese në forma e 

vende të pa autorizuara 

Lekë/rast 1,000 – 3,000 

9 Vendosje vazo lulesh apo sende të tjera në 

ballkone pa mbrjtëse që përbën rrezik për 

kalimtarët 

Lekë/rast 2,000 

K Gjoba për ndalimin e pushimit dhe qëndrimit të mjeteve 

1 Në rrugëkalim dhe vend kalim për 

këmbësorët, biçikletat dhe të ngjashme me 

to 

Lekë/mjet 500 – 2,000 

2 Në hapësirat e rezervuara për stacionim dhe 

qëndrim të autobuzëve dhe kudo ku nuk 

kufizohet me shenja në largësi jo më të 

vogël se 15 ml, si dhe në hapësirat e 

rezervuara për stacionimin e mjeteve taksi 

Lekë/mjet 500 – 2,000 

3 Në zonat dhe hapësirat e rezervuara për 

qëndrimin e mjeteve për invalid 

Lekë/mjet 500 – 2,000 

4 Në stacionet e rezervuara për mjetet publike Lekë/mjet 500 – 2,000 

5 Në trotuare përveç rasteve kur sinjalizohet 

ndryshe 

Lekë/mjet 500 – 2,000 

6 Në zonat me trafik të kufizuar për mjete të 

paautorizuara 

Lekë/mjet 500 – 2,000 

7 Përpara kushave te mbeturinave ose 

mbajtësve të ngjashëm me to 

Lekë/mjet 500 – 2,000 

8 Në zonat të destinuara për shkarkimin e 

mallrave të mjeteve të caktuara 

Lekë/mjet 500 – 2,000 

9 Parkim në rrjesht të dytë Lekë/mjet 500 – 2,000 
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4) Kur komisioni për shqyrtimin e kundërvajtjes konstaton shkaktim dëmi si pasojë e 

kundërvajtjes, pas shqyrtimit administrativ bën edhe vlerësimin e masës së dëmin në 

një vlerësim administrativ më vete. 

5) Çdo individ, person fizik apo person juridik që është subjekt i një akti administrativ, ka 

të drejtë të ankohet brenda 10 (dhjetë) ditëve nga data e marrjes së njoftimit tek 

kryetari i bashkisë. Pas kalimit të afatit të mësipërm kur akti administrativ mer vlerën 

titull ekzekutiv, paguhet kamatë 2 përqind të vlerës së gjobës në muaj, me përjashtim 

të rasteve kur me ligj të posaçëm parashikon përqindje të ndryshme për 

kamatvonesat. 

6) Për vendosjen dhe vjeljen e gjobës, pas evidentimit të kundravajtjes, ngarkohen 

komisionet e ngritura sipas rastit dhe Policia Bashkiake. 

KREU IX 

LEHTËSIRA FISKALE 

 

Neni 37 

Lehtësira fiskale për biznesin e ri 

 

1) Në përpjekje për të stimuluar biznesin lokal dhe nxitur përmirësimin e kushteve 

ekonomike në bashkinë Mat, bizneset e hapura rishtaz përjashtohen nga detyrimi i 

pagesës së tarifave bashkiake për tremujorin e parë të aktivitetit. Përjashtohen nga 

kjo lehtësi, ato subjekte që hapin aktivitet të njëjtë me ndonjë anëtarë të familjes. 

2) Bizneset e vogla që nisin aktivitet gjatë vitit 2019 në fushën e artizanatit dhe  në fushën 

e grumbullimit dhe përpunimit të prodhimeve tekstile, bujqësore, blektorale bimë 

medicinale do të përfitojnë  reduktim të taksave në masën 30% për vitin  2019. 

3) Për individët student të cilët janë diplomuar dy vitet e fundit, përkatësisht në vitin 2017 

dhe 2018 dhe nisin aktivitetin si biznes i vogël për periudhën 01.01.2019 - 31.12.2019, 

për këtë periudhë (vitin 2019) gjatë të cilës do të ushtrojnë aktivitetin do të përfitojnë 

reduktim të detyrimeve vendore në masën 30% nqs aktiviteti i tyre do të jetë në fushën 

e artizanatit, përpunime të prodhimeve bujqësore e blektorale si dhe hapjen e sallave 

te internetit. 

4) Lejet për ushtrim aktiviteti do të jetë falas për të gjithë bizneset e lartpërmendur për 

vitin fiskal 2019. 

Neni 38 

Hyrja në fuqi 

Ky vendim hyn në fuqi pas verifikimit të ligjshmërisë nga Prefekti. 

 

 

Skretari i Këshillit Kryetari i Këshillit 

Eda Palamani Agim Hysa 

 


