
 
REPUBLIKA E SHIPËRISË 

BASHKIA MAT 

SEKTORI I TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE 

Adresa: Sheshi Ahmet Zogu Burrel; Tel/Fax: +3550217 2421: e-mail: s.tatimeve@bashkiamat.gov.al 

 

Nr. x prot                                                                                                             Datë ___/___/___ 

 

Lënda: Njoftim vlerësimi për detyrime tatimore, gjobave dhe kamatëvonesave. 

 

Drejtuar: «SUBJEKTI» me Nipt «NIPTI», Administratori: «ADMINISTRATORI», me 

aktivitet: «AKTIVITETI», në adresën: «ADRESA». 

 

Bazuar në Ligjin Nr. 9632 dt.30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar si 

dhe V.K.B nr.  6. dt. 07.02.2017 “ Për Sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore”,  Ligjin nr. 9920, 

datë 19.05.2008, “Për procedurat tatimore në RSh”, i ndryshuar. Ju si Person Fizik, nuk keni 

paguar ndaj Bashkisë Mat, detyrimet e taksave dhe tarifave vendore sipas afateve të përcaktuar 

nga legjislacioni i sipërcituar. 

Pas përfundimit të afatit për pagesën e detyrimeve, detyroheni të paguani gjobë dhe 

kamatvonesë për çdo ditë dhe muaj vonesë, sipas afateve për taksat dhe tarifat respektive, deri në 

pagesën e plotë të detyrimeve. 

 

Nr Lloji i detyrimit ( Taksa/ Tarifa/Gjoba/ Kamatvonesa) Vlera në lekë 

1 Detyrime të vitit 2017 ( a ) «DETYRIM_VJETOR_a» 

2 Gjoba deri me datë 19/01/2018 ( b ) «GJOBA» 

3 Kamatëvonesa deri me datë 19/01/2018 ( c ) «KAMATVONESA» 

4 Gjithsej detyrimi deri me 19/01/2018 ( a+b+c )    0.0 

5 Detyrime të prapambetura të viteve të kaluara ( d ) «DET_MBART_b» 

X TOTALI I DETYRIMEVE ( a+b+c+d )    0.0 

 

Shënim: Gjobat dhe kamatvonesa vazhdojnë të rriten për aq kohë sa ju nuk shlyeni detyrimet. 

-Kur detyrimi tatimor nuk paguhet në afat, tatimpaguesi është i detyruar që, për periudhën nga afati i 

pagesës deri në datën e pagesës së tatimit, të paguajë kamatëvonesë për këtë shumë, në masën e përcaktuar 

në pikën 3, neni 76 të ligjit Nr. 9920. 

-Masa e kamatëvonesës, sipas këtij neni, është 120 për qind e shkallës së interesit ndërbankar të Bankës së 

Shqipërisë, që përcaktohet çdo tremujor, në bazë të shkallës mesatare të tremujorit paraardhës. 

-Tatimpaguesi, i cili nuk arrin që, brenda afatit të parashikuar në ligj, të paguajë shumën e detyrimit tatimor 

ose të kontributit, detyrohet të paguajë një gjobë, të barabartë me 0,06 për qind të shumës së detyrimit të 

papaguar për çdo ditë, gjatë të cilës pagesa nuk është kryer. Në asnjë rast, gjoba nuk llogaritet për një 

periudhë më të gjatë se 365 ditë kalendarike, sipas nenit 114 të ligjit Nr. 9920. 

Kujdes! Përllogaritja e gjobave dhe kamatëvonesave është bërë deri me datë 19.01.2018, në rast mos shlyerje, 

gjobat dhe kamatvonesat vazhdojnë të rriten deri në momentin e shlyerjes. 

 

 

Përgj i Sek Taksave dhe Tarifave Kryetari 

x x 

 


