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I. Taksa mbi pasurinë e paluajtshme për ndërtesat
Leke/m2 /në vit
Kategoritë dhe
nën/kategoritë
I.Ndërtesa banimi
a.Ndërtuar para vitit 1993
b.Ndërtuar gjatë dhe pas vitit 1993
c. Per shtepite e dyta
d.Për familjet me ndihmë ekonomike
II.Ndërtesa të tjera
1-Për tregëti dhe shërbime
Nën/kategoritë
1-a Ndërtesa tregëtie dhe shërbimi
Biznesi i Vogël
Biznesi i Madh
1-b Ndërtesa prodhimi
Biznesi i Vogël
Biznesi i Madh
2- Të tjera
- Ndërtesa jo në shfrytëzim
III. Ndërtesa në pronësi apo në
përdorim, në territore të miratuara si
fshatra turistike

Qyteti Elbasan, rrugët nacionale
dhe zona industriale
ish-Kombinati Metalurgjik

Nj.Administrative
Zonat rurale

9
10
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-

210
210
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150

150
150

75
75

60

30

400

400

- Për ndërtesat në pronësi të shoqërive të ndërtimit, të destinuara për shitje por
që janë ende të pa shitura, taksa do të vendoset sipas destinacionit të përdorimit
të ambjentit të ndërtesës. Ambjentet e pa hipotekuara:
- Apartamentet e banimit do t’i nënshtrohen taksës mbi ndërtesat në kategorinë
“Ndërtesa banimi”
-Ndërtesë biznesi do t’i nënshtrohen taksës mbi ndërtesat në kategorinë
“Ndërtesa të tjera për tregti e shërbime”.
- Pagesa bëhet deri më 31 korrik 2017.
- Për mospagesë në afatin e caktuar, aplikohet gjobë në masën 1.8% çdo muaj
(deri në 12 muaj).
- Për subjektet familjare taksa e ndërtesës paguhet në faturën e ujit, sipas
marrëveshjes së bërë me shoqërinë «Ujësjellës Kanalizime Elbasan» sh.a, deri
më 31 dhjetor 2017.
Struktura e caktuar për vjeljen e kësaj takse është:
1. Agjensia e Tatimeve, Tarifave Vendore dhe Mbledhjes së të Ardhurave për
taksën e biznesit të madh dhe të vogël.
2. Agjenti tatimor Shoqëria ”Ujësjellës Kanalizime Elbasan“ sh.a.për taksat e
popullatës për vitin 2017.
3. Gjashtë Rajonet dhe Shoqëria “Ujësjellës Kanalizime Elbasan” sh.a. për
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debitorët para vitit 2017 dhe Agjensia e Tatimeve, Tarifave Vendore dhe Mbledhjes
së të Ardhurave për debitorët e taksave vendore.
4.Administratorët në Njësitë Administrativedhe te Rajaneve për ato zona
(persona) ku nuk ka kontratë me ujësjellësin.
5. Përjashtohen nga taksa e ndërtesës:
a-pronat e shtetit dhe qeverisjes vendore që përdoren për qëllime jo
fitimprurëse.
b-ndërtesat e banimit që shfrytëzohen nga qeramarrësi me qera të pa
liberalizuara.
c-ndërtesat që përdoren nga komunitetet fetare.
d-ndërtesat e invalidëve të punës kur janë kryefamiljarë pas paraqitjes së
dëshmisë së invaliditetit.
dh-pasuritë në pronësi të shtetit të kaluar me V.K.M në administrimin e
shoqërive publike shtetërore.
6. N.q.s ndërtesa dëmtohet nga forca madhore, përjashtohet nga taksa e
ndërtesës me 75% të vlerës, dhe n.q.s ndërtesa tjetërsohet ose zhduket gjatë
vitit, detyrimi llogaritet me periudhën e të qenit pronar.
I.a. Taksa mbi tokën bujqësore
Nr.

Kategoritë e tokës bujqësore
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
Klasa VII

Lekë /ha/vit
4200
3500
2800
2300
1900
1600
1400

Afati për pagesën e taksës së tokës bujqësore është data 31 dhjetor 2017.
Strukturat e caktuara për mbledhjen e kësaj takse jane:
-Njesite Administrative te Bashkise Elbasan.
-Agjensia e Sherbimeve Pyjore, Bujqesore, Veterinare dhe Mjedisore.
Perjashtohen nga taksa e tokes bujqesore:
1. Siperfaqet qe mbillen me kultura drufrutore dhe vreshtari per 5 vitet e para
nga cast i mbjelljes.
2. Toka bujqesore e demtuar nga fatkeqesi natyrore ne masën 75 % e vleres se
takses per siperfaqen e dëmtuar.
I.b. Taksa mbi truallin (jo hapesire publike)
Sipas kategorizimeve të Bashkive, te bera ne ligj, taksa mbi truallin eshte në
masën 0.42 lekë/m2/vit per qellime banimi nga individet. Ne rastin kur trualli
perdoret per qellime biznesi, taksa mbi truallin eshte në masën 18 lekë/m2/vit.
1. Baza e taksës mbi truallin është sipërfaqja e truallit, në meter katror, në pronësi
apo përdorim të taksapaguesit. Sipërfaqja e truallit në pronësi përcaktohet sipas
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dokumenteve që e vërtetojnë atë. Në rast të mungesës së dokumentacionit të
pronësisë, përdoruesi i truallit bën një vetëdeklarim të sipërfaqes së truallit në
përdorim, pranë bashkisë ku ndodhet trualli.
2. Niveli i taksës caktohet në lekë për meter katror. Detyrimi i taksës llogaritet si
shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tatueshme.
Struktura e caktuar per mbledhjen e kesaj takse eshte:
Agjensia e Tatimeve, Tarifave Vendore dhe Mbledhjes se te Ardhurave.
Afati per pagesen e kesaj takse eshte data 31 korrik 2017.
Per mos pagese ne afatin e caktuar aplikohet gjobe 1.8% çdo muaj -deri ne 12
muaj- mbi detyrimin.
II. Taksa e fjetjes në hotel
Nr.
1
2

Baza e taksës
Hotel 4-5 yje
Bujtine, fjetine, motel dhe cdo njesi tjeter akomoduese, sipas
percaktimeve te ligjit per turizmin

Niveli
Leke/nate fjetje/person
175
70

Me “ 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. Baza e taksës së
fjetjes në hotel është numri i netëve të qëndruara në hotel, për person. Detyrimi
për taksën llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës së vendosur nga Bashkia, për
natë qëndrimi, me numrin e netëve të qëndrimit në hotel. Taksa e fjetjes ne hotel
eshte vjetore.
Afati per pagesen e kesaj takes per llogari te Bashkise, eshte data 31.12.2017data 5 e muajit pasardhes. Per mos pagese ne afatin e caktuar aplikohet gjobe ne
masen 1.8% çdo muaj (deri ne 12 muaj). Struktura e caktuar për vjeljen e kësaj
takse është Agjensia e Tatimeve, Tarifave Vendore dhe Mbledhjes se te Ardhurave.
III. Taksa e ndikimit në infrastrukture

a

b
c
d
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Emërtimi
Strukture banimi:
a1- ndertime per banim e sherbim me
qellime fitimi nga firmat e ndertimit
a2- per ndertime per banim e sherbime nga
investitore te tjere per qellime jo fitimi

Niveli
4% e cmimit te shitjes ne fuqi sipas Udhezimit
perkates te Keshillit te Ministrave
3% te vleres se investimit sipas cmimit te entit
te banesave ne fuqi

3 % e vleres se preventivit real te investimit,
Ndertime te karakterit ekonomik, turizem,
me cmimet ne baze te manualit te ndertimit
industrial (magazine , reparte prodhimi etj.)
ne fuqi
Strukture per qellime publike, perjashtohet 2 % te vleres se investimit sipas cmimit te entit
Bashkia Elbasan
te banesave ne fuqi
3 % e vleres se investimit sipas te preventivit
Vendosje antenash (Konstruksion metalik)
me cmimet ne baze te manualit te ndertimit
ne fuqi
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e
f
g

Emërtimi

Niveli

Rehabilitim rrugesh ujsjellsash kanalizime,
perjashtohet Bashkia Elbasan

2 % e vleres se investimit sipas preventivit me
cimet ne baze te manualit te ndertimit ne fuqi

Vendosje reklama e promocion (private e
publike)
Struktura me funksion privat (Prodhime,
tregtimi e sherbimi)

3% e vleres se investimit sipas preventivit me
cmimet ne baze te manualit te ndertimit ne fuqi
3% te vleres se investimit sipas cmimit te entit
te banesave, ne fuqi

h

Per projektet te infrastruktures, per
ndertimin e rrugeve kombetare, porteve,
aeroporteve, tuneleve, digave, ndertimit te 0.1% te vleres te preventivit ne baze te
infrastruktures ne energji perfshi makinerite manualit te ndertimit ne fuqi
dhe pajisjet per keto projekte

i

Per ndertesat ne proces legalizimi

k
l

Cdo kantier ndertimi per zenien e hapesires
publike per objekt mbi 4 kate
Cdo objekt ndertimi per zenien e hapesires
publike nen 4 kate

m

Per ndryshim funksioni

n

Rikonstruksione e struktura te ndryshme

0.5% e vleres se investimit ne baze te cmimit te
entit te banesave
100.000 (ne total )
30.000 (ne total)
3% e vleres se preventivit ne baze te manualit
te ndertimit
3% e vleres se preventivit ne baze te manualit
te ndertimit

Struktura e caktuar për vjeljen e kësaj takes është Drejtoria e Planifikimit te
Territorit, në Bashkinë Elbasan.
III. 1. Takse per objektet ne proces legalizimi
dhe procedura e mbajtjes se tyre
Per ndertesa te cilat jane ne proces legalizimi, taksa e ndikimit ne infrastrukture
e ndertimeve te reja eshte 0.5% e vleres se investimit.
Kategorite dhe nenkategorite per me teper se 1 objekt ne proces legalizimi jane:
a-Struktura banimi
b-Struktura me funksione sherbimi dhe administrative
c-Struktura per qellime publike (shkolla, kopshte, spitale)
(private ose publike)

3% e ndikimit ne infrastrukture
3% e ndikimit ne infrastrukture
2% e ndikimit ne infrastrukture

Dokumentacioni i kerkuar do te jete ai i parashikuar, i cili perfshin kopje te njehsuar
te vetdeklarimit, planvendosje te objektit, planimetrite me siperfaqet perkatese.
Struktura e caktuar për vjeljen e kësaj takes është Drejtoria e Planifikimit te
Territorit, në Bashkinë Elbasan.
III. 2. Vendosja e garancise financiare per heqjen e inerteve
Garancia financiare
per heqjen e inerteve

deri ne 3% e vleres se investimit sipas takses se llogaritur
per lejen e ndertimit

Struktura e caktuar për vjeljen e kësaj takes është Drejtoria e Planifikimit te
Territorit , në Bashkinë Elbasan.
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IV. Taksa mbi kalimin e te drejtes se pronesise per pasurite e paluajtshme
Nr

Kategoritë e ndërtesave

123-

Ndërtesa banimi
Ndërtesa të tjera për tregëti e shërbime
Ndërtesa të tjera

Niveli tregues i taksës
(q. Elbasan)
300
700
500

Njesite e tjera
administrative
100
300
200

Kjo taksë vendoset për rastet e transferimit të së drejtës së pronësisë për
pasuritë e paluajteshme, nga personat, të cilët nuk janë subjekt i tatimit mbi të
ardhurat vetjake, në mbështetje të ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin
mbi të ardhurat”. Agjent tatimor për vjeljen e kësaj takse është Zyra Vendore
e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, e cila përfiton dhe 3% të shumës së
arkëtuar.
V. Taksa e tabelës
Kategoritë
1) Tabelë për qëllime identifikimi:
a) Tabelë për qëllime identifikimi, deri ne 2
metra katror, të trupëzuara në sipërfaqen e
ndërtesës ose brenda territorit ku zhvillon
aktivitet biznesi dhe që nuk përdoren për të
reklamuar aktivitetin e të tretëve. Në të tilla
tabela vendoset emri dhe/ose lloji i aktivitetit
të kompanise.
b) Tabelë për qëllime identifikimi mbi 2
metra katror të trupëzuara në sipërfaqen e
ndërtesës ose brenda territorit ku zhvillon
aktivitet biznesi dhe që nuk përdoren për të
reklamuar aktivitetin e të tretëve. Në të tilla
tabela vendoset emri dhe/ose lloji i aktivitetit
të kompanise- ne leke/m2/vit
c)Tabelë për qëllime identifikimi jashtë
territorit ku zhvillohet aktiviteti, në formën
e permasat e tabelave të sinjalistikës për
orientim, ne leke/vit
2) Tabelë per qellime reklamimi e levizshme
dhe e palevizshme, ne leke/m2/vit :
a) Tabelë e thjeshte
b) Tabelë elektronike
3) Tabelë ne funksion te ekspozimeve te
ndryshme te hapura, panaire,spektakle, stenda
reklamuese , banderola- leke/m2/dite

Niveli i taksës/Qyteti

Njesite Administrative

0

0

45 000

45 000

120

120

22 500
45 000

22 500
45 000

1 000

1 000

Kjo taksë paguhet nga cdo subjekt, që ushtron aktivitet, përvec ambulantëve dhe
subjekteve të transportit. Afati per pagesen e kesaj takse eshte data 31.12.2017.
Per mos pagese ne afatin e caktuar aplikohet gjobe ne masen 1.8% çdo muaj
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(deri ne 12 muaj). Struktura e caktuar për vjeljen e kësaj takse është Agjensia e
Tatimeve, Tarifave Vendore dhe Mbledhjes se te Ardhurave, ne Bashkine Elbasan.
VI. Tarifat vendore
Nr.

Lloji i tarifës

1a
b
c
d
2-

Tarifa e ndotjes se mjedisit
Subjekti juridik vip (selia qendrore)
Subjekti juridik vip (NIPT sekondar)
Subjekti juridik (selia qendrore)
Personi fizik
Tarifë për zgjatje orari
- Zgjatje orari deri në oren 24.00
- Zgjatje orari “NON STOP”
- Zgjatje orari “Non Stop” per nje nate
Tarifë shërbimi në tregje

3-

- Artikuj fruta perime në merkato dhe ne tregjet e Njesive Administrative

4-

56789108-1
9-1
10-1
11-1
11-2
12-1
12-2
13-1
13-2

- Fruta, perime në rrugë
- Industriale në rrugë
-Tarife per cdo bageti te imet ne tregje publike
-Tarife per cdo bageti te trashe ne tregje publike
Tarifë për pastrimin
- Për çdo njësi prodhimi Biznesi i madh
- Tregëti e shërbime Biznesi i madh
- Firma ndërtimi
- Firma ndërtimi (pas lejes se perdorimit)
- Institucione shtetërore
- OJF
Tarifë gjelbërimi Biznesi i Madh
Tarifë ndriçimi Biznesi i Madh
Tarifë për lëshimin e vërtetimeve
Tarifë pastrimi per biznes te vogel (pa TVSH)
Tarifë gjelberimi per biznes te vogel (pa TVSH)
Tarifë ndricimi per biznes te vogel(paTVSH)
Tarifë pastrimi per biznes te vogel (Me TVSH),taksi dhe trasport
mallrash 0-3.5T
Tarifë gjelberimi per biznes te vogel(Me TVSH)
taksi dhe trasport mallrash 0-3.5T
Tarifë ndricimi per biznes te vogel (Me TVSH)
taksi dhe trasport mallrash 0-3.5T
Tarife pastrimi per biznesin vip (selia qendrore)
Tarife pastrimi per biznesin vip (NIPT sekondar)
Tarife gjelberimi per biznesin vip (selia qendrore)
Tarife gjelberimi per biznesin vip (NIPT sekondar)
Tarife ndriçimi per biznesin vip (selia qendrore)
Tarife ndriçimi per biznesin vip (NIPT sekondar)

Njësia

Niveli i
tarifes

Leke/vit
Leke/vit
Leke/vit
Leke/vit

5 000 000
3 000 000
1 000 000
500 000

Lekë /vit
Lekë /vit
Leke /natë
Lekë per
1.3 m2ditë
lekë/ditë
lekë/ditë
Leke/krere
Leke/krere

20 000
30 000
5 000
100
200
200
50
100

Lekë /vit
Lekë /vit
Lekë /vit
Lekë /vit
Lekë /vit
Lekë /vit
Lekë /vit
Lekë /vit
Lekë /vit
Lekë /vit
Lekë /vit
Lekë /vit

55 000
30 000
60 000
30 000
30 000
10 000
5 000
5 000
100
5 000
1 000
700

Lekë/vit

10 300

Lekë/vit

1 500

Lekë/vit

1 000

Lekë/vit
Lekë/vit
Lekë/vit
Lekë/vit
Lekë/vit
Lekë/vit

100 000
50 000
100 000
25 000
100 000
25 000

Subjektet qe tregtojne tek tregu industrial (L.Shenkoll), tregu i fruta perime
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(Namazgjaja dhe tek ish Zyra e Punes, markata), tek fusha e vjeter e sportit, L
“Luigj Gurakuqi”(te rruga “Mustafa Sahatci”) trajtohen si ambulant. Subjektet
qe tregtojne ne tregjet e Njesive Administrative: Tregan, Gjinar, Funar, Shmil,
Zavaline dhe tregu I bagetive ne Mengel, i nenshtrohen tarifes se sherbimit
ne tregje. Ambulantet menaxhohen nga Sektori i Tregut dhe ne fillim te vitit
sjellin te gjithe kontratat. Në vazhdimesi, ata sjellin ndryshimet jo me vone se
5 dite nga momenti i ndryshimit te kontrates. Tarifat e ambulanteve ne tregjet
e miratuara behen 0 (tarifa e pastrimit, e ndricimit, e gjelberimit). Struktura e
caktuar për vjeljen e këtyre tarifave është Agjensia e Tatimeve, Tarifave Vendore
dhe Mbledhjes se te Ardhurave, ne Bashkinë Elbasan.
Afati per pagesen e tarifave eshte data 31.12.2017
Per mos pagese ne afatin e caktuar aplikohet gjobe ne masen 1.8% çdo muaj (deri
ne 12 muaj). Perjashtohen nga gjoba tarifat e pikes 3.
VI. 1. Tarifa për zënien e hapësirave publike
Niveli tregues
Qytet Elbasan

Njesite e tjera
administrative

Nr.

Kategoria

1-

Tarifa për zënien e hapësirës publike për
tregëti brenda Qendres Qytetit

200 Lekë m2/muaj

50 Lekë m2/muaj

2-

Tarifa për zënien e hapësirës publike për
tregëti jashte Qendres Qytetit

100 Lekë m2/muaj

50 Lekë m2/muaj

Qender e Qytetit per efekt tatimor eshte vija kufizuese e aprovuar nga KRT, plus
Rruga “11 Nentori” qe fillon nga kryqezimi i rruges “11 Nentori” me rrugen “28
Nentori” e deri ne kryqezimin e rruges “Kamber Sejdini” ; plus Rruga “Kamber
Sejdini” ; plus Rruga “28 Nentori” nga kryqezimi i rruges “28 Nentori” me
Bulevardin “Qemal Stafa” ( kryqezimi Dinamo ) deri ne kryqezimin e rruges “28
Nentori” me rrugen “Ali Arapi”).
Kjo tarife llogaritet duke shumëzuar sipërfaqen e zënë me nivelin tregues të
tarifes, si dhe numrin e muajve.
Kjo tarife paguhet sipas kontrates se lidhur midis Agjensise se Tatimeve, Tarifave
Vendore dhe Mbledhjes se te Ardhurave dhe tatimpaguesit.
Pagesa e kesaj tarife behet ne momentin e nenshkrimit te kontrates.
Struktura e caktuar për vjeljen e kësaj takse është Agjensia e Tatimeve, Tarifave
Vendore dhe Mbledhjes se te Ardhurave, ne Bashkinë Elbasan.
VI. 2. Tarifa për vendosjen e tavolinave në hapësirat publike
Për çdo tavolinë/lekë/muaj

Nr.
1
2

Kategoria
Tarifa për vendosjen e tavolinave jashte qendres se aprovuar
Tarifa për vendosjen e tavolinave brenda qendres se aprovuar

Niveli i tarifes
1 000
2 000

Qender e Qytetit per efekt tatimor eshte vija kufizuese e aprovuar nga KRT, plus
Rruga “11 Nentori” qe fillon nga kryqezimi i rruges “11 Nentori” me rrugen “28
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Nentori” e deri ne kryqezimin e rruges “Kamber Sejdini” ; plus Rruga “Kamber
Sejdini” ; plus Rruga “28 Nentori” nga kryqezimi i rruges “28 Nentori” me
Bulevardin “Qemal Stafa” ( kryqezimi Dinamo ) deri ne kryqezimin e rruges “28
Nentori” me rrugen “Ali Arapi”). Kjo tarife llogaritet duke shumëzuar numrin e
tavolinave te vendosura me nivelin tregues të tarifes, si dhe numrin e muajve.
Kjo tarife paguhet sipas kontrates se lidhur midis Agjensise se Tatimeve, Tarifave
Vendore dhe Mbledhjes se te Ardhurave dhe tatimpaguesit.
Pagesa e kesaj tarife behet ne momentin e nenshkrimit te kontrates.
Struktura e caktuar për vjeljen e kësaj takse është Agjensia e Tatimeve, Tarifave
Vendore dhe Mbledhjes se te Ardhurave, ne Bashkine Elbasan.
VI. 3. Tarifat e transportit
VI. 3. 1. Tarifat vendore te transportit
1
1-1
1-2
a
b
c
d
e
f
g
h
1-3
2
3
A
A-1
A-2
A-3
B-1
B-2
B-3
C-1
C-2
C-3

Tarifë Parkimi
Tarifë orare parkimi
Tarifë vjetore parkimi
Taxi 4+1
Taxi 8+1
Autovetura familjare
Automjet transport i perzier deri 3.5 ton
Kamion transport malli 3.5÷8 ton
Kamion transport malli 8÷14 ton
Kamion transport malli mbi 14 ton
Autobus
Parkim i rezervuar
Karoatreci
Tarife embleme taksi
Leje qarkullimi ne qytet per mjetet e renda
Leje ditore për hyrje në qytet të mjeteve 3.5÷8 ton
Leje ditore për hyrje në qytet të mjeteve 8÷14 ton
Leje ditore për hyrje në qytet të mjeteve mbi 14 ton
Leje tre mujore për hyrje në qytet të mjeteve 3.5÷8 ton
Leje tre mujore për hyrje në qytet të mjeteve 8÷14 ton
Leje tre mujore për hyrje në qytet të mjeteve mbi 14 ton
Leje vjetore për hyrje në qytet të mjeteve 3.5÷8 ton
Leje vjetore për hyrje në qytet të mjeteve 8÷14 ton
Leje vjetore per hyrje në qytet të mjeteve mbi 14 ton

Lekë/ditë
Lekë/ditë
Lekë/ditë
Lekë/tre muaj
Lekë/tre muaj
Lekë/tre muaj
Lekë/vit
Lekë/vit
Lekë/vit

5

Leje qyteti për karrocat

Lekë/vit

Lekë /ora
Lekë/vit
Lekë/vit
Lekë/vit
Lekë/vit
Lekë/vit
Lekë/vit
Lekë/vit
Lekë/vit
Lekë/vit
Lekë/ngarkesë
Leke/mjet

50
2 500
5 000
1 500
2 500
4 000
5 500
6 500
9 000
30 000
3 000
500
100
200
300
4 500
6 000
7 500
10 000
15 000
20 000
2 000

Shenim: Per dublikate me te njejten permbajtje dhe afat vlefshmerie paguhet
30% e vleres se plote.
Struktura e caktuar për vjeljen e këtyre Tarifave është Drejtoria e Sherbimit te
Territorit Urban, Sektori i Transportit, në Bashkinë Elbasan.
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VI. 3. 2. Tarifat per liçensa/autorizime/çertifikata
Tarifat e pagesave per licensa/autorizime/certifikata qe leshohen ne fushen e
transportit ne zbatim te shkreses nr.556/1 dt.02.02.2010 te MPPTT
(afati 5 vjeçar)

Tarifa
në lekë

Nr

Emertimi

Njësia

A
1-1
1-2
2-1
2-2
3
4
B

Transport udhetaresh
License per transport udhetaresh ne linje te rregullt qytetese
Certifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt qytetese
License per transport udhetaresh ne linje te rregullt rrethqytetese
Certifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt rretqytetese
Certifikate per transport udhetaresh per llogari te vet brenda vendit
License per transport udhetaresh me taksi
Transport mallrash

për linje
për mjet
për linje
Per mjet
Per mjet
Per mjet

Për
license
1/2 Certifikate per transport mallrash per te trete dhe me qera brenda vendit Ton/kapc
per
1/3 Certifikate per terheqes
terheqes
2
Certifikate per transport malli per llogari të vet brenda vendit
Ton/kapc
C
Sherbime transporti
Per
1
License per agjensi transporti udhetaresh dhe taksi brenda vendit
license
Per
2
License per agjenci transporti nderkombetar udhetaresh
license
1/1 License per transport mallrash per te trete dhe me qera brenda vendit

D

Veprime te tjera

1

Autorizim i perkoheshem nje mujor

Per
autorizim

40 000
5 000
20 000
7 500
7 500
20 000
40 000
100
7 500
100
15 000
40 000
20 00

Shenim : Per dublikate me te njejten permbajtje dhe afat vlefshmerie paguhet 30%
e vleres se plote. Struktura e caktuar për vjeljen e këtyre Tarifave është Drejtoria
e Sherbimit te Territorit Urban, Sektori i Transportit, ne Bashkinë Elbasan.
VI. 4. Tarifa vendore per popullaten
1
2
3
4

5

Tarifa për popullaten
Tarifë pastrimi
Tarifë gjelbërimi
Tarifë ndriçimi
Tarifë pastrimi, gjelbërimi, ndriçimi për
familjet me ndihmë ekonomike
Tarifë pastrimi, gjelbërimi, ndriçimi per
personat me aftesi te kufizuar, invalide,
tetraplegjike dhe paraplegjike, te verber, kur
jane kryefamiljare dhe nuk kane persona te
tjere madhore ne familje, me perjashtim te
bashkeshortit/bashkeshortes

Leke/vit
Lekë/vit
Lekë/vit
Lekë/vit

Elbasan Njesite Administrative
1 000
1 000
200
0
500
200

Lekë/vit

0

0

Lekë/vit

0

0

Struktura e caktuar për vjeljen e kësaj tarife eshte/janë :
1. Agjenti tatimor për tarifat e popullatës per vitin 2017, është Shoqeria
“Ujesjelles Kanalizime Elbasan” sh.p.k
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2. Njesite Administrative, kur nuk ka kontrate me ujesjellesin.
3. Gjashte Rajonet dhe Shoqeria “Ujesjelles Kanalizime Elbasan“ SH.A per
debitoret para vitit 2017 per qytetin.
4. Ne ato Njesi Administrative ku Bashkia e ka te pamundur te beje pastrimin
tarifa eshte 0.
VI. 5. Tarifat D.P.T ( URBANISTIKA)
1

2

3
4

5
6

Tarifë per marrje leje perdorim specifikuar:
a. objekt banimi
b.objekt per leje biznesi
c. objekt ne fazen karabina
Tarife sherbimi e shqyrtim dokumentacioni:
a.leje zhvillimore, ndertim per objekt nen 4 kat
b.leje zhvillimore, ndertim per objekt mbi 4 kat
c. deklarim Paraprak
d. leje zhvillimore infrastrukture Private
Tarife per certifikim relievi
Tarife plan rilevimi:
a.Troje me sip. Deri 500 m2
b.Troje me sip. mbi 500 m2
Tarife fasade
Tarife per dhenie dokumenta nga arkiva DPT-se:
a. Fotokopje e njesuar 1:500 v.1938-1988 A3
b.Fotokopje e njesuar 1:500 v.1938-1988 A4.
c.fotokopje te studimeve urbanistike ne fuqi A3
d.fotokopje te studimeve urbanistike ne fuqi A4
e.njesimi hartave me origjinalin A2,1,0
f.fotokopje e cdo dokumenti te njesuar A4
g.fotokopje e cdo dokumenti te njesuar A3

Leke/m2
Leke/m2

80
100
70% e vleres totale

Lekë
Lekë
Leke
Lekë
Lekë

15 000
30 000
5 000
15 000
8 000

Lekë
Lekë
Leke/m2

10 000
15 000
15

Lekë
Leke
Lekë
Lekë
Lekë
Lekë
Lekë/m2

500
200
500
200
1.000
200
500

Struktura e caktuar për vjeljen e këtyre tarifave është Drejtoria e Planifikimit te
Territorit, ne Bashkine Elbasan.
VI. 6. Tarifat vendore- sektori veterinar
1 Tarifa te sektorit veterinar
a) Çertifikate veterinare levizje per import:
1.Per shpende te kultivuar;
2.Te imta dhe derra;
3.Te trasha (njethundrrake, gjedh)
Kontroll dhe leshim i çertifikates veterinare per produkte mishi
b)
per eksport
dhe leshim i çertifikates veterinare per produkte baxho dhe
c) Kontroll
sallami e qofte.

Njesia

Tarifa

leke/krere
leke/krere
leke/krere

5
20
50

leke/ton

100

leke/muaj

1 500
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1
d)
e)
f)
g)

h)

i)

Tarifa te sektorit veterinar
Kontroll dhe leshim i çertifikates veterinare per produkte frigoriferike te
mishit dhe te qumeshtit.
Kontroll dhe leshim i çertifikates veterinare per tregtimin e peshkut deri
ne 1 ton.
Kontroll dhe leshim i çertifikates veterinare per tregtimin e vezeve deri
ne 100.000 kokrra.
Çertifikate levizje te bagetive te gjalla nga ferma ne drejtim te tregut,
thertores etj., brenda vendit:
1.Bageti te trasha (kale, gomar, lope, ka, meshqerre, mëz, viç, buall,
buallice, kotorr);
2.Bageti te imta (dhi, cjap, dash, rrurza, milor, ftujak, keç, qingj);
3.Derra, dosa, gica;
4.Shpende te kultivuar;
Kontroll dhe çertifikim veterinar ne thertore:
1.Bageti te trasha (lope, ka, buall, buallice, meshqerre, mëz, viç, kotorr);
2.Bageti te imta (dhi, dash, cjap, rrurza, milor, ftujak, keç, qingj);
3.Derra, dosa, gica
Tarifa te therjes ne thertoren publike te Bashkise
Te trasha:
1. Lope, ka, buall, buallice;
2.Meshqerre, mëz;
3.Viç, kotorr;
Te imta:
1.Dele, dash, dhi, cjap;
2.Rrurza, milor, ftuja, ftujak;
3.Qingj, keç
Derra:
1.Dosa, harça
2.Gica

Njesia

Tarifa

leke/muaj

2 000

leke/muaj

2 000

leke/muaj

1 000

leke/krere

200

leke/krere
leke/krere
leke/krere

100
100
5

leke/krere
leke/krere
leke/krere

200
100
100

leke/krere
leke/krere
leke/krere

700
500
400

leke/krere
leke/krere
leke/krere

100
100
50

leke/krere
leke/krere

500
100

Struktura e caktuar per mbledhjen e ketyre tarifave eshte Agjensia e Sherbimeve
Pyjore, Bujqesore, Veterinare dhe Mjedisore, në Bashkine Elbasan.
VI. 7. Tarifa te tjera vendore
1-

2-

3-
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Tarifa të institucioneve vartëse
Tarifë për dhënien në përdorim të ambjenteve
Salla në teatrin Skampa per qellime artistike
Salla e madhe në teatrin Skampa
Salla e teatrit të kukllave
Salla e pallatit të sportit
Tarifë për shfaqje
Shfaqje në teatër muzikë variete
Për studentët, invalidët, pensionistët
Shfaqje në teatrin e kukllave
Dhënie me qera kostume tradicionale
Qera për foni+ndriçim
Hyrje në vende muzeale
- Për të rritur

Njesia

Tarifa ne lekë

Nr.biletave
Lekë/ora
Lekë/ora
Lekë

15 000
20 000
10 000
20 000÷100 000

Lekë/bileta

200÷1 000
50 % të vlerës
300
3 000
15 000÷50 000

Lekë/bileta
Lekë/kostum/ditë
Lekë/aktivitet
Lekë/bileta

100
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456-

Tarifa të institucioneve vartëse
- Për të huaj
- Për nxënës e studentë
Ndeshje sportive
Tarifë e regjistrimit në bibliotekë
Tarifë për ushqime (kuota ushqimore)
- Për ushqim në çerdhe
- Për ushqim në kopësht

Njesia
Lekë/bileta
Lekë/bileta
Lekë/bileta
Lekë

Tarifa ne lekë
100
50
100÷1 000
0

Lekë/dita
Lekë/dita

160
160

Struktura e caktuar për vjeljen e këtyre tarifave është Qendra e Artit, Qendra
Ekonomike e Arsimit dhe Qendra e Trashëgimise Kulturore.
VI. 8. Tarifa vendore
1- Tarifë mbi shërbimin e varrimit
a- Përgatitje kurore
b- Përgatitje shirit kurore
c- Shitje kurore të vogla
d- Shitje kurore të mëdha
e- Afishime, fletë thirrje, lajmërime
f- Transport kufome
g- Prodhim arkivoli të vogël
h- Prodhim arkivoli të madh
i- Hapje, mbyllje varri për të vegjël
j- Prodhime varri nëntokësorë të vegjël
k- Prodhime varri mbitokësore të vegjël
l- Vendosje varri mbitokësorë për të vegjël
n-Tarife ,hapje,mbyllje varri, pllaka varri nentokesoree mbitoksore
per te rritur
r- Për varrime të thjeshta për të rritur
s- Për proçese brenda varrezave publike
t- Për proçese jashtë varrezave publike
u- Për varrimet e thjeshta për të vegjël
z- Për proçese brenda varrezave publike
x- Për proçese jashtë varrezave publike
y- Tarifë zhvarrimi
w-Tarifë shërbimi me të trete për mjetet e rënda

Njesia
Lekë
Lekë
Lekë/copë
Lekë/copë
Lekë
Lekë
Lekë
Lekë
Lekë
Lekë
Lekë
Lekë
Lekë

Tarifa
463
347
1 526
3 420
94
2 108
2 264
5 834
524
1 580
872
326
8 300

Lekë
17 089
Lekë
8 243
Lekë
8 646
Lekë
8 578
Lekë
3 302
Lekë
5 278
Lekë/zhvarrim 1 500
Lekë/ora
2 500

Struktura e caktuar për vjeljen e këtyre tarifave është Agjensia e Shërbimeve
Publike në Bashkinë Elbasan.
VI. 9. Tarifat vendore
1.

Tarifë për përgatitjen e dokumentave të privatizimit të banesave

Lekë

1 000

Struktura e caktuar për vjeljen e kësaj tarife është Drejtoria e Aseteve, Pronave
dhe Strehimit në Bashkinë Elbasan.
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VI. 10. Tarifat vendore
Nr.
1.

2.

Lloji I tarifes
Tarifë për shfrytëzim të truallit publik për tubacione të
ujrave të bardha e të zeza:
- tubacion uji i pijshëm, diametri > 200÷600 mm
- tubacion uji i pijshem, diametri > 80÷200 mm
- tubacion uji i pijshem, diametri ÷ 80 mm
- tubacion i ujrave të zeza, diametri < 200 mm
- tubacion i ujrave të zeza, diametri > 200÷600 mm
- tubacion i ujrave të zeza, diametri > 600 mm
Tarifë për shfrytëzim të truallit publik për kabllot
telefonike, fiber optike:
- kabëll telefonik, fiber optike (nëntokësor dhe ajror)

lekë/ml/vit
lekë/ml/vit
lekë/ml/vit
lekë/ml/vit
lekë/ml/vit
lekë/ml/vit

20
10
5
2
3
5

lekë/ml/vit

20

Tarifa për prishje asfalti nga Ndërmarrja Ujësjellës Kanalizime, Ndërmarrja PTT,
Ndërmarrja Elektrike dhe qytetarët do të jetë sipas preventivit të hartuar nga
Agjensia e Sherbimeve Publike në varësi të Bashkisë dhe të miratuar nga të dy
palët. Struktura e caktuar për vjeljen e kësaj takse është Drejtoria e Shërbimit te
Territorit Urban dhe Agjensia e Tatimeve, Tarifave Vendore dhe Mbledhjes së të
Ardhurave, në Bashkinë Elbasan.
VI. 11. Tarifa per sektorin e pyjeve dhe kullotave per pyjet ne pronësi dhe
përdorim te Bashkisë
1. Do te aplikohen tarifat sipas V.K.M nr.391 dt 31/06/2006 “Per percaktimin e
tarifave ne sektorin e pyjeve dhe te kullotave” i ndryshuar me V.K.M Nr.1064 dt
22/12/2010 dhe me ndryshimet qe do te pesoje ky vendim.
2. Tarifa te tjera:
Nr Emertimi

Njesia

1

leke/sherbim

2
3
4

Tarife per sherbimet profesionale qe kryhen ne fondin pyjor privat
Tarife per shitjen e vertetimit te transportit, per levizjen e
produkteve drusore dhe jo drusore pyjore
Tarife per vertetim
Tarife per prerje dru per nevoja familjare ne pyje vendore te
miratuara ne njesite administrative

leke/cope
leke/cope
Leke/m3

Vlera
e tarifes
500
100
200
500

Struktura e caktuar per mbledhjen e ketyre tarifave eshte Agjensia e Sherbimeve
Pyjore, Bujqesore, Veterinare dhe Mjedisore per tarifat e pikave 1, 2 dhe 3 dhe
për tarifen e pikes 4- Njesite Administrative dhe Agjensia e Sherbimeve Pyjore,
Bujqesore, Veterinare dhe Mjedisore.
VI. l. Tarifa për sektorin e Bujqësise
Nr

Emertimi

Njesia

1
2
3
4
5

Tarife per vertetim toke ne pronesi e ne perdorim dhe kategoria e saj
Tarife per ushtrim aktiviteti bujqesor e blegtoral
Tarife per kerkese per ndryshim te bonitetit te tokave
Tarife per kerkese per aplikim per subvencione bujqesore e blektorale
Tarife vaditje toke bujqesore

leke/cope
leke/cope
leke/cope
leke/cope
leke/dynym
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Vlera e tarifes
100
100
200
100
300
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Strukturat e caktuara per mbledhjen e ketyre tarifave jane:
Agjensia e Sherbimeve Pyjore, Bujqesore, Veterinare dhe Mjedisore dhe Njesite
Administrative te Bashkise Elbasan.
VI. m. Tarifa per perdorimin e kullotave dhe livadheve per kullotje.
Tarifat qe aplikohen jane sipas V.K.M Nr. 632 dt.11/06/2009 “Per miratimin e
tarifave te perdorimit te kullotave dhe livadheve per kullotje dhe kositje” dhe me
ndryshimet qe mund te pesoje ky vendim.
Strukturat e caktuara per mbledhjen e ketyre tarifave jane:
Agjensia e Sherbimeve Pyjore, Bujqesore, Veterinare dhe Mjedisore dhe Njesite
Administrative te Bashkise Elbasan.
VI. n. Tarife per lidhje kontrate te ujit te pijshëm
me ujësjellesin e Bashkise per Njesite Administrative 2 500 leke.
Struktura e caktuar per mbledhjen e ketyre tarifave jane Njesite Administrative
te Bashkise Elbasan.
VI. o. Tarife uji per ujesjellesa me ngritje mekanike
ne Njesite Administrative deri ne miratimin e tarifes nga enti rregullator i
ujit- 40 leke/m3 dhe per ujesjellesat me rrjedhje te lire- 20 leke/m3.
Struktura e caktuar per mbledhjen e ketyre tarifave jane Njesite Administrative
te Bashkise Elbasan.

Baza Ligjore
Ligji Nr. 139/2015 “Për qeverisjen vendore”.
Ligji Nr. 9632 dt. 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” me ndryshime, dhe
Udhëzimi 32 dt. 31.12.2013 në zbatim të tij.
Ligji Nr. 9920 dt 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në RSH” dhe Udhëzimi Nr.
24 dt. 02.09.2008 në zbatim të tij, me ndryshime.
Vendimi i Këshillit Bashkiak
Për çdo informacion plotësues, mos hezitoni të drejtoheni në:
Agjensinë e Tatimeve, Tarifave Vendore dhe Mbledhjes se te Ardhurave, ne
Bashkine Elbasan.
http://www.elbasan.gov.al/
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ĂǌĂ>ŝŐũŽƌĞ
>ŝŐũŝEƌ͘ϴϲϱϮĚƚ͘ϯϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϬϬ͞WģƌŽƌŐĂŶŝǌŝŵŝŶĚŚĞĨƵŶŬƐŝŽŶŝŵŝŶĞ
ƋĞǀĞƌŝƐũĞƐǀĞŶĚŽƌĞ͕͟ŵĞŶĚƌǇƐŚŝŵĞ͘
>ŝŐũŝEƌ͘ϵϲϯϮĚƚ͘ϯϬ͘ϭϬ͘ϮϬϬϲ͞WģƌƐŝƐƚĞŵŝŶĞƚĂŬƐĂǀĞǀĞŶĚŽƌĞ͟ŵĞ
ŶĚƌǇƐŚŝŵĞ͕ĚŚĞhĚŚģǌŝŵŝϯϮĚƚ͘ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯŶģǌďĂƟŵƚģƟũ͘
>ŝŐũŝEƌ͘ϴϰϯϴĚƚ͘Ϯϴ͘ϭϮ͘ϭϵϵϴ͞WģƌdĂƟŵŝŶŵďŝƚģĂƌĚŚƵƌĂƚ͕͟ŵĞ
ŶĚƌǇƐŚŝŵĞ͕ĚŚĞhĚŚģǌŝŵŝEƌ͘ϭĚƚ͘ϭϭ͘ϭ͘ϮϬϬϴ͞WģƌƚĂƟŵŝŶŵďŝƚģ
ĂƌĚŚƵƌĂƚ͕͟ŵĞŶĚƌǇƐŚŝŵĞ͘
>ŝŐũŝEƌ͘ϵϵϮϬĚƚϭϵ͘Ϭϱ͘ϮϬϬϴ͞WģƌƉƌŽĐĞĚƵƌĂƚƚĂƟŵŽƌĞŶģZ^,͟ĚŚĞ
hĚŚģǌŝŵŝEƌ͘ϮϰĚƚ͘ϬϮ͘Ϭϵ͘ϮϬϬϴŶģǌďĂƟŵƚģƟũ͕ŵĞŶĚƌǇƐŚŝŵĞ͘
sĞŶĚŝŵŝŝ<ģƐŚŝůůŝƚĂƐŚŬŝĂŬEƌ͘ϲϳĚƚ͘Ϯϲ͘ϭϭ͘ϮϬϭϯ͕ĚŚĞEƌ͘ϬϱĚƚ͘Ϯϰ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϰ
WģƌĕĚŽŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶƉůŽƚģƐƵĞƐ͕ŵŽƐŚĞǌŝƚŽŶŝƚģĚƌĞũƚŽŚĞŶŝŶģƌĞũƚŽƌŝŶģĞ
ƚĞƌĚŚƵƌĂǀĞŶģĂƐŚŬŝŶģ<ƵĐŽǀĞŽƐĞ
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďĂƐŚŬŝĂŬƵĐŽǀĞ͘ŐŽǀ͘Ăůͬ

Kjo broshurë u bë e mundur me mbështetjen e
Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim
Ndërkombëtar. Ajo u përgatit nga Projekti i USAID-it
SsU3ODQLÀNLPLQGKH4HYHULVMHQ9HQGRUH
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