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Aktualizimi i debatit mbi përmirësimin e klimës së investimeve bazuar në 
evidentimin e problematikave që lidhen me ndërveprimin biznes – bashki 

Fokusi i analizës: 

1. Transparenca mbi taksat dhe tarifat vendore dhe VKB-të e miratuara

2. Shërbimet që përfiton biznesi (proporcionaliteti, cilësia e shërbimeve,
standardi)

3. Roli i bashkive në zhvillimin ekonomik vendor dhe nxitjen e investimeve
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Objekti

Materiali i përgatitur nga Sekretariati nuk merr përsipër të analizojë të gjitha problematikat e bashkive në kuadër të decentralizimit dhe 
ndërveprimit më biznesin dhe as të japë rekomandime shteruese për zgjidhjen e tyre. Materiali synon të prioritizojë disa aksione konkrete të 

cilat përmirësojnë raportet bashki-biznes dhe rritin transparencën e kërkuar.
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PROBLEMATIKA TE RAPORTUARA
DIHA

Bizneset paguajnë tarifën e 
pastrimit ndërkohë detyrohen 
të përdorin mjetet e tyre për 

pastrim (veçanërisht në zonat 
industriale) 

FIAA

Vendosja e Taksave dhe 
Tarifave Vendore pa referenca

ligjore

AmCham/DHTI

Transparencën e  limituar  mbi 
taksën e përkohshme për 

infrastrukturën në arsim dhe 
taksën e ndikimit në 

infrastrukturë

FIAA/CONFINDUSTRIA 
Problematika në zbatimin e taksës 

vendore mbi pasuritë e 
paluajtshme j biznest që ushtrojnë 
aktivitet në bazë të kontratave të 

qirasë konçesionare (p.sh. në 
fushën e hidrokarbureve

AMCHAM

Tarifa jo proporcionale në 
raport më shërbimet e ofruara 

nga bashkitë ( psh: tarifat e 
ndotjes në mjedis dhe ajo e 

largimit të mbetjeve)

CONFINDUSTRIA ALBANIA

Kritere jo të qarta të 
parashikuara në kuadrin 

ligjor/metodologji referuese 
për përcaktimin e taksave dhe 

tarifave vendore

AMCHAM

Procedurat komplekse për 
pagimin dhe mbledhjen me 

forcë të detyrimeve tatimore 
veçanërisht nga personat 

juridikë (bllokimi dhe 
zhbllokimi i llogarive bankare)

FIAA

Gjoba dhe kryerja e 
inspektimeve të shpeshta nga 
ana e inspektoriateve vendore 

(si p.sh. Inspektoriati për 
Mbrojtjen nga Zjarri)

Dhoma Tregt. Gjirokastër

Bashkitë nuk janë në gjëndje 
të hartojnë Plane të Detajuara 

Vendore të cilat penalizojnë 
biznesin në zhvillimin e 

aktivitetit të tyre



• Strategji, Raporte dhe dokumenta të miratuar

• Konsultim dhe analizë e ligjeve dhe akteve nën-ligjore përkatëse

Desk-research

• Konsultime (Tiranë, Elbasan, Korçë, Shkodër) direkte të Sekretariatit me 
përfaqësues të Bashkive/shoqatat e bashkive/shoqatave të 
biznesit/dhomave të tregtisë

• Biznese të përzgjedhura – përfaqësues të sektorëve të ndryshëm 
(Industria përpunuese ushqimore, fason, tregti)

• Pyetësor i strukturuar paraprakisht; 

• Anketat e klimës së investimeve 2015-2019; 300 kompani/2019’

• 3 tryeza konsultimi: (1) Bashki Elbasan, (2) Bashki Korçë, (3) Dhoma e 
Tregtisë Tiranë

Konsultime dhe Fokus Group

5

I. METODOLOGJIA
11

TAKIME

46 

PERSONA
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shoqata/dhoma, 

3

Përfaqësues 
institucione 
publike, 16
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biznesi, 
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I. Konteksti: Bashkitë & Decentralizimi Fiskal 

65/5/2020

Burimet Financiare të Bashkive

 Të ardhurat e veta:
Taksa dhe Tarifa vendore (p.sh: taksa mbi ndërtesën)
Të ardhura nga asetet dhe Vep Ekonomike 
Huammarja 

 Transferta nga QQ
Taksat e ndara (p.sh: renta/TAP etj.)
Transferta pa-kushtëzuar
Transferta kushtëzuar 
Transferta Specifike 

Bashkitë kanë vendimmarrje direkte mesatarisht në 

55% të burimeve financiare në dispozicion 

Bashkitë kanë diskrecion për përdorimin e të 
ardhurave nga Taksa tarifa vendore; Taksat e ndara dhe 

Transferta e pakushtëzuar

Tirana, 54%Bashkite e 
tjera , 46%

Të ardhurat e veta sipas bashkive,
2018

Bashkia Tiranë mbledh të ardhura 
sa të gjitha bashkitë e tjera në total 
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I. Konteksti: Raportet Bashki – Biznes 

Ndërveprimi

Taksa dhe Tarifa vendore  

Lejet e Ndërtimit (e-leje)

Inspektimet vendore

Turizmi (informaliteti dhe 
shërbimet e pastrimit)

Pronat

Planet Vendore të Zhvillimit 

Planet Strategjike të Zhvillimit 
të Njësive të vetëqeverisjes 
vendore 

Te tjera

Instrumenta të bashkisë për 
nxitjen e biznesit

Infrastruktura

Taksim/Tarifim i diferencuar

Financimi Start Up 

Krijimi i zonave me përparësi 
zhvillimi 

TEDA

Buxhetimi i investimeve 
prioritare 

Zgjedhja në aplikimin ose jo të 
një takse/tarife



III. Problematika sipas raporteve zyrtare  

Shumica e bashkive nuk 
janë efektive në mbledhjen 
e të ardhurave. Si rezultat, 
aftësia e tyre në përgjithësi 
për të ofruar shërbime 
publike cilësore mbetet e 
kufizuar (RP2019).

Performanca e ulët në 
mbledhjen e të ardhurave 
nga taksat dhe tarifat 
vendore bën që bashkitë 
më pas të ulin 
shpenzimet e parashikuar 
në fillim të vitit dhe si 
rezultat krijohen 
detyrimet e 
prapambetura (Vlerësimi 
PEFA).

Probleme në kuadrin 
ligjor dhe rregullator të 
vetëqeverisjes vendore 
parë në këndvështrimin e    
reformës administrative 
territoriale dhe ecurisë së 
saj (Raporti i 
Performancës i KLSH, 
2018).
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II. Rezultate të Anketës 

95/5/2020
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25%

11%

nga 5 ne 8 mln deri ne 5 mln mbi 8 mln

Durrës, 10%

Elbasan, 4%

Fier, 4%

Gjirokastër, 
3%

Korcë, 4%

Lezhë, 3%

Shkodër, 8%

Tiranë, 58%

Vlorë, 2%

Bujqësia, 
3% Industria,   

14%

Ndërtimi, 
9%

Shërbimet, 
74%

SEKTORET 

U intervistuan 300 biznese 

 Rezultate për të 12 qarqet e vendit 
 Të anketuar nga të katërt sektorët e ekonomisë 
 64% e të anketuarve janë biznese me xhiro mbi 8 milione 



Anketa, Taksat dhe Tarifat Vendore 

Bizneset raportojnë se në përgjithësi janë 
të informuar mbi taksat dhe tarifat por 

kanë më pak informacion mbi mënyrën e 
llogaritjes së tyre….

A jeni të informuar në lidhje me taksat dhe tarifat që paguani, dhe mënyrën e llogaritjes së tyre? 

Tirana renditet më mirë në nivel qarku ku 44% e 
bizneseve raportojnë se janë plotësisht të informuar 

mbi nivelin e taksave dhe tarifave që paguajnë 
mesatare më e lartë edhe se mesatarja në rang 

vendi prej 38%
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25%

33%
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37%

44%
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Anketa, Qartësia e Informacionit të Ofruar 
nga Bashkitë 

71% e bizneseve, në rang 
vendi, raportojnë se 

informacioni i ofruar nga 
bashkitë është i qartë 

ose shumë i qartë

Si e vlerësoni ju qartësinë e informacionit të ofruar nga Administrata Tatimore Vendore në lidhje me procedurat administrative 
tatimore vendore?

Elbasani ka renditjen më të mirë në nivel qarku, 

ku 18% e bizneseve shprehen se informacioni i 

ofruar nga bashkia është shumë i  qartë, mbi 

mesataren në nivel vendi prej 6% 

6%

65%

29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Shume I qarte

I qarte

I paqarte

Në nivel kombëtar 

11

3%

5%

6%

15%

18%

0% 5% 10% 15% 20%

tjera

Tirane

Shkode
r

Durres

Elbasan



Anketa, Shërbimet përkundrejt Tarifave 

Disbalanca e theksuar mes 
pagesës dhe shërbimit të 

përftuar 

78% e bizneseve e konsiderojnë 
pak ose aspak të drejtë 

A e konsideroni të drejt balancën mes shërbimit të përfituar dhe tarifave vendore që paguani?

0% 20% 40% 60% 80%

Pak ose Aspak

Mjaftueshwm

Plotesisht

Nuk e di

78%

14%

6%

3%

Nivel Kombëtar 

Në qarkun Korcë 23% e bizneseve e 
konsiderojnë si plotësisht të drejtë balancën 

shërbime dhe tarifa e cila renditet shumë mirë 
në krahasim me mesataren në vend prej 6% ; 
në Tirane e Durrës vetëm 4% e bizneseve e 

konsiderojnë plotësisht të drejtë këtë balancë 
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Anketa, Shërbimet elektronike 

76% e bizneseve raportojnë se nuk përfitojnë
shërbime elektronike 

A përfitoni shërbime elektronike nga Bashkia juaj? Tirana ka renditjen më pozitive në lidhje 
me shërbimet elektronike të ofruara

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Po

JO

Nuk e di

24%

64%

12%
Ne rang Kombetar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Aspak

Mjaftueshem

Pak

Plotesisht

10%

52%

22%

16% Rang kombëtar 

Nëse po, sa të kënaqur jeni me shërbimin elektronik?
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Rezultate të Anketës 2019 

•Bizneset janë përgjithësisht të  informuar mbi 
legjislacionin fiskal vendor të  aplikuar në  bashkinë  
e tyre (86% deklarojnë se janë  plotësisht/pjesërisht 
të  informuar)

•Bizneset janë  të  informuar  mbi procedurat 
tatimore vendore (71% deklarojnë se procedurat 
tatimore vendore janë të qartë ose shumë  të  qartë)

•Bizneset nuk janë të informuar në lidhje me VKB e 
miratuara në  Bashkinë e tyre (88% e të anketuarve 
deklarojnë se nuk kanë informacion mbi VKB e 
miratuara), e per pasoje kanë  mungesë  besimi në  
vendimmarrjen e institucioneve vendore në raport 
me legjislacionin

TRANSPARENCA

•Bizneset janë të pakënaqur nga shërbimet 
vendore të ofruara në krahasim me tarifat e 
paguara (78% e të anketuarve e konsiderojnë 
pak/aspak të drejtë raportin kosto-përfitim) –
psh tarifa e pastrimit;

•Bashkitë (përveç Tiranës) nuk ofrojnë  shërbime 
elektronike sipas perceptimit të biznesit ose 
bizneset nuk i përdorim shërbimet elektronike 
të ofruara (76% e të anketuarve deklarojnë  se 
nuk përfitojnë shërbime elektronike nga 
bashkia e tyre). 

SHËRBIME 
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III. GJETJE – Ndërveprimi Bashki – Biznes 

LIGJORE DHE 
RREGULLATORE  
•Një kuadër ligjor dhe rregullator dinamik,
ende i paharmonizuar për të përmbushur në
kohë dhe me cilësi reformën

• Kadastra fiskale – ecuria e procesit te 
kolaudimit te te dhenave, taksa e 
nderteses(ardhurat kryesore te bashkive) 
dhe  sfidat e zbatimit te metodologise se 
vleres(individ, subjekte) tregtare apo jo)

• Bllokimi/zhbllokimi i llogarive te biznesit  -
Zbatimi i procedurave jo te qarta nga  
bashkite  psh mosnjoftimi paraprak ne kohe, 
rikonciliimi ne kohe  i pagesave

TRANSPARENCA
•Publikimi jo i konsoliduar dhe sistematik 
i Vendimeve të Këshillave Bashkiakë

•Për Ankimimin Administrativ bizneset 
mbeten ende të paqartë 

•Diferencim jo-proporcional në 
përcaktimin e tarifave vendore p.sh. tarifa 
e pastrimit

•Dokumentacioni për regjistrim pranë 
Bashkive për pagesën e taksave vendore 
konsiderohet si  burokratik dhe jo efikas

•Mungesa e nje adresari të plotë ndikon 
në njoftimin jo të duhur të subjekteve në 
lidhje me njoftimet për detyrimet tatimore

ZHVILLIMI 
EKONOMIK 

• Roli i bashkive në zhvillimin ekonomik të 
territorit  ende perceptohet si  modest, pasi 
nuk kanë shumë instrumenta të cilët mund 
të përdorin për të shërbyer si nxitës për 
bizneset

• Asetet vendore,  burim të ardhurash por 
ende ne  pjesën më të madhe nuk mund të 
shfrytëzohen nga bashkitë

• TEDA – Projekti i Bashkisë Tiranë si mundësi 
reale për zhvillimin ekonomik të 
qëndrueshëm
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IV. REKOMANDIME  - Ndërveprimi Bashki-Biznes  
S

H
Ë

R
B

IM
E

Zbatimi në praktikë i standardit të shërbimeve

Hartimi dhe vendosja e standardeve kombëtare
minimale të ofrimit për të gjitha shërbimet e ofruara
në nivel lokal;

Ngritja e një sistemi për matjen e performancës në
nivel bashkie në lidhje me ofrimin e shërbimeve ndaj
qytetarëve/biznesit bazuar në indikatorë konkretë.

Dixhitalizimi i shërbimeve administrative në nivel
vendor në kuadër të reformës së derregullimit.

Dërgimi online i Njoftimeve të Detyrimeve Tatimore
Vendore, nëpërmjet sistemit vendor të taksave dhe
tarifave vendore që duhet të bëhet i zbatueshëm në të
gjitha bashkitë në vend.

Të thjeshtohet proçedura dhe dokumentacioni që u
kërkohet bizneseve për regjistrim në bashki p.sh.
dokumenta që mund të shkembehen mes vetë zyrave
te shtetit.

Z
H

V
IL

L
IM

I 
E

K
O

N
O

M
IK

Mirëfunksionimi/krijimi i platformave funksionale lokale
dhe rajonale të bashkëpunimit për zhvillimin ekonomik në
nivel lokal dhe rajonal, me pjesëmarrjen e bashkive,
bizneseve, komunitetit, institucioneve financiare etj.

Rritja e transparencës mbi vendimmarrjen e bashkive në
lidhje me projektet dhe programet e zhvillimit vendor:
nëpërmjet publikimit periodik dhe paraprak të tyre, në
mënyrë që bizneset të përgatisin në kohë planet e tyre të
biznesit, bashkepunim me AIDA.

Regjistrimi në ASHK i aseteve/pasurive të paluajtshme
nën administrimin e bashkive. Publikimi i tyre,
transparenca mbi statusin e proçesit të transferimit dhe
regjistrimit të këtyre pronave, si dhe bërja e vlefshme për
shfrytëzim në mbështetje të zhvillimit ekonomik e në
funksion të krijimit të të ardhurave.

Prioritete të qëndrueshme dhe zbatimi dhe vënia në
funksion i projektit TEDA në Bashkinë Tiranë dhe
replikimi i modelit në rajone/bashki të tjera me plane
konkrete të zhvillimit ekonomik.
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IV. REKOMANDIME
L

IG
JO

R
E

Harmonizimi i legjislacionit në fushën e taksave dhe 
tarifave vendore me legjislacionin e ri për 
vetëqeverisjen vendore (Ligji nr.9632 datë 30.10.2006 
“Për Sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore” ka 
ndryshuar në total 17 herë për vetëm 39 nene, 
sugjerohet hartimi i një ligji të ri dhe gjithëpërfshirës që 
të garantojë unitetin e normave juridike dhe koherencën 
e tyre në një kontekst afatgjatë.)

Zbatimi i detyrimit ligjor për ndarjen e 2% të të 
ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat personale, njësive 
të vetëqeverisjes vendore. 

Përditësim në kohë reale nga Bashkitë i detyrimeve të
shlyera dhe/ose të mbartura dhe saktësim i të dhënave të
bizneseve (administratorët -ID, atësi, etj.) T

R
A

N
S

P
A

R
E

N
C

A

Publikimi dhe rritja e transparencës mbi taksat dhe
tarifat vendore për biznesin - njoftimi dhe informimi
mbi taksat dhe tarifat vendore dhe procedurave që
lidhen me pagimin e tyre (1) njoftime në llogarinë online
të tatimpaguesit, me e-mail, faqen e internetit; (2)
publikimi i VKB-ve vjetore mbi taksat dhe tarifat në
mënyrë të integruar dhe të konsoliduar; (3) publikimi në
kohë reale të VKB në vendime.al.)

Bërja publike dhe lehtësisht e arritshme e një seksioni të
dedikuar mbi procedurat e ankimit administrativ në
websitet e bashkive

Bashkitë të bëjnë transparencë mbi metodologjitë në
lidhje me vendosjen dhe llogaritjen e tarifave për
shërbimet e ofruara
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DISKUTIME

5/5/2020 19

Niveli i transparencës dhe cilësia e shërbimeve në nivel vendor:
Cilat janë sfidat kryesore të biznesit gjatë ndërveprimit me bashkitë?

Sa i drejtë është raporti cilësi/kosto në shërbimet vendore?
Përfshirja e biznesit në vendimmarrjen e bashkive…

Zhvillimi ekonomik lokal si një proces i partneritetit strategjik:
Bashkia si promotor i zhvillimit ekonomik…

Platforma funksionale të bashkëpunimit si mjet për hartimin e planeve 
të zhvillimit ekonomik vendor …


