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Për çdo lloj informacioni:

FISKALE 2010  

Drejtoria e të Ardhurave
Tel: 082 251 844

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik, 
Marketingut dhe Turizmit

Tel: 082 244 816
Fax: 082 243 353

info@bashkiakorce.gov.al



Duke u bazuar në një nga qëllimet e planit strategjik të 
zhvillimit ekonomik të qytetit “Sigurimi i qëndruesh-
mërisë dhe rritjes së bizneseve lokale, si dhe 
mbështetja e  nismave për hapjen e bizneseve të reja”, 
Bashkia Korçë është duke zbatuar programin “Pranë 
Biznesit”, i cili ka për qëllim t’u ofrojë bizneseve lokale 

 

Në kuadër të këtij programi Bashkia e qytetit ka 
miratuar Paketën �skale 2010, që përfshin incentiva 
�skale për kategori të caktuara biznesi.

Për�tojnë tarifë regjistrimi 0 
të gjitha bizneset e reja 
gjatë 2010-ës që u përkasin 
kategorive të mëposhtme:

Gurgëdhendës
Hekurpunues
Riparime rrobaqepësie
Punime artistike dore etj

Internet Kafe
Qendra për mësimin e kompjuterit
Tregëtim dhe riparim kompjutera etj

Të rinjtë 
Studentë të diplomuar në Universitetin “Fan S. 
Noli” Korçë,  në vitet 2008,2009 dhe do të hapin 
aktivitet gjatë vitit 2010

Studentë të diplomuar jashtë qytetit të Korçës 
dhe jashtë Shqipërisë për periudhen 2004-2009 
dhe do të kthehen në Korçë për të hapur aktivitet 
biznesi gjatë vitit 2010

Incentivat fiskale 2010

Bashkëpunim
Mbështetje
Promovim
Informacion
Lehtësim

INCENTIVAT  

Artizanati

Teknologjitë e informacionit

Turizmi

Të tjera

Ligji nr. 9632 dt. 30/10/2006 “ Për sistemin e taksave 
vendore”, i ndryshuar me  Ligjin nr. 9764 dt. 09/07/2007 
Ligji 9445 dt. 28/05/2007 
Ligji për qeverisjen vendore nr . 8652 dt . 30/07/2000 .

Baza ligjore

Pranë Biznesit

Programi

Për�tojnë tarifë regjistimi 0 
dhe 30% ulje në taksën 
vendore të biznesit të vogël

Shtëpi pritje që ofrojnë �etje dhe mëngjes (Bed & 
Breakfast)
Agjensi Turistike
Autobus turistik (Sightseeing)  
Restorante me muzikë live dhe kuzhinë tradicio-
nale
Agjensi organizimi eventesh të ndryshme festive

Çerdhe
Kopshte
Shkolla
Librari
Qendra për mësimin e gjuhëve të huaja
Kënde lojrash për fëmijë
Terrene sportive
Qendra për të moshuarit
Kinema


