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“Biznes” është çdo veprimtari ekonomike nga çdo subjekt, që ka për 
qëllim realizimin e fitimit. 
 
 
 
 

1. Këndvështrimi i biznesit në Bashkinë Korçë: 
 
 
 
Qyteti i Korçës shtrihet në pjesën juglindore të Shqipërisë. Pozita e 
përshtatshme gjeografike në kufij me Greqinë dhe Maqedoninë  
konsiderohet si një nga pikat e saj më të forta që favorizon  zhvillimin  
ekonomik duke ofruar kushte dhe avantazhe krahasuese në raport me 
qytetet e tjera të vendit. 
Zhvillimi ekononik i qytetit është bazuar së tepërmi në zhvillimin local 
të biznesit, për këtë arsye Bashkia Korçë ofron një bashkëpunim të 
ngushtë me biznesin për  ritmizimin e jetës së qytetit dhe vendosjen e 
një marrëdhënie të re në trinomin Bashki – Biznes-Komunitet. 
Kjo marrëdhënie e re ka të bjë me krijimin e kushteve për 
përmirësimin e klimës së biznesit, promovomin dhe krijimin e bizneseve 
te reja si dhe zhvillimin e bizneseve ekzistuese. 
Nëpërmjet kësaj broshure Bashkia Korçë ofron një guide fiskale 
praktike për ti ardhur në ndihmë biznesit, me informacionin e 
nevojshëm dhe lehtësirat që ofrohen për të. 
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                                            PERMBAJTE 
 
  
 
 
1. HAPJA E NJE BIZNES TE RI 
          a.Ku do te drejtohesh ???...........................................Fq.                            
          b.Si do regjistrohesh ???............................................Fq. 
 
2.BIZNESI I VOGEL 
      a.Ku klasifikohet  Biznesi im???................................Fq. 
        b.Cilat janë detyrimet e mia???.................................Fq. 
 
3.BIZNESI I MADH 
 
        a.Cilat janë detyrimet???...........................................Fq. 
 
4.AKTIVITETET QË KËRKOJNË LEJE TË POSAÇME 
   NGA BASHKIA KORÇË...............................fq. 
 
5.JE STUDENT DHE DËSHIRON TE HAPËSH NJË  
   BIZNES ......................................................fq. 
 
6.LEHTËSI FISKALE PËR BIZNESIN TË  
   OFRUARA NGA BASHKIA KORÇË................fq.                       
 
 
7.KU DO TË PAGUAJ DETYRIMIN???...........fq. 
 
 
8.KU MUND TË KONTAKTONI??..................fq. 
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Sa siguri ka të zhvillosh një biznes në Korçë??? 
 
Korça është një nga qytetet më të sigurta dhe më të qeta në Shqipëri gjë që 
vërtetohet nga një numër i konsiderueshëm i bizneseve të huaja që po 
operojnë me sukses në të. 
 

 
Aktualisht në Bashkinë Korçë ushtrojnë aktivitet privat: 

• 2161 subjekte të klasifikuara pa T.V.SH (biznes i vogël) 
• 330 subjekte të klasifikuara me T.V.SH (biznes i madh). 
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KU DO TË DREJTOHESH???? 
 
1.QËNDRA KOMBËTARE E REGJISTRIMIT (Q.K.R ) në Korçë (që ndodhet 
në............................) i vjen me afër biznesit. 
Vetëm me një Dokument origjinal identifikimi (pashaportë ose çertifikatë 
lindjeje) ju brenda 24 orëve mund të regjistroni biznesin tuaj. 
  
 
 
2.QËNDRA E  LIÇENSIMIT  pranë Drejtorisë të Kontrrollit të Territorit në 
Bashkinë Korçë do iu pajisë me  lejë të posaçme  për ushtrim veprimtarie 
ekonomike.  
 
 
3.DREJTORIA E TË ARDHURAVE ku do tëparaqisni dokumentacionin e 
mëposhtëm për tu pajisur me Liçensë Biznesi.  
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PAISJA ME LIÇENSË  BIZNESI 

(DOKUMENTACIONI) 

 Kostoja: 100 lek 
Koha e realizimit: 1 ditë  

 

 

 

 

  

Leje për ushtrim veprimtarie 
ekonomike 

Çertifikatë regjistrimi të QKR-së 

Çertifikatë personale me fotografi 
dhe 1 fotografi me ngjyra 

Libreza e pageses se taksave 
familjare 

Kostoja: nga 0 lek deri në 20.000 lek 
Komente: Kjo leje leshohet nga Qendra eLiçensimit pranë 
Drejtorisë së Kontrollit të Territorit dhe vilet nga Drejtoria e të 
Ardhurave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kërkesë për regjistrim ku jepet emir 
dhe adresa e banimit,vendi i ushtrimit të 
aktivitetit të tatimpaguesit si dhe lloji i 

aktivitetit.

Fotokopje e vërtetimit të pronësisë për 
sipërfaqen ku ushtrohet aktiviteti ose 

kontrate qiraje kur ambienti ku 
ushtrohet aktiviteti është me qera. 

Vërtetim nga Inspektioriati i Punës 

Formulari tërhiqet pranë 
Drejtorisë të të Ardhurave në 
Bashkinë Korçë. 

 
 
 
 
 



Guidë Biznesi                                                                                                                                         
 

   7

 
 
 
Dokumentacioni që duhet të paraqisni pranë Drejtorisë të të Ardhurave në 

Bashkinë Korçë për të riregjistruar biznesin tuaj. 

 
 RIREGJISTRIM BIZNESI 

   

  
 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vërtetim nga Inspektoriati i Punës 

Çertifikatë e regjistrimit në 
Bashkinë Korçë për vitin 2007 

Ekstraktin e QKR-së në rastet 
kur tatimpaguesi ndryshon 

vendndodhjen ose llojin e biznesit  

Fotokopje te vërtetimit të 
pronësiëe për sipërfaqen ku 

ushtrohet aktiviteti ose kontratë 
qeraje kur ambienti ku ushtrohet 

aktiviteti është me qera  

Pagesën e këstit te plotë të taksës 
vendore për vitin paraardhës 

Kostoja: 0 
Koha e realizimit: 1 dite  
Komente:  Kjo certifikate mund te leshohet dhe ne …. kundrejt 
nje shume prej ...Lek. OSE Ne baze te ligjit .... 
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CILAT JANË 
DETYRIMET ??? 

 
KU KLASIFIKOHET 
BIZNESI IM ? ? ? 
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Kategoritë e bazës dhe nivelet e taksës vendore mbi biznesin e vogël të cilët ushtrojnë 
veprimtari ekonomike në Bashkinë Korçë paraqiten si më poshtë vijojnë:   

• Shitje me pakicë : 
Tregëton: Bulmet, mish, peshk. 
                 Fruta – perime, ushqimore. 
                 Artikuj industriale (veshje, parfumeri, argjendari, etj)  
                 Bar – Bufe, restorant, pub, diskoteka, kafe-internet, fast – food, lojra fati,etj.  
 
• Shitje me shumicë: 

        Magazina dyqane që tregetojnë artikuj me shumicë. 
    
 

• Prodhim : 
        Përpunim: duralumini, metalesh, druri, tapicerie, letre, kartoni,etj të ngjashme me to. 
        Prodhim tulla, tjegulla,blloqe betoni, furra gëlqereje etj të ngjashme me to. 
        Prodhime me karakter ushqimor si : prodhime buke, ëmbëlsirash, mishi, peshku, bulmeti, pijesh etj. 
        Prodhim konfeksionesh etj të ngjashme me to. 
        Prodhim përpunim produktesh farmaceutike etj të ngjashme me to.  
 
 

• Shërbime :  
Riparimi i artikujve elektro shtepiake. 

       Shërbime fotokopimi, sallon bukurie, autoservise. 
       Kurse: makine (autoshkolla), kompjuteri,parukerie. 
       Agjensi: doganore, këmbimi valutor, turizmi. 
       Motele 
       Pikat e shërbimit të makinave (autoservis), parkim i makinave, lavazh. 
       Lavanteritë, pastrimi kimik, shërbime të rojeve civile. 
       Sallat e lojrave të ndryshme (gjimnastikë, aerobi, cirqe, kënde lojrash për fëmijë, pingpong) etj.  
 
 

• Profesione te lira : 
Avokat, noter. 

       Mjek, mjek laborant, stomatolog, farmacist.  
Ekonomist kontabël të miratuar, ekspert kontabël të autorizuar, veteriner, agronom, botues. 
Inxhinier, arkitekt, projektues. 
Galeritë e artit të piktoreve, skluptorëve dhe artistëve të tjerë që prodhojnë dhe tregëtojnë objekte 
artistike. 
Institucionet jopublike të edukimit (shkollat, kopshtet apo çerdhet). 
• Ambulant: 
Subjekte që nuk kanë vendndodhje fikse si : 
Shitësit e akulloreve, pijeve freskuese, gazetave, revistave,bananeve, zbukurimeve artistike, 
veshmbathjeve, llustraxhinjve etj. 
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TAKSA VENDORE PËR BIZNESIN E VOGËL 
  

 
Nr 

 
Xhiro/aktivitet 

Deri në 
   2000 

  2000 
     - 
  3000 
    

  3000 
     - 
  4000 
 

  4000 
     - 
  5000 
 

  5000 
     - 
  6000 
 

  6000 
     - 
  7000 
 

  7000 
     - 
  8000 
 

a) Shitje me pakicë : 
 

25 48 63 78 93 108 123 

b) Shitje me shumicë : 
 

25 48 63 78 93 108 123 

c) Prodhim : 
 

23 45 60 75 90 105 120 

d) Shërbime : 
 

20 43 58 73 88 103 118 

e) Profesione te lira : 
  

30 53 68 83 98 113 128 

f) Ambulant: 
. 

5       

  g) Transport                                         
1) Transport pasagjerësh        
 Automjet deri 5 vende 17,5 - - - - - - 
 Automjet 6-9 vende 35 - - - - - - 
 Automjet 10-25 vende 40 - - - - - - 
 Automjet 26-42 vende 45       
 Automjet mbi 42 vende 48       

2) Transport Mallrash  - - - - - - 
 Automjet deri 2 tonë 28 - - - - - - 
 Automjet 2-5 tonë 40 - - - - - - 
 Automjet 5-10 tonë 48 - - - - - - 
 Automjet 10-16 tonë 50 - - - - - - 
 Automjet mbi 16 tonë 75 - - - - - - 

3) Transport Ujor        
 Transport detar brenda vendit 55 - - - - - - 
 Transport në liqene brenda vendit 48 - - - - - - 
 Varka për shëtitje 15 - - - - - - 
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Bazuar në ligjin Nr. 9632, datë 30.10.2006 
Taksa vendore mbi biznesin e vogël llogaritet si detyrim vjetor i    
taksapaguesit, qoftë ky subjekt fizik apo juridik, vendas apo i huaj, që 
realizon një të ardhur bruto vjetore (qarkullim) më të vogël apo të 
barabartë me 8.000.000 lek. 
 
     Taksa paguhet në KATËR KËSTE TË BARABARTA: 

• Kësti i parë: 
       Paguhet brenda datës 20 Prill 
• Kësti i dytë : 
      Jo më vonë se data 20 Korrik 
• Kësti i tretë: 
      Jo më vonë se data 20 Tetor 
• Kësti i katërt 

            Jo më vonë se data 20 Janar e vitit të ardhshëm fiskal. 
 
Ky detyrimi i taksapaguesit llogaritet proporcionalisht vetëm për 
periudhën e ushtrimit të kësaj veprimtarie.  
 
 
• Sanksionet: 

Sipas Ligjit Nr.9745 datë 28.05.2007 botuar në Fletoren Zyrtare 
Nr.73 19 Qershor 2007 “Mospagimi i taksës brenda afatit të 
caktuar dënohet me gjobë të barazvlefshme me 25 për qind të 
detyrimit për taksën. 
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Tregëti mish, peshk, bulmet 
Taksë pasurie   150 lek/m2 
Taksë Tabele 
             Në gjuhën shqipe 

 Në gjuhë të huaj 

    
      500 lek 
   5 000 lek 

Tarifë Pastrimi  20 000 lek  
Tarifë Ndriçimi    2 500 lek 
Tarifë Gjelbërimi    1 500 lek  

 
 
 

 

Tregëti vetëm për fruta – perime në tregun e shumicës
dhe në qytet  

Taksë pasurie   150 lek/m2 
Taksë Tabele 
             Në gjuhën shqipe 

 Ne gjuhë të huaj 

    
      500 lek 
   5 000 lek 

Tarifë Pastrimi  20 000 lek  
Tarifë Ndriçimi    2 500 lek 
Tarifë Gjelbërimi    1 500 lek  

 
 

 
 

Tregeti e përzjerë për fruta – perime & ushqimore 
B.V (minimarkete) 

Taksë pasurie   150 lek/m2 
Taksë Tabele 
             Në gjuhën shqipe 

 Në gjuhë të huaj 

    
      500 lek 
   5 000 lek 

Tarifë Pastrimi  12 000 lek  
Tarifë Ndriçimi    2 500 lek 
Tarifë Gjelbërimi    1 500 lek  
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Kantinë  
Taksë Tabele 
             Në gjuhën shqipe 

 Në gjuhë te huaj 

    
      500 lek 
   5 000 lek 

Tarifë Pastrimi  20 000 lek  
Tarifë Ndriçimi    2 500 lek 
Tarifë Gjelbërimi    1 500 lek  
Tarifë dhënie leje kantine  
               Zona A (unaza e vogel e qytetit)   60 lek /m2 /dite 
               Zona B (kudo përveç zonës A)   40 lek /m2 /dite  

 
 
 
 
 
 

Tregëti për artikuj industriale B.V  
Taksë pasurie   150 lek/m2 
Taksë Tabele 
             Në gjuhën shqipe 

 Në gjuhë të huaj 

    
      500 lek 
   5 000 lek 

Tarifë Pastrimi  10 000 lek  
Tarifë Ndriçimi    2 500 lek 
Tarifë Gjelbërimi    1 500 lek  

 
 
  
 
 

Restorante, bar-bufe, diskoteka, lojra fati 
bilardo etj B.V  

Taksë pasurie   150 lek/m2 
Taksë Tabele 
             Në gjuhën shqipe 

 Në gjuhë të huaj 

    
      500 lek 
   5 000 lek 

Tarifë Pastrimi  20 000 lek  
Tarifë Ndriçimi    2 500 lek 
Tarifë Gjelbërimi    1 500 lek  
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Hotele, motele, komplekse turistike B.V 
Taksë pasurie   150 lek/m2 
Taksë Tabele 
             Në gjuhën shqipe 

 Në gjuhë të huaj 

    
      500 lek 
   5 000 lek 

Tarifë Pastrimi  30 000 lek  
Tarifë Ndriçimi    3 000 lek 
Tarifë Gjelbërimi    2 500 lek  

 
     
 

Institucione socialo-kulturore, sportive 
ekspozita dhe panaire  

Taksë pasurie   150 lek/m2 
Taksë Tabele 
             Në gjuhën shqipe 

 Në gjuhë të huaj 

    
      500 lek 
   5 000 lek 

Tarifë Pastrimi  10 000 lek  
Tarifë Ndriçimi    2 500 lek 
Tarifë Gjelbërimi    2 000 lek  

        
 
 
 
 

Njësi shërbimi dhe artizanati B.V1
 

Taksë pasurie   150 lek/m2 
Taksë Tabele 
             Në gjuhën shqipe 

 Në gjuhë të huaj 

    
      500 lek 
   5 000 lek 

Tarifë Pastrimi    5 000 lek  
Tarifë Ndriçimi    2 500 lek 
Tarifë Gjelbërimi    1 500 lek  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 riparimi i artikujve elektro shtëpiake, fotokopje, sallon bukurie, autoservise, autoshkolla, kurse për 
kompjutera e parukeri, agjensi doganore, agjensi këmbimi valutor, agjensi turizmi, parkinge, pastrim kimik, 
shërbim roje civile, salla gjimnastike & aerobie, cirqe, kënde lojnash për fëmijë, ping pong etj 
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Profesione të lira B.V2
 

Taksë pasurie   150 lek/m2 
Taksë Tabele 
             Në gjuhën shqipe 

 Në gjuhë të huaj 

    
      500 lek 
   5 000 lek 

Tarifë Pastrimi  20 000 lek  
Tarifë Ndriçimi    2 500 lek 
Tarifë Gjelbërimi    1 500 lek  

 
 
 
 
 

Profesione të lira B.V3
 

Taksë pasurie   150 lek/m2 
Taksë Tabele 
             Në gjuhën shqipe 

 Në gjuhë të huaj 

    
      500 lek 
   5 000 lek 

Tarifë Pastrimi    7 000 lek  
Tarifë Ndriçimi    2 500 lek 
Tarifë Gjelbërimi    1 500 lek  

 
 
 
 
 

Çdo njësi prodhimi B.V 
Taksë pasurie   150 lek/m2 
Taksë Tabele 
             Në gjuhën shqipe 

 Në gjuhë të huaj 

    
      500 lek 
   5 000 lek 

Tarifë Pastrimi  20 000 lek  
Tarifë Ndriçimi    2 500 lek 
Tarifë Gjelbçrimi    1 500 lek  

 
 

                                                 
2 mjek, mjek laborant, stomatolog, farmacist, klinika e shërbime të tjera mjekësore 
 
3 avokat, noter, ekonomist kontabël të miratuar, ekspert kontabël të autorizuar, botues, inxhinier, arkitekt, 
projektues, mësues, veteriner, agronom, murator, karpentier, elektriçist etj, profesione të lira të cilat 
ushtrohen në njësi fikse apo ambiente të ndryshme si dhe galeritë e artit të piktorëve, skluptorëve dhe 
artistëve të tjerë që prodhojnë dhe tregëtojnë objekte artistike 
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Subjekte biznes i vogël që tregëtojnë në tregun 
e lirë të qytetit 

Taksë Tabele 
             Në gjuhën shqipe 

 Në gjuhë të huaj 

    
      500 lek 
   5 000 lek 

Tarifë Pastrimi    2 000 lek  
Tarifë Ndriçimi    2 000 lek 
Tarifë Gjelbërimi    1 000 lek  

 
 
 
 
 

Personat që klasifikohen si ambulante 
Tarifë Pastrimi    1 500 lek  
Tarifë Ndriçimi    2 000 lek 
Tarifë Gjelbërimi    1 000 lek  

 
 

  
 
 

Çdo njësi supermarketi B.V 
Taksë pasurie   150 lek/m2 
Taksë Tabelë 
             Në gjuhën shqipe 

 Në gjuhë të huaj 

    
      500 lek 
   5 000 lek 

Tarifë Pastrimi   50 000 lek  
Tarifë Ndrimi    3 000 lek 
Tarifë Gjelbërimi    2 500 lek  
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Ndërtim 
Taksë pasurie   150 lek/m2 
Taksë Tabele 
             Në gjuhën shqipe 

 Në gjuhë të huaj 

    
      500 lek 
   5 000 lek 

Tarifë Pastrimi /cdo seli administrative  20 000 lek  
Tarifë Pastrimi /cdo kantier ndërtimi     

Njësi ndertimi4
  70 000 lek / kantier  

            Njësi ndërtimi banesë individuale  10 000 lek / kantier  
Rikonstruksion i pjesshëm  35 000 lek / kantier 

            “     “        “     “ banese individuale    5 000 lek / kantier 
Tarifë Ndriçimi për seli administrative          2 000 lek 
Tarifë Ndriçimi për kantier ndërtimi  

Nësi ndërtimi5
    3 000 lek /kantier  

            Njësi ndërtimi banese individuale    1 000 lek /kantier  
Rikonstruksion i pjesshëm    2 000 lek /vit 

            “     “        “     “ banese individuale       500 lek /vit 
Tarifë Gjelberimi    1 000 lek  

Njësi ndërtimi6
    5 000 lek /kantier  

            Njësi ndërtimi banesë individuale    1 000 lek /kantier  
Rikonstruksion i pjesshëm    2 500 lek /vit 

            “     “        “     “ banesë individuale       500 lek /vit 
 
 
 

Transporti 
Taksë Tabele      500 lek 
Tarifë Pastrimi    5 000 lek  
Tarifë Ndriçimi    3 000 lek 
Tarifë Gjelbërimi    2 500 lek  

 

Afatet e pagesës:Brenda datës:31/03/2008 
                           Pagesa bëhet pranë arkës të Bashkisë Korçë. 
 
 
 
 
                                                 
4 për çdo kantier ndërtimi, rrugë, shkolla, kopshte, objekte banimi kolektive e tregëtare, zyra dhe të tjera të 
ngjashme me to 
5 për çdo kantier ndërtimi, rrugë, shkolla, kopshte, objekte banimi kolektive e tregëtare, zyra dhe të tjera të 
ngjashme me to 
6 për çdo kantier ndërtimi, rrugë, shkolla, kopshte, objekte banimi kolektive e tregëtare, zyra dhe të tjera të 
ngjashme me to 
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CILAT JANË DETYRIMET E 
BIZNESIT TË MADH PËR TAKSAT 
DHE TARIFAT LOKALE 
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Taksat dhe tarifat lokale  për një biznes të kasifikuar me 
T.V.SH (Biznes i madh) 
 
 

Çdo njësi shërbimi 
Taksë pasurie   150 lek/m2 
Taksë Tabele 
             Në gjuhën shqipe 

 Në gjuhë të huaj 

    
      500 lek 
   5 000 lek 

Tarifë Pastrimi   30 000 lek  
Tarifë Ndriçimi    6 500 lek 
Tarifë Gjelbërimi    3 000 lek  

 
 
 
 

Çdo njësi tregëtare 
Taksë pasurie   150 lek/m2 
Taksë Tabele 
             Në gjuhën shqipe 

 Në gjuhë të huaj 

    
      500 lek 
   5 000 lek 

Tarifë Pastrimi   30 000 lek  
Tarifë Ndriçimi    6 500 lek 
Tarifë Gjelbërimi    3 000 lek  

   
 
 

Çdo njësi artizanati 
Taksë pasurie   150 lek/m2 
Taksë Tabele 
             Në gjuhën shqipe 

 Në gjuhë të huaj 

    
      500 lek 
   5 000 lek 

Tarifë Pastrimi   30 000 lek  
Tarifë Ndriçimi    6 500 lek 
Tarife Gjelbërimi    3 000 lek  
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Çdo njësi prodhimi 
Taksë pasurie   150 lek/m2 
Taksë Tabele 
             Në gjuhën shqipe 

 Në gjuhë të huaj 

    
      500 lek 
   5 000 lek 

Tarifë Pastrimi  60 000 lek  
Tarifë Ndriçimi    6 500 lek 
Tarifë Gjelbërimi    3 000 lek  

 
 
 

Çdo njësi hoteli, moteli, pike turistike 
Taksë pasurie   150 lek/m2 
Taksë Tabele 
             Në gjuhën shqipe 

 Në gjuhë të huaj 

    
      500 lek 
   5 000 lek 

Tarifë Pastrimi   30 000 lek  
Tarifë Ndriçimi    7 500 lek 
Tarifë Gjelbërimi    5 000 lek  

 
 
 

Çdo njësi ndërtimi 
Taksë pasurie   150 lek/m2 
Taksë Tabele 
             Në gjuhën shqipe 

 Në gjuhë të huaj 

    
      500 lek 
   5 000 lek 

Tarifë Pastrimi   40 000 lek  
Tarifë Ndriçimi    5 000 lek 

Njësi ndërtimi7
   3 000 lek / kantier  

            Njësi ndërtimi banese individuale   1 000 lek / vit  
Rikonstruksion i pjesshëm   2 000 lek / vit 

            “     “        “     “ banese individuale     500 lek / vit 
Tarifë Gjelberimi            2 000 lek 
Tarifë Ndriçimi për kantier ndërtimi  

Njësi ndërtimi8
    5 000 lek /kantier  

            Njësi ndërtimi banese individuale    1 000 lek /vit  
Rikonstruksion i pjesshëm    2 500 lek /vit 

            “     “        “     “ banesë individuale       500 lek /vit 

                                                 
7 për çdo kantier ndërtimi, rrugë, shkolla, kopshte, objekte banimi kolektive e tregëtare, zyra dhe të tjera të 
ngjashme me to 
8 për çdo kantier ndërtimi, rrugë, shkolla, kopshte, objekte banimi kolektive e tregëtare, zyra dhe të tjera të 
ngjashme me to 
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Çdo njësi supermarketi B.M 
Taksë pasurie   150 lek/m2 
Taksë Tabele 
             Në gjuhë shqipe 

 Nëgjuhëtëhuaj 

    
      500 lek 
   5 000 lek 

Tarifë Pastrimi   50 000 lek  
Tarifë Ndriçimi    3 000 lek 
Tarifë Gjelbërimi    2 500 lek  

 

 

 

Afatet e pagesë:Brenda datë:31/03/2008 
                           Pagesa behet në Banka 
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6.1 Leje për ushtrim veprimtarie ekonomike 
 
Struktura e ngarkuar për dhënien e kësaj leje për ushtrim veprimtarie është 
Qendra e Liçensimit pranë Drejtorisë së Kontrollit të Territorit të Bashkisë Korçë. 
Tarifë regjistrimi për leje ushtrimi veprimtari ekonomike paguhet vetëm një herë në 
momentin e regjistrimit fillestar të subjektit dhe veprimtarisë së tij ekonomike. 
 
  
 

TARIFË REGJISTRIMI PËR LEJE USHTRIMI VEPRIMTARIE EKONOMIKE 
-Për persona juridikë, shteterorë dhe privatë, vendas dhe të huaj, 
biznes i vogel apo i madh  

20 000 lek 

- Për persona fizikë vendas dhe të huaj biznes i madh 20 000 lek 
- Për persona fizikë vendas dhe të huaj biznes i vogël  15 000 lek 
- Për persona fizikë që bëjnë tregëti dhe kryejnë shërbime 
ambulante 

  2 500 lek 

- Për persona që do të hapin aktivitet artizanat gjatë vitit 2008 si 
gurgëdhendës, hekurpunues, riparime rrobaqepsie, punime artistike 
dore etj si keto. 

0 lek 

- Për persona studentë të diplomuar në Universitetin “Fan Stilian 
Noli” Korçë në vitin 2007 dhe gjatë vitit 2008 te cilët do te hapin 
aktivitet privat. 

0 lek 

- Për persona studente të diplomuar jashtë qytetit të Korçës dhe 
jashtë Shqipërisë për periudhën 2003-2008 dhe që do të kthehen në 
Korçë për të hapur aktivitet gjatë vitit 2008 

0 lek 

- Për persona që do të hapin aktivitet që ka lidhje me teknologjinë e 
informacionit gjatë vitit 2008 si tregtim dhe riparim kompjuterash, 
salla interneti etj si këto. 

0 lek 

- Për persona që do të hapin aktivitete çerdhe, kopshte, shkolla, 
librari, terrene sportive dhe kënde lojrash për fëmijë. 

0 lek  

 
 
 
 

6.2 Leje transporti 
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6.3 Leje për shërbim me tavolina jashtë lokalit në prona publike 
 
Struktura e ngarkuar për dhënie leje për të vendosur tavolina jashtë lokaleve  është 
Qendra e Liçensimit pranë Drejtorisë së Kontrollit të Territorit të Bashkisë Korçë 
në bashkëpunim me Drejtorinë e Kontrollit të Zhvillimit bazuar në kërkesën e 
subjektit që do të vendosë tavolina, ndërsa për vjeljen e kësaj tarife ngarkohet 
Drejtoria e të Ardhurave pranë Bashkisë Korçë. 
Leja për shërbim me tavolina jashtë lokaleve  në prona publike është leje e përkohshme. 
 
TARIFË PËR TAVOLINA JASHTË LOKALEVE 50 lekë/ditë/tavolinë 
 
 

6.4 Leje për ekspozim malli jashtë dyqanit 
 
Struktura e ngarkuar për dhënie leje për ekspozim malli jashtë dyqanit është 
Qendra e Liçensimit pranë Drejtorisë së Kontrollit të Territorit të Bashkisë Korçë 
në bashkëpunim me Drejtorinë e Kontrollit të Zhvillimit bazuar në kërkesën e 
subjektit që do të ekspozojë mall jashtë dyqanit, ndërsa për vjeljen e kësaj tarife 
ngarkohet Drejtoria e të Ardhurave pranë Bashkisë Korçë. 
 
TARIFË PËR EKSPOZIM MALLI  JASHTË  DYQANIT  
 

  30 lek/m2/ ditë 
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6.5 Leje për kantina dhe kënde lojrash 
 
Struktura e ngarkuar për dhënie e lejeve për kantina (bazuar në rregulloret 
përkatëse) është Qendra e Liçensimit pranë Drejtorisë së Kontrollit të Territorit të 
Bashkisë Korçë në bashkëpunim me Drejtorinë e Kontrollit të Zhvillimit bazuar në 
kërkesën e subjektit që do të ushtrojë aktivitet kantinë, ndërsa për vjeljen e kësaj 
tarife ngarkohet Drejtoria e të Ardhurave pranë Bashkisë Korçë. 
 

TARIFE DHENIE LEJE PER KANTINA DHE KENDE LOJNASH 
Kantina  
         Zona A9

 60 lek /m2 /dite 
         Zona B10  40 lek /m2 /dite 
Kend Lojnash  40 lek /m2 /dite 
 
 
 

6.6 DHËNIE AUTORIZIMI PËR PIKAT E TREGËTIMIT 
ME PAKICË TË KARBURANTEVE DHE NJËSITË E 
SHITJES SË LENDËVE DJEGËSE DHE BOMBOLAVE TË 
GAZIT 
 

Struktura e ngarkuar për dhënien e këtij autorizimi është Qendra e Liçensimit 
pranë Drejtorisë së Kontrollit të Territorit të Bashkisë Korçë. 
 
Bashkia Korçë jep autorizime për personat juridikë apo fizikë, të cilët ushtrojnë 
veprimtarinë e tyre për tregëtimin e karburanteve për automjete (stacionet e shitjes së 
karburanteve) dhe për shitjen e lëndëve djegëse (njësitë e shitjes së lëndëve djegëse) në 
territorin e Bashkisë Korçë. Autorizimet jepen nga Bashkia Korçë për një periudhë deri 
në 5 (pesë) vjet me të drejtë përsëritjeje dhe pagesa për dhënie autorizimi për dy 
kategoritë e mësipërme është si më poshtë vijon : 
 
1- Pagesë për dhënie autorizimi për stacionet e shitjes së karburanteve, gazit të lëngshëm 
të naftës për automjete dhe vajra lubrifikante    100.000 lekë. 
 
2- Pagesë për dhënie autorizimi për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse dhe bombolave të 
gazit të lëngshëm të naftës       50.000 lekë. 
 

                                                 
9 Zona A perfshin Unazen e vogel te qutetit(Bul Republika,Bul Gjergj Kastrioti,Bul Themistokli Germenji) 
  
10 Zona B pershin gjithe zonat e tjera te qytetit me perjashtim te Zones A 
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6.7 Lejet NON STOP 
Struktura e ngarkuar për dhënie “Leje Non Stop”(bazuar në rregulloret përkatëse) 
është Qendra e Liçensimit pranë Drejtorisë së Kontrollit të Territorit të Bashkisë 
Korçë, bazuar në kërkesën e subjektit, ndërsa për vjeljen e kësaj tarife ngarkohet 
Drejtoria e të Ardhurave pranë Bashkisë Korçë. 
 
Leja non stop është leja e cila do të kerkohet nga subjekte të cilët do të ushtrojnë 
veprimtarinë e tyre ekonomike mbas orës 24.00 dhe që do të pajisen me lejen përkatese 
për të zhvilluar aktivitetin e tyre mbas këtij orari. Leja non stop do tu jepet atyre 
subjekteve të cilët më parë e kanë kërkuar këtë leje nga Bashkia Korçë, kërkesë kjo e cila 
duhet të jetë e shoqëruar me firmat e mbi ¾ të banorëve të komunitetit të zonës përreth.  
 

TARIFE LEJE NON STOP 
Lojra fati dhe kazino 30 000 lek në vit 
Karburante 15 000 lek në vit 
Bar-Restorante (ku zhvillohen ceremoni) diskoteka, pub, 
lokale me muzike live 

15 000 lek në vit 

Bar-Bufe etj   1 000 lek në vit 
 

 

6.8 Leje reklamim biznesi 
1. Struktura e ngarkuar për dhënie leje për të vendosur reklamë është Qendra e 

Liçensimit pranë Drejtorisë së Kontrollit të Territorit të Bashkisë Korçë në 
bashkëpunim me Drejtorinë e Kontrollit të Zhvillimit bazuar në kërkesën e 
subjektit që do të vendosë reklamë, ndërsa për vjeljen e kësaj tarife 
ngarkohet Drejtoria e të Ardhurave pranë Bashkisë Korçë. 

 
Të gjitha elementet e palëvizshëm që shërbejnë për reklamimin e bizneseve apo 
aktiviteteve të ndryshme që mund të shihen nga hapësira publike e rrugës (tabelat më të 
mëdha se 50cm X 60cm, mbishkrimet, vizatimet, reklamat ndriçuese, reklama 
elektronike, stenda, shtylla dhe sipërfaqe të ndryshme që përdoren për shënime). 
Detyrimi i kësaj tarife është vjetor dhe pagesa bëhet paralelisht me pagesën e taksave dhe 
tarifave të tjera. 
 

TARIFE REKLAMIM BIZNESI 
             E thjeshte 
             Elektronike 
             Per kazino e lojra fati 

10 000 lek /m2 
 20 000 lek /m2 
 50 000 lek /m2 
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Për individët studentë të cilët janë diplomuar në vitin 2007 dhe gjatë 
vitit 2008, që do të hapin një aktivitet biznes i vogël në territorin e 
Bashkisë Korçë, gjatë periudhës 01.01.2008 – 31.12.2008, për periudhën 
e vitit 2008 gjatë së cilës do të ushtrojnë aktivitet, do të paguajnë 30% 
më pak të taksës vendore të biznesit të vogël. 
 

Për persona studentë të diplomuar në Universitetin “Fan Stilian 
Noli” Korçë në vitin 2007 dhe gjatë vitit 2008 do të hapin aktivitet gjatë 
vitit 2008 Tarifë regjistrimi (për leje ushtrimi veprimtarie ekonomike ) 
eshte 0. 
 

Për persona studentë të diplomuar jashtë qytetit të Korçës & jashtë 
Shqipërisë për periudhën 2003 – 2008 dhe që do të kthehen në Korçë 
për të hapur aktivitet gjatë vitit 2008 Tarifë regjistrimi (për leje 
ushtrimi veprimtarie ekonomike ) është 0. 
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• Subjektet e biznesit të vogël që do të paguajnë të plotë vlerën e 

detyrimit për taksën vendore për vitin në vazhdim brenda datës 31 
Mars do të paguajnë 5% më pak të taksës vendore të biznesit të 
vogël. 

        
• Subjektet e biznesit të vogël si bare, restorante, internet kafe, butik 

dhe laborator fotografik, që bëhen pjesë e projektit PRO STUDENT, 
për vitin ushtrimor 2008 do të paguajnë 20% më pak të taksës 
vendore të biznesit të vogël. 

 
• Studentët të cilët janë diplomuar në vitin 2007 dhe gjatë vitit 2008, 

dhe duan të hapin një aktivitet biznes i vogël në territorin e Bashkisë 
Korçë, gjatë periudhës 01.01.2008 – 31.12.2008, për periudhën e vitit 
2008 gjatë së cilës do të ushtrojnë aktivitet, do të paguajnë 30% më 
pak të taksës vendore të biznesit të vogël. 

• Studentë të diplomuar në Universitetin “Fan Stilian Noli” Korçë në 
vitin 2007 dhe gjatë vitit 2008 do të hapin aktivitet gjatë vitit 2008. do 
te kene TARIFË REGJISTRIMI 0. 

• Studentë të diplomuar jashtë qytetit të Korçës & jashtë Shqipërisë për 
periudhën 2003 – 2008 dhe që do të kthehen në Korçë për të hapur 
aktivitet gjatë vitit 2008 do të kene TARIFË REGJISTRIMI 0. 

• Persona që do të hapin aktivitet artizanat gjatë vitit 2008 si 
gurgëdhëndës, hekurpunues, riparime rrobaqepsie, punime artistike 
dore etj si këto leja per ushtrimin e veprimtarise ekonomike do te kene 
TARIFE REGJISTRIMI 0 

• Persona që do të hapin aktivitet që ka lidhje me teknologjitë e 
informacionit gjatë vitit 2008 si tregëtim & riparim kompjutera, salla 
interneti etj si këto do te kene TARIFË REGJISTRIMI 0. 

• Për persona që do të hapin aktivitet çerdhe, kopshte, shkolla, librari, 
terrene sportive dhe kënde lojnash për fëmijë do te kene TARIFË 
REGJISTRIMI 0. 
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   Si mund të kontaktoni me ne?  
 
 
 
 

• Tel 003558243353   0035558244200 
• Fax 003558243353 

 
 
 
 

 
BASHKIA E QYTETIT KORÇË 

DREJTORIA E TË ARDHURAVE 
Rruga “28 Nëntori” Tel 003558243032 

bashkiko@albmail.com 
 

mailto:bashkiko@albmail.com

	1. Këndvështrimi i biznesit në Bashkinë Korçë:
	Afatet e pagesës:Brenda datës:31/03/2008
	Taksat dhe tarifat lokale  për një biznes të kasifikuar me T.V.SH (Biznes i madh)
	Afatet e pagesë:Brenda datë:31/03/2008
	6.1 Leje për ushtrim veprimtarie ekonomike
	6.2 Leje transporti
	6.3 Leje për shërbim me tavolina jashtë lokalit në prona publike
	6.4 Leje për ekspozim malli jashtë dyqanit
	6.5 Leje për kantina dhe kënde lojrash
	6.6 DHËNIE AUTORIZIMI PËR PIKAT E TREGËTIMIT ME PAKICË TË KARBURANTEVE DHE NJËSITË E SHITJES SË LENDËVE DJEGËSE DHE BOMBOLAVE TË GAZIT
	6.7 Lejet NON STOP
	6.8 Leje reklamim biznesi


