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Edhe ashtu të v ogla, buxhetet e komunav e të Kosov ës, pritet të ulen

edhe më shumë, si pasojë e disa iniciativ av e nga ana e niv elit qendror

lidhur me disa reforma fiskale.

Rritja e tatimit në pronë rezidenciale, për rreth 1 00 për qind, është

njëra prej iniciativ av e të fundit të ndërmarra nga niv eli qendror, ku

parashihet që minimumi i bazës së tatimit në pronë të jetë 0.1 5 centë

për metër katror, ndërkohë që deri më tani qy tetarët kanë paguar edhe

0.08 centë apo edhe më pak.

Në parim, kjo iniciativ ë është pranuar edhe nga Asociacioni i Komunav e

të Kosov ës (AKK), por dy shimet e ty re janë se mos kjo rritje mund të

rrezikojë edhe më shumë mbledhjen e tatimit në pronë.

“Duke pasur parasy sh që mbledhja e tatimit në pronë është e ulët, për

shkak se shumë qy tetarë nuk e paguajnë, rritja e bazës tatimore mund

të ndikojë negativ isht që mbledhja e këtij tatimi të bjerë edhe më tej. Pra

nuk dihen efektet që mund të v ijnë nga ky  v endim, sepse nuk është bërë

një analizë e mirëfilltë”, është shprehur Sazan Ibrahimi, drejtor

ekzekutiv  i AKK-së.

Shqetësimi tjetër i tij është se reformat fiskale në dëm të komunav e po

ndërmerren edhe me disa masa tjera siç është heqja e tarifav e biznesore

si dhe propozimi për uljen e përqindjes së grantit të përgjithshëm që u

shpërndahet komunav e nga ana e qev erisë.

Për këto v endime ka reaguar edhe organizata ‘Logos’, fondacion

zv iceran, që merret me projekte për qev erisje lokale dhe decentralizim

në Kosov ë.

“Niv el i qendror duhet të v lerësojë me kujdes se sa v endimet e saj lidhen

me zotimin e saj për të v azhduar me procesin e decentralizimit për

bartjen e kompetencav e nga niv eli qendror në atë lokal”, u shpreh për

‘Zëri’, Norbert Pijls, nga ‘Logos’.

Ai shtoi se heqja e taksav e mund të jetë e mirë, në rast se komunat kanë

liri të mjaftueshme për të mbledhur të njëjtën sasi të të hy rav e nga të

ardhurat të tjera, pra t’u kompensohen të hy rat.

“Si përfundim unë mendoj se tatimi në pronë nuk është i lartë, por

komuna duhet të jetë e pav arur nga niv eli qendror dhe të organizojë

skema të pagesës, me anë të së cilav e do të nxiste qy tetarët për të paguar

tatimet”, tha ai, i cili si shembull mori kushtëzimin që mund t’iu bëhet

qy tetarëv e me anë të regjistrimit të makinav e, ku përmes një skeme

Foto: Laura Hasani

NGA RUBRIKA

10 milionë euro letra jotransparente

Ministrisë së Kuçit i anulohet edhe
një tender

ATK, shkelje në furnizim me toner

Në garë 6 kompani për këshilltar të
Transaksionit

Importuesit kërcënojnë me rritje
çmimesh

Planet e dëmshme të
Qeverisë

Ekonomi Vendore Ekonomi e Huaj

10 milionë euro letra jotransparente

Ministrisë së Kuçit i anulohet edhe një
tender

Planet e dëmshme të Qeverisë

ATK, shkelje në furnizim me toner

Në garë 6 kompani për këshilltar të
Transaksionit

Importuesit kërcënojnë me rritje
çmimesh

Kontrabanda në veri, në rënie

33 milionë euro gjoba vetëm në letër

BB paralajmëron Shqipërinë: Uleni
borxhin publik

8 milionë euro dëme, 400 mijë euro
ndihma

Pazari i dëmshëm me këshilltarë të
transaksionit

Goditja online

Mediet s’i besojnë Thaçit

Gënjyen për heqjen e TVSH-së

KEK-ut i anulohet tenderi për
trafostacione

OPINIONE

Like

zoom +

Të fundit Më të rekomanduarat

Adrian Çollaku

Pati dhunë shtetërore, jo
luftë!

Astrit Gashi

Sot ka protestë, jo luftë!

Dush Gashi

Histori e përsëritur

Tweets për #Kosova

EmilyStrange87



1/16/12 Zëri • INFO - Ekonomi - Ekonomi Vendore - Planet e dëmshme të Qeverisë

2/3www.zeri.info/artikulli/2/8/41977/planet-e-demshme-te-qeverise/

1

programore komuna mund të ofrojë zbritje për ata që paguajnë më

herët, ndërsa rritje të tatimit për ata që paguajnë më v onë se afati i

paraparë.

Në anën tjetër, kry etarët e komunav e shprehin mendime të ndry shme

për iniciativ at e fundit rreth reformav e fiskale. “Të hy rat e tatimit në

pronë janë bazë e të hy rav e v etjake dhe nuk mendoj se për qy tetarët

rritja ndikon shumë, ndërsa për komunën kjo rritje kontribuon në të

hy ra, të hy ra këto që përsëri i kthehen qy tetarit me anë të projektev e

kapitale. Pra këtu nuk humb askush”, tha Pal Lekaj, kry etar i Komunës

së Gjakov ës.

Por, ai shton se nuk pajtohet me heqjen e tarifav e biznesore, apo uljen e

granit të përgjithshëm nga niv eli qendror.

Haki Rugov a, kry etar i Istogut, mendon njësoj se rritja e tatimit në

pronë nuk është e ekzagjeruar, por e shqetësojnë problemet sociale që

gjenden qy tetarët, si pasojë e së cilës mund të ndikojë në mospagesa.

Nga ana tjetër, kry etari i Gjilanit, Qemajl Mustafa, thotë se nëse

aplikohet rritja e tatimit në pronë, atëherë edhe mund të hiqen taksat

për bizneset. “Kjo pasi që bizneset do të liroheshin, ndërsa komuna do të

kompensonte humbjen nga taksat e biznesev e me rritjen e taksav e të

pronës”, u shpreh ai.

Edhe eksperti i qev erisjes lokale, Besnik Tahiri, mendon se tatimi në

pronë duhet të rritet. “Tatimi në pronë është i v ogël, ndërsa janë të hy ra

kry esore v etjake të komunav e që ndikojnë drejtpërdrejt në inv estime

kapitale, prandaj duke u nisur nga këto rrethana rritja është e

kthy eshme për qy tetarët”, tha Tahiri.

Ndry she, pagesa për tatimin në pronë do të jetë e ndarë në 5 zona.

Minimumi do të jetë 0.1 5 centë për metër katror, duke u rritur

v arësisht prej zonës ku është rezidenca.

Sa i përket Ministrisë së Financav e, zy rtarët e së cilës janë përgjegjëse

për iniciativ at e fundit, nuk i kanë kthy er përgjigje ‘Zëri-t, për disa ditë.
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Ismet (Notrvegji): 16-01-2012 06:56

ndersa ky pisi Mirena qe shkruan ashtu ne facebook,ky po tregon haptazi se i paska ardh mir kur paska pa duke u be spastrimi etnik ne vitin

1998.e qka po mendojka ai pis.Millosheviqi vike ne gazimestan dhe mbajke f jalim kunder popullit shqiptar dhe ne ate kohe ende kemi qene pjes e ish

jugosllavi,kurse tash kishe kemi shtet dhe vijn qeveritaret e ati shteti qe ka be qmos kunder popullit tone dhe te thojn direkt se ne do te qendrojm

ketu ne kosov dhe do te udheheqim e kjo qeveri duket se po i pershendet ato f jalime dhe heshtin ndersa shtrojn dhun kunder shqiptarve qe jan

kunder qeveris se Serbis.Dmth qe ky Thaqi dhe klani i tij paskan harru ose paskan gjoja kan luftu qe te shtypin popullin e vete ne menyr

spontante,e heronjet tane dhe shum qe tash jan invalid dhe disa te tjer qe jan gjall dmth keta i kan qite anash THAQI DHE KLANI I TIJ.

Kryqi (Prishtinë): 16-01-2012 02:18

Asgjë! 15 cent? Asgjë? Por sikur jan menagjuar gjer tani, sikur fondi famoz i 3-përqindëshit, fondi Vendlinja Pisket etj, që përfunduan në gjepa

privat e tani pasluftës në n`trashjen e "drejtuesve" edhe vetëm të mendohet për tu paguhet është një sakrif icë.

Besnik Llapotinca (PASJAK): 15-01-2012 22:12

U shprehu mirëkuptim redaksisë dhe i përgëzoj për botimin e mendimeve të lira. Me kët po tregoheni shumë korrekt kur komente më të vrazhdëta si

kjo e zotëriut: Zëri i zi (kosove), edhe pse është e drejtuar me fyerje që më së paku i meritoni te artikulli në f jalë të publikuar. Për mua artikulli e ka

kuptimin e plotë të një artikulli informues. Përpos nuk po mundem t'a kuptoj vlerën apo çmimin që duhet paguar! Pasi matematikisht shifra e cekur

nuk përkon me realitetin. 1(një) centi në shqip është 1 (një) qindarkë kurse 0.15 centi është e pesëmbdjeta pjesë e 1 centi. Nëse bëhet f jalë për 15

cent për metër katror aëthere duhet shkruar 0.15 euro, prandaj këtu artikulluesja ka gabuar. Me gjithë at gabimet janë njerëzore dhe u falenderoj në
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