
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

17 MËNYRA PËR TË RRITUR 
TË HYRAT NGA TATIMI NË PRONË

 Udhërrëfyes për komunat në Kosovë 



 Udhërrëfyes për komunat në Kosovë 

17 MËNYRA PËR TË RRITUR 
TË HYRAT NGA TATIMI NË PRONË

 

 



Falënderimet

Ky udhëzues është përgatitur nga projekti: “Zvicër Kosovë Përkrahja për Qeverisje Lokale 
dhe Decentralizim” LOGOS në bashkëpunim me Asociacionin e Komunave të Kosovës. 

Udhëzuesi është shkruar nga Bersant Disha (RECURA), Norbert Pijls (HSI/LOGOS) dhe 
Majlinda Jupolli (HSI/LOGOS) ndërsa është rishikuar nga Fikri Vërbani (AKK/Komuna e 
Kaçanikut) dhe Gani Mustafa (Komuna e Novobërdës). 



Përmbledhje ekzekutive .................................................................................................................................... 5

1. Hyrje ............................................................................................................................................................. 8
  1.1 Historiku ............................................................................................................................................. 8

2. Masat potenciale për rritjen e të hyrave nga tatimi në pronë ............................................................... 12

  2.1 Baza e të dhënave e tatimit në pronë .............................................................................................. 14
 Regjistrimi i pronave të reja......................................................................................................... 14
	 Verifikimi	dhe	përditësimi	i	bazës	së	të	dhënave	të	pronave	ekzistuese .................................... 16
 Komunikimi i themeluar dhe i rregullt ndërjmet ZKTP-së dhe departamenteve/zyrave të tjera .. 17

  2.2 Vjelja dhe Vjelja e detyruar .............................................................................................................. 18
 Monitorimi i Performancës .......................................................................................................... 18
 Bindja/inkurajimi i tatimpaguesve që të paguajnë ....................................................................... 20
 Vjelja e detyruar .......................................................................................................................... 22
 Regjistrimi i automjeteve dhe shërbimet që kanë të bëjnë me pronën ....................................... 24
 Pjesëmarrja në tenderë ............................................................................................................... 25
 Kontratat e shërbyesve civilë komunalë...................................................................................... 26
 Stimulimi i personelit të njësisë së tatimit në pronë .................................................................... 27
 Procesi i buxhetimit ..................................................................................................................... 28

  
  2.3 Ofrimi i burimeve për Njësinë e Tatimit në Pronë ............................................................................. 30

 Ofrimi i pajisjeve të mjaftueshme për njësinë e TP-së ................................................................ 31
	 Trajnimi	dhe	ngritja	e	kapaciteteve	për	stafin	e	Njësisë	së	Tatimit	në	Pronë .............................. 32

  
  2.4 Përcaktimi i vlerës së Pronës dhe norma tatimore ........................................................................... 33

	 Përmirësimi	i	përcaktimit	të	vlerës	së	pronave	për	të	reflektuar	vlerat	reale	të	tregut ................ 33
 Rritja e normave tatimore për kategoritë e veçanta të pronës .................................................... 34

  
  2.5 Komunikimi dhe Marrëdhëniet me Publikun ..................................................................................... 35

 Fushata të marrëdhënieve publike për të rritur gatishmërinë e qytetarëve për të paguar .......... 35

3. Rekomandimet .......................................................................................................................................... 36

Përmbajtja 



Lista e shkurtesave 

AKK   Asociacioni i Komunave të Kosovës
AKP   Agjencia Kosovare e Privatizimit
DTP   Departamenti i Tatimit në Pronë 
HSI   Helvetas Swiss Intercooperation
LOGOS   Përkrahja për Qeverisje Lokale dhe Decentralizim
LTPP   Ligji për tatimin në pronën e paluajtshme
MAPL   Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal 
MF   Ministria e Financave 
NSH    Ndërmarrjet Shoqërore
THV   Të Hyrat Vetanake  
TP   Tatimi në Pronë 
ZKTP   Zyra Komunale/Drejtoria e Tatimit në Pronë
SCO - Kosovo  Zyra për Bashkëpunimin Zvicër – Kosovë
SDC   Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim 
UA   Udhëzimi Administrativ
USAID   Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar 



6

 
Përmbledhje ekzekutive Hyrje Masat potenciale për rritjen... Rekomandimet

Përmbledhje ekzekutive

E	pajisur	me	një	gamë	të	gjerë	të	funksioneve	tipike	të	qeverisjes	lokale,	baza	e	burimeve	financiare	
për	komunat	në	Kosovë	ndjek	logjikën	e	decentralizimit	të	integruar	fiskal:		bashkë	me	të	drejtën	e	
tyre	për	transfere	vjetore	nga	autoritetet	qendrore	(granti	i	përgjithshëm	dhe	grantet	specifike),	ko-
munat mund të llogarisin edhe në një bazë të konsiderueshme të të hyrave vetanake.
 
Me	funksionet	e	reja	që	janë	transferuar	në	nivel	lokal	në	Kosovë	si	dhe	me	rritjen	e	planifikuar	të	
numrit të komunave, ka pak mundësi që transferet nga autoritetet qendrore ta mbushin boshllëkun 
ekzistues në mes të burimeve në dispozicion për komunat në njërën anë, dhe nevojës për të përm-
bushur aktivitetin e tyre kryesor - dmth. përmirësimin e mbulueshmërisë dhe cilësisë së shërbimeve 
publike - në anën tjetër. Pjesë e zgjidhjes mund të jetë edhe shfrytëzimi i potencialit të konsiderue-
shëm, dhe jo aq të shfrytëzuar të tatimit në pronë (TP).

Mesatarja aktuale reale e ponderuar e shkallës së vjeljes (inkasimit) së TP-së së vitit aktual në 
Kosovë është 42.44 % për periudhën 2009-2011. Me vjeljen aktuale të tatimit vjetor nën 50 % , janë 
krijuar së paku dy probleme kryesore për komunat. Së pari, komunat nuk janë duke i realizuar 
shumicën e të hyrave të cilat u takojnë me Ligj, duke pasur parasysh se tatimi në pronë është 
tatimi i vetëm që është decentralizuar në nivel komunal, dhe në këtë mënyrë nuk janë duke i real-
izuar të hyrat e plota si dhe investimet publike dhe potencialin e shërbimeve për qytetarët e tyre. Së 
dyti, ky nivel i vjeljes krijon problemin e rritjes së vazhdueshme të borxhit me borxhin, dënimet 
dhe interesin për tatimin në pronë që rriten çdo vit deri në atë masë saqë vjelja do të bëhet pothuajse 
e pamundur. Kjo e fundit, paraqet problem shumë serioz që kërkon vëmendje të posaçme, sepse 
poqëse vazhdon ky trend, komunat do të përballen me një problem serioz ku tatimpaguesit nuk do të 
jenë në gjendje të paguajnë borxhet e tyre të vjetra të akumuluara, dhe në të njëjtën kohë komunat 
mund të mos kenë ndonjë masë ligjore në dispozicion për shlyerjen e tyre apo për programimin e 
borxheve ose ndaljen e grumbullimit të interesit. Si rrjedhojë, problemi, nëse nuk trajtohet si duhet, 
do të marrë përmasa edhe më të mëdha me kalimin e kohës, eventualisht duke i shtyrë komunat që 
të marrin masa drastike të vjeljes së detyruar duke krijuar problem politik ose ndoshta një  sistem të 
pabarabartë duke dekurajuar kështu edhe paguesit e rregullt.
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Nga sa u tha më lart, komunat duhet të bëjnë të gjitha përpjekjet e mundshme për të rritur shkallën e 
vjeljes	së	tatimit	në	pronë,	përmes	përmirësimit	të	politikë-bërjes,	planifikimit,	menaxhimit	dhe	zbati-
mit të ligjit lidhur me vjeljen e tatimit në pronë me qëllim të rritjes së vjeljes dhe arritjen e rezultateve 
të dukshme në përmirësimin e jetës së qytetarëve të tyre.

Qëllimi i këtij raporti është të mbështesë përpjekjet e komunave në përmirësimin e të hyrave veta-
nake duke u ofruar atyre udhëzime praktike lidhur me masat e mundshme, veprimet dhe burimet 
e nevojshme për të përmirësuar administrimin dhe vjeljen e tatimit në pronë. Raporti përshkruan  
shtatëmbëdhjetë (17) masat e rekomanduara për komunat. Këto masa janë grupuar në pesë (5) 
fushat kryesore në vijim:

a) Baza e të dhënave e tatimit në pronë,
b) Vjelja dhe vjelja e detyruar,
c) Sigurimi i burimeve për Njësinë e Tatimit në Pronë,
d) Përmirësimi i përcaktimit të vlerës së pronave dhe normat tatimore, si dhe
e) Transparenca dhe marrëdhëniet me publikun

Puna në Bazën e të Dhënave të Tatimit në Pronë duhet përqendruar në regjistrimin e rregullt 
të	pronave	të	reja,	verifikimin	dhe	përditësimin	e	pronave	ekzistuese	në	bazën	e	të	dhënave	dhe	
komunikimin e shtuar ndërmjet zyrëssë tatimit në pronë dhe kadastrit në komunë.

Përpjekjet e shtuara të Vjeljes dhe vjeljes së detyruar rekomandohet që të përfshijnë aktivitete 
lidhur me përmirësimin e matjes së performancës së vjeljes, masat bindëse, vjeljen e detyruar,  
kushtëzimin e shërbimeve, si dhe politikat nxitëse buxhetore, të gjitha me qëllim të rritjes së stimujve 
dhe pagesën e detyruar  të tatimit në pronë.

Duke pasur parasysh se aktualisht, në shumicën e komunave të Kosovës, Njësitë e Tatimit në 
Pronë nuk janë të pajisura aq sa duhet për ta kryer një punë kaq të rëndësishme, raporti rekoman-
don masa për të rritur resurset njerëzore, për të siguruart pajisje të mjaftueshme si dhe për të rritur 
kapacitetet profesionale të Njësisë së Tatimit në Pronë.

Për t’u marrë me çështjen e përcaktimit jo të saktë të vlerës së pronës, si dhe me qëllim që të bëhet 
shpërndarje	më	e	drejtë	e	barrës	së	tatimit	në	pronë,	rekomandohet	që	komunat	të	fillojnë	zbatimin	
e një procesi më të gjerë konsultativ në përcaktimin e vlerës së pronës, me qëllim që të bëhet vlerë-
sim më i saktë i vlerës së pronave që tatohen. Tutje, komunat inkurajohen që t’i rishikojnë politikat e 
normës	tatimore	në	mënyrë	që	të	reflektojnë	rritjen	e	fundit	ligjore	në	normën	minimale	tatimore	në	
pronat	që	gjenerojnë	të	ardhura	fitimprurëse	të	përfshira	në	kategorinë	e	pronave	komerciale	dhe	
industriale.

Në fund, pasi që tatimi është çdoherë çështje e ndjeshme politike, raporti rekomandon një përpjekje 
për komunikim proaktiv dhe marrëdhënie proaktive	më	publikun	nga	Kryetari	dhe	stafi	i	komunës	
për të vazhduar me ngritjen e vetëdijes së qytetarëve lidhur me rëndësinë e tatimit në pronë dhe 
përfitimet	që	ai	sjell	për	qytetarët.
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Pa patur nevojë të përmendet, dihet se çdo masë, e posaçërsiht masat për vjeljen e detyruar të 
tatimit mund të perceptohen se përmbajnë rrezik politik pasi mund të përceptohen negativisht nga 
qytetarët. Për këtë arsye, është shumë e rëndësishme që ky fakt të njihet dhe se kryetarët e komu-
nave	dhe	zyrtarët	komunalë	të	sigurohen	që	qëllimet	e	mira	të	komunës	dhe	përfitimet	nga	rritja	e	
vjeljes së tatimit në pronë janë transmetuar siç duhet dhe drejtpërdrejt tek qytetarët në mënyrë që 
edhe qytetarët t’i mbështesin këto masa.
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1. Hyrje
 

“Shpenzimet e qeverisë, duke patur për qëllim interesin e të gjithëve, do të duhej ti bartin 
të gjithë, dhe sa më shumë që njeriu gëzon dobitë e shoqërisë, aq më shumë do të duhej të  
ndihej krenar duke kontribuar për ato shpenzime.”

~ Anne Robert Jacques Turgot - ekonomist francez

Tatimi	në	pronë	është	jetik	për	funksionimin	e	komunave.	Të	hyrat	nga	TP-ja	përdoren	për	të	financ-
uar investimet dhe shërbimet kyçe publike dhe mospagesa ose pagesa e vonuar mund të pengojnë 
në ofrimin e shërbimeve të tilla. Edhe për komunat në Kosovë, tatimi në pronë është një nga burimet 
kryesore të të hyrave dhe duke gjeneruar këto të hyra, komunat në vazhdimësi krijojnë parakushte 
për	mëvetësi	nga	niveli	qëndror	dhe	realizim	permanent	të	procesit	të	decentralizimit	fiskal,	si	synim	
strategjik për zhvillimin e komunave në të ardhmen.

Rëndësia e të hyrave nga tatimi në pronë për komunat në Kosovë rritë nevojën për të zbatuar vjeljen 
e tij, ndërsa korniza ligjore u jep komunave të drejtën dhe i obligon ato për ta bërë këtë. Përkundër 
nxitjes për të vepruar konform ligjit që ky autoritet krijon, një pjesë e madhe e obligimeve tatimore 
mbetet e papaguar, që vlerësohet të jetë më shumë se 8.000.000 € nga faturat vjetore. Mospagimi 
i tatimit do të thotë më pak para për shërbimet themelore dhe një barrë më e madhe mbi tatimpa-
guesit	tjerë.	Atëherë	komunat,	duhet	të	zgjedhin	një	strategji	për	të	tejkaluar	deficitet:	të	zvogëlojnë	
financimin	për	shërbime,	të	rrisin	efektivitetin	e	vjeljes	së	tatimit,	ose	të	gjejnë	burime	shtesë	të	të	
ardhurave.

1.1 Historiku
 
Sistemi	i	Tatimit	në	Pronë	në	Kosovë,	ka	filluar	aplikimin	në	mbarë	Kosovën	në	vitin	2003	kur	është	
bërë regjistrimi i parë gjithëpërfshirës i pronave. Përkundër obligimit për përditësimin e rregullt të 
bazës së të dhënave mbi pronat, shumë komuna në Kosovë vazhdojnë të përdorin bazën e njëjtë të 
të dhënave, me disa shtesa. Sistemi menaxhohet nga Departamenti i Tatimit në Pronë (DTP) në Min-
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istrinë e Financave (MF). Ekziston një Sistem online MIS i sigurt për tatimin në pronë, i cili u siguron 
komunave	qasje	të	kufizuar	në	bazën	e	të	dhënave	të	tatimit	në	pronë.	Pronat	regjistrohen	nga	ko-
munat dhe këto të dhëna grumbullohen në nivel qendror dhe përdoren për llogaritjen e obligimeve të 
tatimit në pronë, që më pas lëshohen si fatura nga DTP-ja në Ministri, ndërsa komunat në shumicën 
e rasteve kanë marrë përsipër shtypjen dhe shpërndarjen e faturave. Vlera e pronave përcaktohet 
nga zyrtarët komunalë në bazë të Udhëzimit Administrativ të lëshuar nga MF-ja (aktualisht vlera e 
pronave përcaktohet në bazë të sipërfaqes së shprehur në metër katror dhe në bazë të zonës në të 
cilën prona gjendet), ndërsa komunat përcaktojnë normat tatimore, të cilat varen nga Zona, qëllimi 
(destinimi)	i	përdorimit	të	pronës,	dhe	sillet	brenda	kufirit	të	caktuar	me	Ligjin	për	Tatimin	në	Pronën	
e Paluajtshme (LTPP) e që është 0.15 % deri 1% të vlerës së pronës.

Me	normat	e	reja	të	tatimit	në	pronë	që	kanë	filluar	të	zbatohen	në	fillim	të	vitit	2013,	dhe	me	një	
numër të konsiderueshëm të pronave që janë ende të paregjistruara, duke i ikur kështu tatimimit, 
pronarët e pronave të cilëve tatimi u është rritur dukshëm mund të pyesin, se pse ata duhet të pa-
guajnë akoma më shumë, derisa tjerët nuk paguajnë asgjë.

Në anën tjetër, kur analizohet shkalla e vjeljes së tatimit në pronë mund të krijohet përshtypja e 
gabuarlidhur me nivelin e suksesit, që lidhet ngushtë me problemet që shfaqen gjatë raportimit dhe 
analizave. Në përgjithësi, shumica e komunave kanë bindjen se vjelja e tatimit është diku në nivelin 
90%. Në realitet, situata është  shumë më ndryshe. Një pjesë e madhe e vjeljes vjetore të regjistruar 
në librat komunalë në fakt vjen nga pagesat e borxheve të vjetra të tatimit në pronë, duke përfshirë 
interesat dhe ndëshkimet. Shkalla mesatare e grumbullimit së TP-së  të vitit aktual në Kosovë është 
42.44 % për periudhën 2009-2011.

Bazuar në analizën e borxhit bazë të akumuluar të TP-së vetëm gjatë periudhës 2009-2011, ky 
borxh arrin vlerën 25,969,510.43 Euro, dhe këtu nuk janë të përfshira gjobat dhe interesi, gjë që do 
t’i bënte këto vlera edhe më të larta. Kjo vlerë nuk përfshinë madje as borxhet e akumuluara para 
vitit 2009, që do ta bënte këtë shifër edhe më të madhe.

Bazuar në ndryshimet e pritshme legjislative dhe të politikave në nivel qendror, tatimi në pronë 
vetëm sa do të bëhet më i rëndësishëm në të ardhmen dhe, siç qëndrojnë gjërat momentalisht, ka 
mundësi që do të bëhet burimi i vetëm  nga i cili komunat mund të ngrejnë të hyra të përgjithshme 
nga qytetarët e tyre. Tashmë, Ligji i Ndërtimit i amandamentuar do të ulë kapacitetin e komunave për 
të gjeneruar të hyra nga lejet e ndërtimit, pasi këto do të bazohen në koston aktuale të komunave 
për lëshimin e lejes. Tutje, Qeveria në përpjekjet e saj për të përmirësuar klimën e biznesit ka nxjerrë 
një udhëzim për komunat që të mos aplikohet pagesa për lejet e biznesit. Kjo do të thotë se komu-
nat tashmë janë duke u përballur me një zvogëlim prej rreth 25% të të hyrave vetanake dhe kjo do 
ta vendosë tatimin në pronë në pozitën më të rëndësishme dhe kyçe për gjenerimin e  THV-së. Me 
zhdukjen apo tkurrjen e burimeve të tjera, përgjegjësitë e komunave ndaj qytetarëve të tyre nuk janë 
duke u zvogëluar, kështu që u mbetet komunave  të bëjnë sa më shumë që të jetë e mundur për të 
kompensuar humbjen e të hyrave dhe për të mbajtur nivelin e aftësisë për të ofruar shërbime dhe 
kushte të përmirësuara të jetesës për qytetarët e tyre.
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Figura 1: Vjelja e TP-së dhe borxhet e akumuluara për periudhën 2009-2011
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Ky raport synon të analizojë të gjitha mënyrat ligjërisht të mundshme për të përmirësuar adminis-
trimin dhe vjeljen e tatimit në pronë  si dhe të përkrahë përpjekjet e komunave për përmirësimin e të 
hyrave të tyre vetanake. Më tej, në tekst paraqiten disa shembuj nga komunat e Kosovës në përp-
jekjet e tyre për të rritur nivelin e vjeljes së TP-së.

Komunat në praktikat e deritanishme 10-vjeçare, krahas rezultateve konkrete të arritura në këtë 
sferë,	janë	ballafaquar	edhe	me	vështërsi	dhe	sfida	të	caktuara	si,	

•	në	dallimet	e	paraqitura	nëpër	komuna	si	pasojë	e	mosveprimeve	të	unifikuara	te	zbatimi	i	mënyrave	
të ndalimit të shërbimve ndaj tatimpaguesëve jo të rregullt, ku shumica e  komunave nuk iu janë ça-
sur njësoj krijimit të parakushteve për partneritet të barabartë të Komunës dhe tatimpaguesve 
(reciprocitetit në shkëmbim të shërbimeve), ku këto divergjenca kanë rezultuar në shprehjen e pa-
kënaqësive nga ana e qytetarëve në kontaktet e tyre, e sidomos kjo është e shprehur te komunat 
territorialisht të afërta në mes vete (komunat fqinje), 

• te zbatimi i dispozitave të Ligjit për tatimin në pronën e paluajtshme (LTPP), që ka të bëjë me 
inkasimin e rregullt te afati i pagesës së këstit të dytë i përcaktuar me ligj data 31 dhjetor, me çka 
Komunat	janë	sfiduar	me	pamundësi	të	shpenzimit	të	këtyre	mjeteve	të	inkasuara,	në	vazhdimësi	
duke	prodhuar	suficit	(tepricë)	permanente	të	mjeteve	buxhetore	prej	vitit	në	vit,	

•	moskompletimi	i	stafit	të	Zyrave	Komunale	të	tatimit	në	Pronë	(ZKTP)	me	numrin	e	mjaftueshëm	të	
zyrtarëve, e sidomos të zyrtarëve për punët në teren (inkasant, anketues, etj.),

• me mungesë të një automjeti të veçantë për punët në teren, për nevojat e  zyrtarëve të grupit an-
ketues

• mungesa e të dhënave të besueshme nga kompanitë ndërtimore rreth kostos së ndërtimit të ob-
jekteve,

• kontratat jo reale të shitblerjes së pronave qoftë ato të ekzekutuara në Gjykatë apo të dorëzuara 
në Komunë,

• moszbatimi i urdhërsave për bllokimin e kontove bankare të “borxhlinjve të këqinj” nga bankat 
komerciale sipas urdhëresave me shkrim, të lëshuara nga Komuna, 

•	neglizhenca	e	Agjencionit	Kosovar	për	Privatizim	(dikur	nga	AKM-ja),	në	përmbarimin	financiar	të	
obligimeve nga Tatimi në Pronë, për Ndërmarrjet Shoqërore (NSH) të privatizuara, etj.  
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2. Masat potenciale për rritjen e të hyrave nga tatimi në pronë 
 

Kjo pjesë përshkruan një numër masash dhe veprimesh potenciale që mund të ndërmerren nga 
komunat për adresimin e çështjes së përmirësimit të menaxhimit dhe vjeljes së Tatimit në Pronë. 
Masat dhe veprimet e ndryshme të propozuara kanë të bëjnë si me hapat praktikë, ashtu edhe 
me masat që lejohen apo në disa raste kërkohen me Ligjin për Tatimin në Pronën e Paluajtshme 
dhe Udhëzimet Administrative nga Ministria e Financave. Komunat duhet të bëjnë përpjekje që t’i 
zbatojnë të paktën disa nga masat dhe hapat e paraqitura në këtë pjesë të raportit dhe pastaj të 
monitorojnë nga afër efektet e krijuara në vjeljen e tatimit në pronë gjatë këtij dhe vitit të ardhshëm 
fiskal.	Kjo	mund	të	arrihet	nëpërmjet	politikë-bërjes,	planifikimit,	menaxhimit	dhe	zbatimit	të	ligjit	në	
raport me vjeljen e detyruar të tatimit në pronë me qëllim të rritjes së vjeljes dhe shfaqjen e rezultat-
eve të dukshme në përmirësimin e jetës së qytetarëve të tyre. Një qasje më proaktive ndaj vjeljes 
duhet	patjetër	të	shoqërohet	me	një	fushatë	mirë	të	menduar	dhe	me	cak	të	definuar	si	dhe	fushatë	
komunikimi të udhëheqjes politike të komunës me qëllim të informimit sa më të mirë të qytetarëve 
lidhur me rëndësinë e tatimit në pronë për aftësinë e komunës që tëi përmirësojë standardin dhe 
mirëqeniene qytetarëve të saj.

Masat e propozuara janë të grupuara dhe të paraqitura më poshtë në një strukturë të lehtë për ta 
ndjekur, ku përshkruhet masa, rezultatet e pritshme, aktivitetet e nevojshme që duhet të ndërmirren 
si dhe burimet e nevojshme.
 
Struktura e zhvilluar ka synim të shërbejë si udhëzim për Kryetarët e komunave, Drejtorët e Buxhe-
tit dhe Financave dhe menaxherët e Njësive të tatimit në pronë. Për të kuptuar se si niveli i vjeljes 
aktuale i tatimit në pronë mund të rritet, ky raport gjithashtu shqyrton strategjitë dhe praktikat nga 
komunat e ndryshme në Kosovë.

Natyrisht që, çdo masë për rritjen e vjeljes së tatimit mund të përmbajë rrezik politik pasi mund të 
perceptohet	negativisht	nga	qytetarët.	Për	më	tepër,	çdo	komunë	ka	përzierje	specifike	të	tatimpa-
guesve dhe kushteve ekonomike, kështu që efektet e mundshme duhet të merren parasysh për-
para se të prezantohen masat me rrezik potencial. Për këtë arsye, është shumë e rëndësishme që 
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Kryetarët dhe zyrtarët komunalë të sigurohen që qëllimet e mira të komunës dhe dobitë nga rritja e 
vjeljes së tatimit në pronë të jenë komunikuar siç duhet dhe drejtpërdrejt tek qytetarët në mënyrë që 
edhe vetë komuniteti t’i mbështesë këto masa. Natyrisht, mbështetja politike është vendimtare për 
suksesin e çdo përpjekje në rritjen e të hyrave nga tatimi në pronë.

Masat	të	cilat	do	të	përshkruhen	në	vazhdim	të	raportit,	janë	grupuar	si	në	figurën	në	vijim:

Figura 2: Masat potenciale sipas grupeve
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2.1 Baza e të dhënave e tatimit në pronë
Regjistrimi i pronave të reja

Përshkrimi: Njësia Komunale e Tatimit në Pronë duhet të bëjë regjistrimin e pronave, që më parë 
nuk janë regjistruar, të paktën dy herë në vit. Baza ligjore për këtë aktivitet është rregulluar me nenin 
10,	paragrafi	1	dhe	2	i	Ligjit	për	Tatimin	mbi	Pronën	e	Paluajtshme	(LTPP)1.	Procedura	për	mbled-
hjen dhe regjistrimin e informacioneve në bazën e të dhënave është shpjeguar në detaje në Ud-
hëzimin Administrativ (UA) mbi mbledhjen dhe regjistrimin e Informacioneve për Pronën dhe Tatim-
paguesin2. Neni 4 i këtij UA parasheh dy burime të mbledhjes së të dhënave: 1) anketimin e pronave 
në terren dhe 2) dokumentacion burimor – mbledhjen e të dhënave nga dokumentet ekzistuese (të 
besueshme), (për këtë të fundit shih: Komunikimi i vendosur dhe i rregullt midis nivelit qendror dhe 
atij lokal i Njësisë për Tatimin në Pronë dhe Agjencisë/Departamentit Kadastral)

Synimi: Objektivi i kësaj mase është krijimi i një sistemi të drejtë dhe të barabartë të tatimit në pronë, 
ku të gjitha pronat tatohen.

Rezultatet e pritura: Shpërndarje proporcionale e barrës tatimore tek tatimpaguesit, si dhe zgjerim 
i bazës tatimore për komunën që shpie në rritjen e të hyrave vetanake.

Aktivitetet:
1)	Identifiko	zonat	me	zhvillim	të	lartë	në	komunë	(nivel	i	lartë	i	aktiviteteve	ndërtimore)
2) Kontrollo orto-fotot  e  Sistemit të Tatimit në Pronë për pronat që nuk tregojnë shenjën e regjistrimit
3) Përgatit një plan veprimi për vizitat në terren dhe regjistrimet
4) Raporto saktë dhe në formë të shkruar për rezultatet e përpjekjeve të reja të regjistrimit
5) Rekomandohet që kjo të bëhet të paktën gjatë dy periudhave, në prill dhe tetor të çdo viti, nëse 
jo gjatë gjithë vitit. 

Burimet:	Ekipet	e	trajnuara	për	regjistrimin	e		pronave	që	përbëhen	nga	2	anëtarë	të	stafit	për	reg-
jistrimin e pronave. Përveç kësaj, kjo kërkon vëmendjen e një operatori të sistemit të tatimit në pronë 
për futjen e të dhënave në sistem. Për më tepër, për regjistrimin e pronës janë të nevojshme edhe 
pajisjet GPS për regjistrimin e pronave dhe mjetet e transportit.

1  Kuvendi i Kosovës, 7 tetor 2010, Ligji nr. 03/L-204
  http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2010-204-alb.pdf

2  Ministria e Financave e Republikës së Kosovës. Mars 2011. Udhëzimi Administrativ nr. 03/2011
  http://tatimineprone-rks.org/images/uploads/files/03_2011_SHQ.pdf



 
Përmbledhje ekzekutive Hyrje Masat potenciale për rritjen... Rekomandimet

16

Praktika: Për t’u marrë me çështjen e pronave të paregjistruara në komuna të ndryshme, të cilat nuk 
janë në sistem dhe si pasojë nuk janë faturuar, në vitin 2011, projekti LOGOS-it ka mbështetur të 
gjitha nëntë (9) komunat e saj partnere në regjistrimin e pronave të paregjistruara, dhe në të njëjtën 
kohë	duke	përdorur	koeficiente	të	reja	të	inputeve.	Kjo	rezultoi	në	një	rritje	prej	rreth	9%	në	mesa-
taren e numrit të pronave të reja të regjistruara në sistem, të cilat janë të faturuara më pas në vitin 
2012.  Në vazhdim, gjatë vitit 2012, LOGOS-i në bashkëpunim të ngushtë me USAID-DEMI-in dhe 
Ministrinë e Financave, ka mbështetur edhe 26 komuna tjera në regjistrimin e pronave të paregjis-
truara, të cilat rezultuan me një regjistrim prej 35.722 pronave të reja në këto komuna.
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Verifikimi dhe përditësimi i bazës së të dhënave të pronave ekzistuese

Përshkrimi:	Komuna	duhet	të	përpiqet	që	të	kryejë	verifikimin	dhe	përditësimin	dy	herë	gjatë	vitit.	Ky	
verifikim	duhet	të	përfshijë	të	paktën	1/3	e	pronave	ekzistuese,	ashtu	siç	parashihet	me	nenin	13	të	
UA mbi mbledhjen dhe regjistrimin e informacioneve mbi pronësinë dhe tatimpaguesit, të rekoman-
duara në maj dhe nëntor të çdo viti.

Synimi: Informacionet e përditësuara në bazën e të dhënave të tatimit në pronë dhe përfshirjen e 
zhvillimeve të reja.

Rezultatet e pritura: Shpërndarje proporcionale e barrës tatimore për tatimpaguesit, si dhe rritjen e 
sasisë së bazës tatimore për komunën që shpie në rritjen e të hyrave vetanake.

Aktivitetet: 
1)	Përcakto	një	plan	për	vizitat	verifikuese	në	terren	duke	mbuluar	një	zonë	komunale	për	secilën	
javë.
2)	Zbato	përpjekjet	verifikuese	duke	përdorur	pajisjet	GPS	për	të	kontrolluar	nëse	pamja	e	jashtme	
e	ndërtesave/	pronave	ka	ndryshuar	në	krahasim	me	fotografinë	e	ruajtur	në	bazën	e	të	dhënave
3) Raporto  çdo javë tek Menaxheri i Tatimit në Pronë në gjetjet nga vizitat në terren
4) Përditëso bazën e të dhënave me informacione, aty ku është e nevojshme.

Burimet: Ekipet	me	jo	më	shumë	se	dy	zyrtarë	të	cilët	bëjnë	verifikime	sistematik	në	terren,	siç	u	re-
komandua, në dy periudha njëmuajshet gjatë vitit. Gjithashtu, pajisjet GPS për regjistrim të pronave 
dhe mjetet e transportit janë të nevojshme.
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Komunikimi i themeluar dhe i rregullt ndërjmet ZKTP-së dhe departamenteve/
zyrave të tjera

Përshkrimi: Ka pasur shumë raste të komunikimit jo adekuat ndërmjet Agjencionit Kadastral dhe 
Departamentit të Tatimit në Pronë si në nivelin qendror ashtu edhe në atë komunal në lidhje me për-
ditësimin e informacionit lidhur me pronësinë e pronës. Kjo çështje do të bëhet edhe më dominuese 
kur	të	fillojë	aplikimin	Tatimi	mbi	Tokën.	Prandaj,	rekomandohet	që	kanalet	e	komunikimit	dhe	prakti-
kat në mes të këtyre dy departamenteve/agjencive në nivel qendror dhe komunal të standardizohen 
dhe që presioni politik të ushtrohet për aplikimin e praktikave të tilla.

Synimi: Informatat e sinkronizuara si në bazën e të dhënave të tatimit në pronë ashtu edhe në atë 
të kadastrit mbi pronat, pronarët dhe shfrytëzuesit.

Rezultatet e pritura: Sinkronizim i përmirësuar ndërmjet dy sistemeve të qeverisë që qojnë në infor-
mata të sakta duke e zvogëluar mundësinë për gabime gjatë përllogaritjes,faturimit dhe përcaktimit 
të vlerës së pronave për tatim në pronë.

Aktivitetet:
1) Themelimi i një sistemi për takime të rregullta ndërmjet Menaxherëve të Kadastrit dhe Tatimit në 
Pronë si dhe ndërmjet udhëheqësit të inspekcionit dhe menaxherit të ZKTP-së.
2) Themelimi i një protokoli për shkëmbimin e informatave mes dy subjekteve, ku regjistrimet e reja 
nga secila palë i raportohen tjetrit, ashtu që informacioni të jetë i përditësuar.
3) Përditësimi i sistemit të bazës së të dhënave të tatimit në pronë me informatat e ofruara rishtas 
dhe ato që janë në dispozicion.
4) Në fund të çdo viti, menaxheri i tatimit në pronë duhet të përgatisë një raport të shkurtër për 
Drejtorin Komunal për Buxhet dhe Financa mbi shkëmbimin e informacionit me Departamentin e 
Kadastrit lidhur me pronat.

Burimet: Udhëheqësit e Departamentit të Tatimit në Pronë dhe Drejtori i Agjencisë Kadastrale, si 
dhe	stafi	operativ	në	Njësinë	Komunale	të	Tatimit	në	Pronë	dhe	në	Departamentin	Komunal	për	Ka-
dastër caktojnë orarin për takime të rregullta dhe një protokol për shkëmbimin e informatave.



 
Përmbledhje ekzekutive Hyrje Masat potenciale për rritjen... Rekomandimet

19

2.2 Vjelja dhe vjelja e detyruar
 
Monitorimi i Performancës 

Përshkrimi: Në mënyrë që komunat të jenë në gjendje për ta përmirësuar vjeljen e tatimit në pronë, 
duhet të ofrohen rregullisht informata dhe analiza në mënyrë që tu mundësohet komunave të përga-
tisin një qasje sistematike për të rritur shkallën e vjeljes (inkasimit).

Synimi: Përmirësimi i mbikëqyrjes së tatimit në pronë përmes monitorimit të rregullt të shkallës së 
vjeljes përgjatë vitit, ashtu që të kihet një pasqyrë e qartë e gjendjes momentale.

Rezultatet e pritura: Mundësimi  i një  qasje sistematike për të inkurajuar pagimin e tatimit dhe 
mundësimi i një qasje sistematike ndaj vjeljes së detyruar që qon në një shkallë më të lartë të vjeljes.

Aktivitetet:
1) Nxjerrja e raporteve të rregullta mujore nga Sistemi i Tatimit në Pronë - Raport mbi faturimin dhe 
pagesën e Tatimit në Pronë 
2) Shfrytëzimi i analizës me bazë Excel-i për të përcaktuar shkallën e vjeljes në zona, rrugë dhe 
fshatra të ndryshëm për të caktuar lokacionet që nuk paguajnë
3) Vënia në prioritet e Zonave me shkallë të larta të faturimit të tatimit në pronë dhe shkallën më të 
lartë të pronave komerciale bazuar në shumën mbi borxhin (mospagesa).
4) Hartimi dhe zbatimi i një Plani të Veprimit për të kontaktuar direkt me borxhlinjtë e këqinj duke 
filluar	nga	pronat	komerciale	dhe	industriale,	e	pastaj	duke	vazhduar	me	taksapaguesit	e	mëdhenj	
rezidencialë.

Burimet: Operatori i Tatimit në pronë me qasje në të gjitha mjetet e raportimit në sistemin e tatimit 
në pronë për nxjerrjen e raporteve të rregullta javore mbi progresin e vjeljes të ndara sipas llojit të 
pronës, lokacionit dhe shumës së faturave të vitit aktual dhe borxheve të mëparshme të tatimit në 
pronë.
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Praktika: Komuna e Vitisë, me përkrahjen e projektit LOGOS, ka bërë monitorimin e vazhdueshëm 
të procesit të inkasimit të tatimit në pronë. Për këtë qëllim janë nxjerrë raporte të rregullta nga sistemi 
qendror i tatimit të pronë, Raporti mbi Ngarkesën dhe Inkasimin e Tatimit në Pronë (në sistem shtylla 
“Shiqo” dhe opcioni “Raporti mbi Nagresën dhe Inkasimin e Tatimit në Pronë”). Ky raport i gjeneruar 
në formë të të dhënave të databazës pastaj është përpunuar në Excel, ku me një sërë kalkulimesh 
dhe përdorimin e pivot tabelave janë gjeneruar të dhënat e segreguara për inkasimin e tatimit në 
pronë për vitin aktual si dhe inkasimi i borxheve të vjetra dhe interesit e dënimeve. Këto të dhëna 
janë	nxjerrë	në	bazë	të	vendbanimeve	si	dhe	adresave	specifike.	Poashtu,	janë	ndarë	të	dhënat	e	
objekteve industriale dhe atyre për afarizëm (si tatim pagues më të mëdhenj) si dhe të dhënat për 
tatimpaguesit e pronave për banim. Në bazë të këtyre analizave, Komuna e Vitisë ka përgatitur 
planin	e	veprimit	dhe	në	muajin	korrik	ka	filluar	me	kontaktimin	e	tatim	paguesve	komercial	(pronat	
për afarizëm dhe ato industriale) duke i vizituar të gjithë ata tatim pagues të cilët nuk kanë kryer pag-
esat. Plani i Veprimit i ka dhënë prioritet borxhlinjve më të mëdhenj. Si rezultat, në krahasim me vitin 
2012 (deri në Nëntor 2012), vetëm gjatë 8 muajve të parë të vitit 2013 (deri ne shtator 2013) Vitia 
ka arritur të shtojë për 33.65% inkasimin e tatimit në pronë për vitin aktual. Poashtu, deri në muajin 
gusht, Vitia ka arritur që në total të inkasojë 11.48% tatim në pronë më shumë në krahasim me vitin 
2012 (deri ne nëntor 2012). 
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Bindja/inkurajimi i tatimpaguesve që të paguajnë 

Përshkrimi: Aplikimi i një qasjeje pro-aktive në inkurajimin e taksapaguesve që ta paguajnë në kohë 
tatimin në pronë, duke përfshirë të gjitha ose një pjesë të borxheve të vjetra të akumuluara. Masat 
për vjelje të rregullt janë të përshkruara në Udhëzimin Administrativ nr. 08/2011 mbi Vjeljen e Tatimit 
në Pronën e Paluajtshme.

Synimi: Rritja e numrit të tatimpaguesve që paguajnë tatimin e tyre në pronë, e shumës së vjeljes së 
tatimit në pronë në nivelin minimal 50 % të tatimit të faturuar për vitin aktual, si dhe vjelja e një pjese 
të borxheve të vjetra të akumuluara.

Rezultatet e pritura: Rritja e vjeljes së tatimit në pronë të faturuar dhe përmirësimi i rrjedhës së 
parasë së gatshme nga tatimi në pronë.

Aktivitetet:
1) Komuna duhet të shpallë publikisht qëllimin e vet për vjeljen e detyruar, duke përfshirë edhe 
njoftimet për shtyp në faqen e internetit, shpalljen publike në radio lokale, shpërndarjen e posterëve 
duke lajmëruar për ndërmarrjen e këtyre hapave dhe pjesëmarrjen proaktive në programet mediale 
për ta lajmëruar synimin e saj.
2) Zyrtari për vjelje, ose ndonjë tjetër zyrtar komunal përgjegjës për vjelje të detyruar, pasi të ketë 
kaluar	afati	i	pagesës,	duhet	të	fillojë	t’i	telefonojë	tatimpaguesit	duke	kërkuar	nga	ata	që	të	bëjnë	
pagesat. Kjo duhet të pasohet me dorëzim personal të paralajmërimit të parë me shkrim. Në rast të 
mos-pagesës pas afatit të dytë të pagesës (me 30 qershor ose 31 dhjetor), duhet të pasojë para-
lajmërimi i dytë i dorëzuar personalisht. Ky aktivitet përsëritet gjatë gjithë vitit, pasi që afati i 31 dh-
jetorit përcillet në periudhën janar-qershor në vitin e ardhshëm, ndërsa afati i 30 qershorit duhet të 
përcillet gjatë afatit korrik- dhjetor.
3) Letra dytë paralajmëruese duhet të dërgohet tek mos-paguesit duke i informuar ata për dënimin 
e	dytë	që	zbatohet	në	të	gjitha	faturat	e	papaguara.	Për	mospaguesit,	vjelësit	e	tatimit	pritet	të	fillo-
jnë	mbledhjen	e	informatave	mbi	pronat	e	mos-paguesve,	informatat	financiare	dhe	punësimit	dhe	i	
shënon të gjitha këto në bazën e të dhënave ose në dosjet e TP-së. Pastaj pritet të informojë tatim-
paguesit për veprimet ligjore që do të merret në rastin e mospagesës.
4) Në qoftë se nuk bëhet asnjë pagesë nga ana e tatimpaguesve të synuar, drejtori komunal i Ekon-
omisë dhe Financave mund të lëshojë një njoftim përfundimtar me shkrim mbi tatimin e papaguar 
të pronës duke theksuar synimin e vjeljes së detyruar, e cila bëhet e vlefshme brenda 10 ditëve pas 
lëshimit të saj
5) ZKTP duhet të krijojë dosje personale për secilin tatimpagues që nuk e paguan tatimin me rregull, 
me theks të veçantë – borxhlinjtë e mëdhenj (bie fjala, borxhet mbi 500 euro);
6) Vjelësit e taksave/ zyrtarët për detyrim duhet të përgatisin raporte të rregullta mujore për afatin e 
pagesave.   
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Burimet: Së paku tre zyrtarë nga Tatimi në Pronë (mund të mos jenë të punësuar në njësinë e tatimit 
në pronë). Takime të rregullta mujore për të bërë analizën e zonave dhe nivelin e vjeljes. Takime të 
rregullta javore për të diskutuar progresin dhe zbatimin e planit të veprimit.

Praktika: Duke u bazuar në punën në analiza të vazhdueshme, të përshkruar më detajisht në pjesë 
paraprake të këtij raporti (monitorimi i performancës), komuna e Vitisë, me përkrahjen e projektit 
LOGOS, ka zbatuar planin e veprimit për të bindur tatim paguesit për pagesën e tatimit në pronë. 
Vitia ka zbatuar planin e veprimit për inkurajim të pagesës së tatimit në pronë, duke kontaktuar së 
pari mos paguesit komercial (pronat për afarizëm dhe ato industriale) duke ju dhënë prioritet tatim 
paguesve dhe borxhlinjëve më të mëdhenj. Si rezultat, në krahasim me vitin 2012 (deri në muajin 
nëntor 2012) Vitia deri në muajin gusht ka arritur të shtojë për 33.65% inkasimin e tatimit në pronë 
për vitin aktual. Poashtu, deri ne muajin gusht, Vitia ka arritur që në total të inkasojë 11.48% tatim 
në pronë më shumë në krahasim me vitin 2012 (deri ne nëntor 2012). Kjo tregon se angazhimi në 
inkurajimin e tatimpaguesve për pagesën e tatimit në pronë ka efekt nëse është e bazuar në një 
qasje	të	planifikuar	mirë.
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Vjelja e detyruar

Përshkrimi: Në rastet kur vjelja përmes mjeteve bindëse nuk ka qenë e mundur, komunat inkura-
johen që të ndërmarrin hapin e ardhshëm me qëllim të rritjes së kredibilitetit para tatimpaguesve, 
duke rritur vjeljen dhe zvogëluar problemin e grumbullimit të borxheve. Masat për vjeljen e detyruar 
të Tatimit në Pronë janë të përcaktuara në Udhëzimin Administrativ 08/2011 mbi Vjeljen e Tatimit 
në Pronën e Paluajtshme dhe Udhëzimin Administrativ nr. 09 /2011 mbi Humbjen e të Drejtës mbi 
Pronën.

Synimi: Rritja e kredibilitetit të komunës, rritja e numrit të tatimpaguesve të rregullt dhe e shkallës 
së vjeljes së tatimit në pronë, duke ezbutur kështë problemin në rritje të akumulimit të borxheve të 
vjetra.

Rezultatet e pritura: Rritja e shkallës së vjeljes së tatimit në pronë dhe zvogëlimi i borxheve të vjetra 
të akumuluara.

Aktivitetet:
Në pajtim me UA Nr. 08 /2011 dhe UA Nr. 09 /2011, veprimet e mëposhtme duhet të ndërmirren për 
vjeljen e detyrueshme, për kategoritë e mëposhtme të tatimpaguesve:

Pronat industriale dhe komerciale:
1)	Lëshimi	i	njoftimit	për	konfiskim ose vendosja e të drejtës mbi pengun në pronën e bankës ose 
palës tjetër të tretë me pasurinë e tatimpaguesit në posedim të tij; Dërgimi i kërkesës për bllokimin e 
llogarisë bankare dhe likuidimit të borxheve (përveç nëse është bërë kërkesë për shtyrje ose ankesë 
nga tatimpaguesi)
2)	Ndërprerja	e	shërbimeve	komunale	për	pronën	e	tatimpaguesit.	Lëshimi	i	njoftimit	për	konfiskim	
ose vendosja e të drejtës së pengut mbi pronën e personit i cili ka për detyrë t’i paguajë tatimpa-
guesit pagë, qira, ose borxh tjetër; dhe
3)	Përfundimisht	konfiskimi	dhe	shitja	e	pronës	personale	të	tatimpaguesit	në	proporcion	me	vlerën	
e tatimit të përcaktuar, nëse është pronë e ndarë ose pronë që është e përbërë nga disa pjesë të 
pavarura. Nëse prona nuk mund të ndahet, atëherë për të njëjtën mund të vendoset vetëm e drejta 
për peng.
4) Nëse, pas dy vitesh nga njoftimi përfundimtar për pagesën e tatimit, borxhi i tatimpaguesit ende 
nuk është	paguar,	komuna	mund	të	dorëzojë	një	njoftim	për	konfiskim	ose	vendosjen	e	të	drejtës	së	
pengut mbi pronën e paluajtshme tek të gjithë personat që kanë interes në atë pronë.
5)	Një	listë	e	pronave	që	i	nënshtrohen	konfiskimit	shpallet	në	një	gazetë	të	njohur	me	tirazh	të	madh	
në Kosovë, në gjuhën shqipe dhe në një gazetë të njohur në gjuhën serbe.. Pastaj, poqëse sërish 
edhe	brenda	tridhjetë	(30)	ditësh	nga	dita	e	lëshimit	të	njoftimit	për	konfiskim	dhe	publikimi	i	listës	
së	pronave	që	i	nënshtrohen	konfiskimit	nuk	bëhet	pagesa,	komuna	mund	ta	shesë	pronën	ose	një	
pjesë të pronës në ankand publik në pajtim me rregullat dhe procedurat që përcaktohen me akt nën-
ligjor të lëshuar nga Ministria e Financave.
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Pronat e banimit:

1)	Lëshimi	i	njoftimit	për	konfiskim	ose	vendosja	e	të	drejtës	mbi	pengun	për	pronën	e	bankës	ose	
palës tjetër të tretë me pasurinë e tatimpaguesit në posedim; Dërgimi i kërkesës për bllokimin e 
llogarisë bankare dhe likuidimit të borxheve (përveç nëse është bërë kërkesë për shtyrje ose ankesë 
nga tatimpaguesi.
2)	Ndërprerja	e	shërbimeve	komunale	për	pronën	e	tatimpaguesit.	Lëshimi	i	njoftimit	për	konfiskim	
ose vendosja e të drejtës së pengut mbi pronën e personit i cili ka për detyrë t’i paguajë tatimpa-
guesit pagë, qira, ose borxh tjetër; dhe
3)	Përfundimisht	konfiskimi	dhe	shitja	e	pronës	personale	të	tatimpaguesit	në	proporcion	me	vlerën	
e tatimit të përcaktuar, nëse është pronë e ndarë ose pronë që është e përbërë nga disa pjesë të 
pavarura. Nëse prona nuk mund të ndahet, atëherë për të njëjtën mund të vendoset vetëm e drejta 
për peng.
4) Nëse, pas dy vitesh nga njoftimi përfundimtar për pagesën e tatimit, borxhi i tatimpaguesit ende 
nuk është paguar,	komuna	mund	të	dorëzojë	një	njoftim	për	konfiskim	ose	të	vendosë	të	drejtën	e	
pengut mbi pronën e paluajtshme për të gjithë personat që kanë interes në atë pronë. Pengu nuk 
është i lejuar për pronat e banimit primar megjithatë është i lejuar për pronat e banimit se-
kondar.
5)	Një	listë	e	pronave	që	i	nënshtrohen	konfiskimit	shpallet	në	një	gazetë	në	gjuhën	shqipe	dhe	në	
një gazetë në gjuhën serbe në Kosovë. Pastaj, nëse pagesa nuk bëhet edhe brenda tridhjetë (30) 
ditësh	nga	dita	e	lëshimit	të	njoftimit	për	konfiskim	dhe	publikimi	i	listës	së	pronave	që	i	nënshtrohen	
konfiskimit,	komuna	mund	ta	shesë	pronën	ose	një	pjesë	të	pronës	në	ankand	publik	në	pajtim	me	
rregullat dhe procedurat që përcaktohen me akt nënligjor të lëshuar nga Ministria e Financave.

Burimet: Zyrtarët për vjeljen e tatimit në pronë duhet vazhdimisht të jenë të angazhuar dhe të 
mbajnë kontakt të vazhdueshëm me tatimpaguesit gjatë tërë vitit. Ky angazhim duhet të inkurajo-
het, monitorohet dhe zbatohet nga Drejtori i Njësisë së Tatimit në Pronë dhe Drejtori Komunal për 
Financa,	me	mbështetje	politike	nga	kryetari	i	komunës.	Më	tej,	mjetet	e	komunikimit	(telefoni	fiks	
dhe mobil), si dhe të mjetet e transportit duhet të jenë në dispozicion dhe të rezervuara për njësinë 
e tatimit në pronë gjatë gjithë vitit.
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Regjistrimi i automjeteve dhe shërbimet që kanë të bëjnë me pronën

Përshkrimi: Përveç ‘kushtëzimit’ të regjistrimit të automjeteve me pagesat e tatimit në pronë, komu-
nat rekomandohen që të përdorin edhe mjete shtesë për ‘kushtëzim’, sipas Udhëzimit Administrativ 
nr. 07/11, mbi Urdhrat për ndalimin e ofrimit të shërbimeve Komunale për detyrim të pagimit të tatimit 
në pronë.

Synimi: Rritja e vjeljes dhe pagimi me kohë i tatimit në pronë për vitin aktual dhe zvogëlimi i borx-
heve të vjetra të akumuluara.

Rezultatet e pritura: Rritja vjeljes së tatimit në pronë që shpie në nivel më të lartë të të hyrave vet-
anake të disponueshme për investime kapitale dhe zhvillim komunal.

Aktivitetet:
1) Përmirësimi i ‘kushtëzimit’ të regjistrimit të automjeteve, duke kërkuar që të gjitha dëshmitë për 
certifikatat	e	pagesave	të	lëshohen	nga	sistemi	i	Tatimit	në	Pronë	(që	lë	gjurmë	në	sistem,	duke	ulur	
mundësinë e keqpërdorimit)
2) Aplikimi i kushtëzimit të ofrimit të shërbimeve që ndërlidhen me kadastrin dhe urbanizmin me 
dëshminë e pagesës së tatimit në pronë të lëshuar përmes Sistemit të Tatimit në Pronë.
3) Rekomandohet që Drejtori Komunal për Buxhet dhe Financa të vendosë një proces të  rregullt 
të rishikimit mujor për të gjitha vërtetimet e pagesave për tatimin në pronë të lëshuara nga komuna, 
të cilat mund të nxirren automatikisht nga sistemi i tatimit në pronë, si dhe të kontrollohet të paktën 
një mostër që të mos ketë ndonjë mospërputhje në mes vërtetimit të lëshuar të tatimit në pronë dhe 
tatimit në pronë të paguar/ vjelur para datës së lëshimit të vërtetimit. Monitorimi nga jashtë i rasteve 
të	lëshimit	të	certifikatës	bazuar	në	mostër	inkurajohet	fuqishëm.

Burimet: Zyrtari i caktuar nga njësia e tatimit në pronë përgjegjës për kontrollimin dhe shtypjen e 
vërtetimit  të pagesave të tatimit në pronë. Ndëshkimet për zyrtarët komunalë që ofrojnë shërbime 
komunale për qytetarët të cilët nuk kanë paraqitur dëshminë zyrtare nga sistemi i pagesës së tatimit 
në pronë.

Praktika:	Një	numër	i	komunave	partnere	të	projektit	LOGOS	ka	filluar	zbatimin	e	një	kriteri	të	ri	për	
kushtëzimin e regjistrimit të automjeteve. Në fakt, këto komuna përveç kushtit të pagesës së tatimit 
në pronë për vitin aktual, regjistrimin e automjeteve e kushtëzojnë edhe me pagesën e një pjese të 
borxheve të tatimit në pronë të akumuluara nga vitet e kaluara. Shkallat e kushtëzimit variojnë prej 
1/4 deri në pagesën e gjysmës së borxhit të akumuluar si kusht për regjistrimin e automjetit. Këto 
kushtëzime janë vendosur me iniciativë të kryetarëve të Komunave përkatëse dhe janë të mbështe-
tura ne vendime komunale.
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Pjesëmarrja në tenderë

Përshkrimi: ‘Kushtëzimi’ i pjesëmarrjes në tenderë publikë komunalë me pagesën e tatimit në pronë 
është masë e parashikuar në udhëzimet administrative të Ministrisë së Financave. Megjithate, edhe 
pse është marrë në konsideratë nga shumë komuna, nuk është zbatuar në mënyrë rigoroze.

Synimi: Stimulimi i bizneseve, të cilat në mënyrë proporcionale gjenerojë shumicën e të hyrave të 
tatimit në pronë për njësi, që të bëhen pagues të rregullt të tatimit në pronë.

Rezultatet e pritura: Rritja e vjeljes së tatimit në pronë që shpie në nivel më të lartë të të hyrave 
vetanake të disponueshme për investime kapitale dhe zhvillim komunal.

Aktivitetet: 
1) Të gjithë tenderët publikë duhet, përveç kërkesave të përcaktuara në Ligjin mbi Prokurimin, të 
kenë edhe një kërkesë shtesë për operatorët ekonomikë që konkurrojnë për të siguruar vërtetimin e 
pagesës së tatimit në pronë nga komuna në të cilën janë regjistruar, së bashku me dokumentacionin 
e tenderimit.
2) Komuna duhet të sigurohet se vërtetimet janë lëshuar nga formulari online në sistemin e tatimit 
në pronë.
3) Nga komisionet e vlerësimit të tenderit të përcaktuar nga komuna për tenderët e caktuar pub-
likë duhet të kërkohet që të kontrollojnë dy herë statusin e pagesave të tatimit në pronë për secilin 
ofertues	individual	për	operatorët	ekonomikë	ashtu	që	të	kualifikohen	për	shqyrtimin	e	ofertës.

Burimet:	Kontakti	i	drejtpërdrejtë	me	komunat	tjera	për	të	verifikuar	dëshminë	e	pagesës	së	tatimit	
në pronë lëshuar operatorëve ekonomik që e kanë selinë në komunat tjera.
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Kontratat e shërbyesve civilë komunalë 

Disa komuna kanë rekomanduar që të gjithë zyrtarëve komunalë dhe shërbyesve civilë që paguhen 
nga buxheti komunal të aplikojnë masat e reciprocitetit për vazhdimin e kontratave të tyre në bazë të 
pagesës  individuale të tatimit në pronë.

Synimi: Rritja e vjeljes së tatimit në pronë nga shërbyesit civilë, të cilët përbëjnë një numër të madh 
të tatimpaguesve, duke ofruar në të njëjtën kohë shembull për qytetarët që Komuna nuk do ti tolerojë 
mos-paguesit.

Rezultatet e pritura: Rritja e nivelit të vjeljes së tatimit në pronë.

Aktivitetet:
1) Deri më 31 Dhjetor të gjithë Nëpunësit Publikë Komunalë duhet të depozitojnë një dëshmi të 
gjeneruar	nga	sistemi	të	pagesës	së	tatimit	në	pronë	për	vitin	e	kaluar	fiskal.
2)	Në	rast	të	mospagesës,	procesi	i	vjeljes	së	detyrueshme	duhet	të	fillohet	me	nëpunës	civilë	dhe	
duhet t’i jepet prioritet këtij procesi kundër tyre.

Burimet: Vendimi i Drejtorit të Financave dhe Kryetarit për përcjelljen e kësaj procedure dhe an-
gazhimi i zyrtarit të caktuar të tatimit në pronë për të lëshuar dëshmi të pagesës, si dhe zyrtarëve  
komunalë për vjeljen e tatimit në pronë.

Praktika: Komuna e Kaçanikut duke u nisur nga parimi që zyrtarët e komunës në rend të parë janë 
ata që duhet të japin shembull tek qytetarët duke e paguar me rregull tatimin në pronë, ka ndërmarrë 
disa	masa	për	të	inkurajuar	dhe	bindur	shërbyesit	civilë,	duke	filluar	nga	zyrtarët	e	ZKTP-së	që	ti	
shlyejnë obligimet lidhur me tatimin në pronë. Shërbyesit civilë lokalë kanë ofruar dëshmi për pag-
esën e TP-së ose kanë arritur marrëveshje për riprogramim të borxhit me komunën para vazhdimit 
të kontratave të punës. Kjo ka ndikuar në rritjen e shkallës së vjeljes së TP-së por edhe ngritje të 
vetëdijes në mesin e shërbyesve civilë sepse fundja, përpjekjet për inkasim/vjelje të TP-së nga ko-
muna nuk mund të perceptohen pozitivisht nga qytetarët poqëse vetë zyrtarët e komunës apo shër-
byesit e tjerë të cilët marrin paga nga Buxheti i Republikës së Kosovës nuk i përmbushin obligimet e 
veta lidhur me tatimin në pronë.
Për më tepër, shërbyesit civilë e kanë edhe një arsye më tepër që të jenë të rregullt sa i përket pag-
esës së TP-së duke qenë se pagat e tyre sigurohen nga buxheti i Republikës së Kosovës.
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Stimulimi i personelit të njësisë së tatimit në pronë 

Përshkrimi: Disa komuna kanë propozuar mundësinë e ndërlidhjes së kompensimit për zyrtarët 
komunalë të tatimit në pronë me skema stimuluese. Ky propozim tani është dorëzuar në Qeveri për 
shqyrtim dhe pritet një përgjigje nga MAPL-ja.

Synimi: Të ofrohet stimulim për zyrtarët e vjeljes së tatimit në pronë për të rritur nivelin e vjeljes.

Rezultatet e pritura:  Të rritet përcjellja e procesit dhe angazhimit nga zyrtarët e vjeljes, që qonë në 
rritjen e vjeljes së tatimit në pronë.

Aktivitetet:
1) Drejtori i Financave dhe Kryesuesi i Njësisë së Tatimit në Pronë duhet të zhvillojnë një sistem 
shpërblimi për zyrtarët e vjeljes së tatimit në pronë, i cili shpërblen nivelet e larta të vjeljes.
2) Ky proces kërkon miratim nga MAPL-ja edhe Ministria e Financave.

Burimet: Duhet të përcaktohen tregues të matshëm dhe të qartë dhe orari duhet të caktohet nga 
udhëheqësi i Njësisë së Tatimit në Pronë për të monitoruar, llogaritur dhe për të dhënë bonuset për 
zyrtarët që kanë performancë të lartë të vjeljes.
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Procesi i buxhetimit

Përshkrimi: Komuna duhet të përpiqet dhe të bëjë procesin të buxhetimit të përdorshëm për të kri-
juar lidhshmërinë mes vjeljes së tatimit në pronë dhe projekteve për investime publike. Kjo kërkon 
qasje proaktive të komunës në analizimin e të dhënave mbi vjeljen e tatimit në pronë dhe përcjelljen 
e procesit të vjeljes gjatë gjithë vitit në raportet e menaxhmentit, derisa njëkohësisht zyrtarët të dalin 
në	terren	tek	qytetarët	ashtu	që	sa	më	mirë	të	identifikohen	nevojat	dhe	preferencat	e	tyre.

Synimi: Nxitja e qytetarëve, udhëheqësve të komunitetit dhe komuniteteve që të gjenerojnë presion 
të brendshëm në komunitet (lagje dhe fshatra) për të inkurajuar që të bëhet pagesa e tatimit në 
pronë	në	mënyrë	që	të	kualifikohen	për	investime	kapitale	publike	dhe	në	përmirësimin	e	kushteve	
të jetës.

Rezultatet e pritura: Rritja e nivelit të shkallës së vjeljes së tatimit në pronë, duke përfshirë vjeljen 
e tatimit të vitit aktual dhe borxheve të vjetra.

Aktivitetet:
1) Bazuar në listën e projekteve të propozuara potenciale për investime kapitale, komuna duhet të 
përcaktojë lokacionin e projektit. 
2) Komuna duhet të llogaritur nivelin e vjeljes së tatimit në pronë nga vendbanimet e veçanta (zona, 
rruga, fshati). Kjo duhet të bëhet në bazë të shumës së vjelur për tatimin në pronë të faturuar për vitin 
e kaluar (pra, nuk duhet llogaritur pagesat për kamatat dhe gjobat nga borxhet e viteve të kaluara). 
Kjo llogaritje duhet të bëhet gjithashtu edhe për gjashtë muajt e parë të vitit aktual.
3) Komuna duhet të llogaris mesataren e nivelit të vjeljes së të tatimit në pronë të faturës vjetore të 
tatimit në pronë, në tërë komunën për dy periudha të njëjta kohore.
4) Udhëheqja politike në komunë gjithashtu duhet të përcaktojë një nivel të preferuar të vjeljes (re-
komandohet minimum 60%).
5)	Projektet	e	investimeve	kapitale	që	planifikohen	në	zona,	rrugë	apo	fshatra,	ku	vjelja	e	shumës	
së faturuar e tatimit në pronë është mbi të dy pragjet, dmth. mbi shkallën mesatare komunale të 
vjeljes dhe pragut të preferuar minimal, atëherë këtyre projekteve duhet tu jepet prioritet. Nëse niveli 
i vjeljes është mbi mesataren komunale, por më i ulët se shkalla e dëshiruar, projekteve të tilla duhet 
tu	 jepet	prioritet	 i	nivelit	 të	dytë.	Dhe	përfundimisht,	projektet	që	planifikohen	në	zonat	ku	vjelja	e	
tatimit në pronë është nën mesataren komunale duhet t’i jepet prioritet i nivelit të tretë.
6)	Pastaj,	në	dëgjimet	publike	për	planifikimin	e	buxhetit	të	vendosen	publikisht	objektivat	e	vjeljes,	e	
që duhet prezantohet edhe kushtëzimi i projekteve të investuara për të arritur objektivat e caktuara 
të vjeljes, duke nxitur presion në mes të banorëve të zonave të veçanta të komunës.
7) Pasi që tatimi në pronë është pjesë e të hyrave vetanake komunale që dedikohen për investime 
publike dhe shërbimet më të mira për qytetarët, procesi i buxhetimit duhet të përdoret si mjet për 
inkurajimin e pagesës së tatimit në pronë. Komunat inkurajohen në futjen e një sistemi objektiv për 
shënimin e projekteve të propozuara për investime kapitale gjatë ciklit të përgatitjes së buxhetit. Këto 
kritere	mund	të	jenë	të	shumëfishta,	por	një	nga	komponentët	kyçe	duhet	të	jetë	niveli	i	vjeljes	së	
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tatimit në pronë në zonën apo në fshatin e veçantë të komunës, gjatë vitit paraprak dhe potencialisht 
gjithashtu edhe në gjashtë mujorin e parë të vitit aktual.
8) Ndryshimi politikave komunale, ku Komunat dhe kryetari duhet të deklarojnë publikisht se ata 
nuk presin qytetarët që të kontribuojnë në çdo nivel në kostot e projekteve të investimeve kapitale. 
Viti	financiar	dhe	shkalla	e	synuar	e	vjeljes	së	tatimit	në	pronë	(përfshirë	këtu	gjobat	dhe	interesin,	
pagesat e borxhit).
9)	Në	këtë	mënyrë,	projektet	e	investimeve	kapitale	të	planifikuara	për	zonat	ku	vjelja	e	tatimit	në	
pronë është në shkallë më të lartë se mesatarja e komunës, si dhe më e lartë se shkalla e synuar e 
preferuar e vjeljes t’i jepet prioritet publik gjatë ciklit të buxhetimit.

Burimet: Vendimi politik nga ana e Kryetarit,  Komitetit për Politikë dhe Financa (KPF) dhe Kuvendit 
Komunal	(KK)	për	të	kërkuar	nivele	specifike	të	shkallës	së	vjeljes	së	tatimit	në	pronë	si	kriter	për	
dhënien e prioritetit dhe zgjedhjen e lokacioneve për projektet e investimeve kapitale.

Shkallët e kërkuara të vjeljes duhet të caktohen nga Kuvendi Komunal/ose Ekzekutivi dhe pastaj të 
aplikohen në kriteret e përzgjedhjes për projektet e investimeve kapitale gjatë procesit të buxhetimit.
Zyrtari për vjelje nga Njësia e Tatimit në Pronë duhet të raportojë rregullisht sa i përket shkallës e 
pagesës së tatimit në pronë në zona, territore, rrugë apo fshatra të caktuar, që të merren parasysh 
gjatë projekteve për investime kapitale.

Praktika: Në kohën e publikimit të këtij raporti, shumica e nëntë komunave partnere të LOGOS-it 
kanë miratuar një dokument udhëzues për caktimin e prioriteteve në projektet e investimeve kapi-
tale	në	ciklin	e	buxhetimit,	ku		shkalla	e	vjeljes	së	tatimit	në	pronë	në	zonat	përfituese	specifike	të	
komunës është njëri prej treguesve kryesorë për përfshirjen e një projekti në buxhetin e vitit të ard-
hshëm.
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2.3 Ofrimi i burimeve për Zyrën Komunale të Tatimit në Pronë

Ofrimi i burimeve njerzore

Përshkrimi:	Shumica	e	komunave	të	Kosovës	kanë	numër	të	pamjaftueshëm	të	stafit	të	angazhuar	
në Njësinë e Tatimit në Pronë. Kjo duhet të zbatohet siç përshkruhet në Udhëzimin Administrativ nr. 
10 /2011 mbi Organizimin dhe Funksionimin e Zyrave Komunale të Tatimit në Pronë.

Synimi: Përmirësimi i kapaciteteve të Njësisë Komunale të Tatimit në Pronë që të administrojë më 
mirë dhe në mënyrë më efektive me burimin më të rëndësishëm të gjenerimit të të hyrave.

Rezultatet e pritura: Përmirësimi në regjistrimin e pronës, vlerësimin, monitorimin dhe detyrimin e 
vjeljes, duke shpie në rritjen e gjenerimit të të hyrave nga tatimi në pronë në komunë.

Aktivitetet:
1) Në komunat e mëdha, Zyra e tatimit në pronë është transformuar në një Departament Komunal 
me	të	drejta	të	plota,	derisa	komunat	e	vogla	ofrimin	e	nivelit	të	mjaftueshëm	të	stafit	për	Njësitë	e	
TP-së, adekuat për kryerjen e të gjitha detyrave dhe përgjegjësive të kërkuara për anketim, futje të 
të dhënave, faturim, shpërndarje dhe vjelje.
2) Komuna duhet të shoh të gjitha mundësitë, duke përfshirë edhe shpërndarjen e personelit në 
komunë në njësinë e tatimit në pronë, sidomos në kohën e tendosjeve të mëdha të tilla si periudha 
para dhe pas kalimit të afateve të pagesës ose gjatë kohës së regjistrimeve të pronave të reja të 
paluajtshme	apo	verifikimit	të	pronave	-	në	mënyrë	që	të	sigurohet	një	qasje	më	proaktive.
3) Kryetari dhe Drejtori i Departamentit për Buxhet dhe Financa duhet gjithashtu të sigurojë nivel më 
të lartë të mbështetjes së përgjithshme politike dhe ekonomike për njësinë e tatimit në pronë.
4) Kryetari i komunës në periudhën afatmesme duhet të nxisë respektimin e  Udhëzimit Administra-
tiv të MF-së, nr. 10/2011 mbi përbërjen e Zyrës / Departamentit të Tatimit në Pronë në komunë, ku 
rekomandohet struktura e mëposhtme:

•	 Menaxheri i tatimit në pronë 
•	 Zyrtarët e vjeljes 
•	 Hulumtuesi /Gjeodeti
•	 Ekipi për shpërndarje 
•	 Operatore e sistemit (futja e të dhënave në sistem)
•	 Zyrtarët e tatimit në pronë

Burimet: Rritja e numrit të personelit të dedikuar për  Njësinë komunale të tatimit në pronë  mund 
të vije nga brenda Drejtorisë për Buxhet dhe Financa, pasi që tatimi mbi bizneset dhe disa detyrime 
dhe taksa janë hequr nga niveli komunal. Në këtë mënyrë, në shumicën e komunave për këtë nev-
ojitet vetëm ri-alokim i personelit, derisa në disa tjera mund paraqesin kërkesa për personel shtesë. 
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Ofrimi i pajisjeve të mjaftueshme për njësinë e TP-së 

Përshkrimi: Komunat në shumicën e rasteve janë duke punuar me pajisje të vjetra të cilat e 
ngadalësojnë procesin. Edhe pse, SDC-LOGOS dhe USAID-DEMI kanë ofruar pajisje të regjistrimit 
me bazë GPS-in  për komunat, njësitë e tatimit në pronë ende kërkojnë pajisjet shtesë për zyre të 
bazuara në TI (të cilat në disa raste mund të jenë kompjuter të acancuar, ndërsa në raste të tjera ato 
mund të jenë printer për shtypjen e faturave apo letrave për tatimpaguesit)

Synimi: Të përmirësoj kapacitetet e Njësisë Komunale të Tatimit në Pronë që të administroj më mirë 
dhe në mënyrë më efektive burimin më të rëndësishëm që prodhon të ardhura.

Rezultatet e pritura: Regjistrimi i përmirësuar i pronës, vlerësimi, monitorimi dhe zbatimi i vjeljes, që 
dërgon në ngritjen e gjenerimit të të ardhurave nga Tatimi në Pronë në komunë.

Aktivitetet:
Njësia e Tatimit në Pronë duhet të pajiset me:
1) Kompjuterë apo laptopë të avancuar
2) Një printer me kapacitet më të lartë apo pajisje për printim, me qëllim të shtypjes së faturave të 
tatimit në pronë dhe shpërndarjes së drejtpërdrejtë të tyre nga ana e Njësisë së Tatimit në Pronë
3) Ofrimi i një pajisjeje  të regjistrimit GPS  kompatibile (numri duhet të jetë në proporcion me 
madhësinë e komunës).
4) Mjetet e komunikimit duhet t`u sigurohen zyrtarëve kyç të tatimit në pronë. Kjo duhet të përfshijë 
një	linjë	të	telefonisë	fikse	në	zyre,	që	u	mundëson	zyrtarëve	të	vjeljes	të	kontaktojnë	me	tatim	pa-
guesit, gjithashtu t`u sigurohet zyrtarëve të regjistrimit dhe të vjeljes telefona mobil zyrtar.
5) Shumë e rëndësishme për kryerjen e punëve të detyrueshme ligjore nga ana e njësive të tatimit 
në pronë është ekzistimi i një makine zyrtare të dedikuar për punën në terren për tatimin në pronë, 
të cilën komunat duhet ta caktojnë për përdorim nga tatimi në pronë.

Burimet: Kjo	masë	dhe	veprimet	e	saj	kërkojnë	disa	investime	në	pajisje	dhe	asete	fikse.	Sigurimi	
i investimeve në pajisjet e TI-së dhe pajisjet e printimit (shtypjes) mund të kërkoj investime deri në 
disa mijëra euro. Komunat gjithashtu këshillohen të ndajnë një nga makinat e tyre ekzistuese për 
përdorim ekskluziv nga njësia e tatimit në pronë.
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Trajnimi dhe ngritja e kapaciteteve për stafin e Zyrës Komunale të Tatimit në 
Pronë

Përshkrimi: Për	shkak	të	numrit	të	vogël	të	stafit		në	shumicën	e	komunave	dhe	tendosja	kohore	e	
vënë	mbi	ta	për	shkak	të	kapaciteteve	të	personelit,	ka	pasur	sferë	të	kufizuar	për	ngritjen	e	kapac-
iteteve	të	stafit	në	aspektin	e	kërkesave	ligjore	dhe	detyrimet,	përdorimin	e	sistemit	tatimor	aktual	të	
pronës dhe aftësitë e saj, përdorimi i mjeteve shtese për analizim me bazë në Excel, si dhe përdorimi 
i procedurave të vjeljes të përcaktuara ligjërisht. 

Synimi: Ngritja e kapaciteteve të Njësisë së Tatimit të Pronës për të monitoruar, përcjell dhe zbatuar 
vjeljen e tatimit në pronë. 

Rezultatet e pritura: Rritja e nivelit të vjeljes së tatimit në pronë.

Aktivitetet: 
Ngritja	 e	 kapaciteteve	 të	 trajnimit	 duhet	 të	 sigurohet	 për	 stafin	 e	 tatimit	 në	 pronë	 në	 fushat	 e	
mëposhtme:
1) Të ofrohen Mundësitë nga sistemi i tatimit në pronë mbi raportimin dhe analizat
2) Përdorimi i mjeteve Excel të MF/Departamentit i Tatimit  në Pronë  për të kryer analiza të skenarit
3) Kryerja e analizave të ndara me bazë  ne Excel duke përdorur kërkimin në data bazë (tabelat 
qendrore) në raportet e gjeneruara nga sistemi i tatimit në pronë (Raporti mbi faturimin dhe vjeljen 
e tatimit në pronë si dhe raportin e vjeljes së tatimit në pronë), me qëllim të trendëve si në vijim, 
monitorimi	i	vjeljes	në	zona,	rrugë,	fshatra	të	ndryshme	apo	në	kategoritë	specifike	të	pronës	duke	
gjeneruar raporte dhe plane veprimi automatike për mbështetjen e përpjekjeve të vjeljes.

Burimet: Duhet të ofrohen trajnime substanciale të rregullta nga departamenti i tatimit në pronë i 
MF-së mbi mundësitë e sistemit (këto duhet të shërbejnë si trajnime përkujtues/përditësuese)
Trajnim mbi mjetin e bazuar në Excel duhet të ofrohet nga MF departamenti i TP-së.

Trajnime mbi përdorimin e burimeve të bazuara në Excel për të shfrytëzuar të dhënat e ofruara nga 
sistemi, si në aspektin e trajnimeve teorike gjithashtu edhe praktike, të cilat mund të ofrohen nga 
MF-ja apo ofruesit e trajnimeve në Excel/data bazë. 
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2.4 Përcaktimi i vlerës së pronës dhe norma tatimore

Përmirësimi i përcaktimit të vlerës së pronave për të reflektuar vlerat reale të 
tregut

Përshkrimi: Ka një numër mënyrash se si komunat mund të ndikojnë në atë se si është shpërndarë 
barra tatimore. Përcaktimi i vlerës së pronave është një prej tyre. Kur krahasojmë komunat, janë 
vërejtur dallime të mëdha në mes të komunave sa i përket procedurave të përcaktimit të vlerës dhe  
frekuencës. Vlerësimi i tregut të pronave në shumicën e rasteve nuk është bërë siç duhet me vlerat 
e përcaktuara të pronës edhe nën vlerat reale të tregut. Vlerësimi i pronave të paluajtshme është 
paraparë në Ligjin mbi Tatimin në Pronën e Paluajtshme, si dhe Udhëzimin Administrativ Nr 04/2011 
Për Përcaktimin e vlerës së pasurisë së paluajtshme dhe standardet e vlerësimit.

Synimi: Përcaktimi	i	vlerës	së	pronës	që	reflekton	vlerën	reale	të	tregut	të	pronave	me	qëllime	të	
përllogaritjes së tatimit në pronë. 

Rezultatet e pritura: Përmirësimi dhe përcaktimi i drejtë i vlerës së pronave që qon tek një shpërn-
darje e barabartë e tatimit në pronë si dhe në një nivel më të lartë të normës bazë të tatimit në pronë. 
Rezultatet e tjera mund të përfshijnë zhvendosjen e barrës tatimore për shembull-apo nxitjen e zh-
villimit ekonomik. 

Aktivitetet:
1)	Stafit	(komisionit)	për	vlerësimin	e	pronës	duhet	t’i	ofrohet	së	paku	një	trajnimi	bazik	për	vlerësimin	
e	pronës	nga	një	program	i	certifikuar.	
2) Ftoni dhe përfshini agjentët e pasurive të paluajtshme nga komuna në mënyrë që të zhvillohet një 
kornizë e re për vlerësim të pronave që do të pasqyrojë më mirë vlerat reale të tregut.  
3) Procesi për vlerësimin e pronës duhet të kryhet më shpesh (çdo vit, megjithatë praktika e tan-
ishme e kopjimit të vlerave  nga viti i kaluar duhet të shmanget).
4) Përcaktoni vlerat uniforme minimale dhe maksimale të pronës në mënyrë që të shmanget dallimi 
në mes vlerave të pronës në Kosovë. 
5) të mos zvogëlojë vlerën e parashikuar të tregut të pronave me qëllim të zvogëlimit të përgjithshëm 
të barrës së taksave në pronë, pasi kjo vetëm do të çojë në probleme në të ardhmen.

Burimet: Kjo do të kërkojë angazhimin e institucioneve trajnuese të jashtme të ofrojnë trajnime të 
certifikuara	për	vlerësimin	e	pronës,	si	dhe	angazhimin	e	mundshëm	të	agjentëve	të	pasurive	të	pa-
tundshme që veprojnë në komunën përkatëse (nëse ka ndonjë) Kjo mund të kërkojë mëditje shtesë 
për profesionistët e  angazhuar në këtë punë.
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Rritja e normave tatimore për kategoritë e veçanta të pronës

Përshkrimi: Komunat janë të rekomanduara për të rishikuar politikën e tyre aktuale të normave ta-
timore në lidhje me pronat komerciale dhe industriale dhe proporcionalisht të rrisin normat tatimore 
për	të	reflektuar	në	vitin	2013	rritjen	në	normën	minimale,	të	paktën	në	proporcionin	e	ngritjes	mbi	
pronat banesore.

Synimi: Në mënyrë për të ruajtur dhe për të siguruar një ndarje proporcionale të barrës së tatimit 
në	pronë		mbi	llojet	e	ndryshme	të	pronave,	kjo	masë	ka	për	qëllim	për	të	reflektuar	rritjen	në	efektin	
minimal të normës së tatimit në pronë për pronat komerciale dhe industriale, të cilat në shumicën e 
rasteve nuk janë prekur nga rritja në normën minimale pasi ata tashmë ishin mbi minimumin e për-
caktuar ligjor.

Rezultatet e pritura: Rritja e tatimit bazë në pronë dhe shuma e pritshme në rritjen e tatimit në pronë 
e faturuar dhe të vjelur që vijnë nga pronat komerciale dhe industriale. 

Aktivitetet:
1) Rritja e tatimit në pronë mbi pronat komerciale, të paktën në një nivel të rritjes proporcionale si dhe 
rritja në pronat e  banimit. Dmth. nëse norma e tatimit në pronat e banimit ishte 0.10% dhe pas vitit 
2012 është rritur për 0.15% (pra një rritje prej 50%), pastaj, nëse norma e tatimit mbi pronat komer-
ciale ishte më parë 0,18%, një rritje prej në minimum 50% do të thotë 0.27%
2) Rritja e normës mbi pronat industriale në të njëjtën mënyrë si më sipër.

Burimet: Kjo kërkon vendim dhe miratimi politik  të normave tatimore nga ana e Komitetit për Poli-
tikë dhe Financa dhe miratimin e rregullores komunale mbi normat e tatimit në pronë nga ana e 
Kuvendit Komunal.
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2.5 Komunikimi dhe marrëdhëniet me publikun

Fushata të marrëdhënieve publike për të rritur gatishmërinë e qytetarëve për të 
paguar

Përshkrimi: Kryetari i Komunës dhe Komuna duhet të miratojnë një qasje koherente në një fushatë 
të informimit që paraqet ndryshimet në sistemin e tatimit në pronë dhe nevojën për të paguar tatimin 
në pronë.

Synimi: Aktivitetet për ngritjen e ndërgjegjësimit për të promovuar tatimin në pronë si një taksë për 
të mirën e qytetarëve, si një taksë që është kthyer tek taksa-paguesit nga komunat në formën e in-
vestimeve kapitale, duke përmirësuar kushtet e jetesës së qytetarëve. 

Rezultatet e pritura: Rritja e të kuptuarit të qytetarëve, qon në uljen e rezistencës për të paguar  
tatimin në pronë, prandaj zbut presionin politik mbi kryetarin e komunës dhe zyrtarët komunal që qon 
në rritjen e vjeljes së tatimit në pronë. 

Aktivitetet:
1) Kryetari i komunës është i trajnuar në mënyrën më të mirë të arrijë dhe të komunikoj me tatimpa-
guesit, të kuptojnë paraprakisht nevojat dhe preferencat e tyre dhe  lidhë synimet për vjelljen e tatimit 
në pronë me investime në këto zona me shkallë  të lartë të vjeljes. 
2) Të përfshij drejtpërdrejt dhe të avokoj pagesën e tatimit në pronë përmes udhëheqësve të fsha-
trave dhe përfaqësuesve të komunitetit.
3) Të kërkojë publikisht nga gjithë shërbyesit publikë të paguajnë tatimin në pronë. Kryetari i ko-
munës	duhet	të	udhëheqë	me	shembull	dhe	të	paraqesë	fletëpagesë	e	tij	/	saj	të	pagesës	së	tatimit	
në pronë për të gjithë vartësitë e drejtpërdrejtë, minimale tek drejtorët e departamenteve komunale  
dhe u kërkon atyre që të paguajnë dhe më pas edhe ata të kenë qasje të njëjtë tek vartësit e tyre. 
4) Të publikojë emrat e debitorëve të mëdhenj në një vend të ashtuquajtur “muri i turpit”, pra në të 
njëjtën kohë mbështet përpjekjet e mbledhësit të taksave, sipas masës së propozuar 1. Sipas nenit 8 
të UA 08/2011, mbledhësit e taksave mund të zbulojnë për publikun të gjitha informatat mbi tatimin në 
pronë, duke përfshirë informacionin mbi taksapaguesit individualë dhe statusin e tyre të pagesave, 
me përjashtim të komunikimit të drejtpërdrejtë personal me tatimpaguesin.

Burimet: Nuk	kërkohen	burime	financiare	të	veçanta	për	këtë	masë.	Kërkesa	e	vetme	mund	të	jetë	
për trajnime/shërbime këshillimore  të ofruara për kryetarin e komunës për marrëdhëniet publike dhe 
çështjet e komunikimit dhe angazhimin e drejtpërdrejtë të kryetarit të komunës, Drejtorit të Finan-
cave dhe udhëheqësit të njësisë së tatimit në pronë në komunikim me qytetarët, komunitetet dhe 
udhëheqësit joformal të komuniteteve dhe individëve me ndikim. 
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3. Rekomandimet

Korniza ligjore ekzistuese lidhur me TP-në iu jep mundësi dhe i obligon komunat në Kosovë që ta 
zbatojnë LTPP-në dhe UA-të sa i përket administrimit dhe vjeljes së TP-së. Megjithate, jo të gjitha 
dispozitat ligjore zbatohen me përpikmëri dhe sidomos dispozitat lidhur me vjeljen e detyruar. Meg-
jithate, edhe korniza ligjore aktuale ka nevojë të përmirësohet për ti mënjanuar disa vështirësi me 
të cilat komunat përballen. Rekomandimet për ndryshime janë dhënë më poshtë në formë të përm-
bledhur:

1) Zhvendosja e afatit kohor për pagesën e këstit të dytë të Tatimit në Pronë nga 31 dhjetori, në 30 
shtator apo jo më larg se deri më 31 tetor ( ligjërisht është krijuar mundësia e paraqitjes dhe e rritjes 
së	suficitit	(mbetja	e	mjeteve	buxhetore)	në	fund	të	çdo	viti	fiskal-buxhetor,	për	të	cilat	teprica	edhe	
pse të arsyeshme nga imponimi ligjor, prapëseprapë Komunat edhe më tej  po keqkuptohen nga 
tatimpaguesit dhe qytetarët me konstatimet : “se komunat nuk po dijnë të menaxhojnë me të hyrat 
e saja”. Ky vlerësim po qëndron me paradoksin se mbetjet e mjeteve janë prezente sidomos kur po 
vihen në raport me listën e realizimit të projekteve kapitale dhe me shërbimet komunale (aktualisht 
rregullat	financiare	po	i	detyron	komunat	që	vetëm	të	bëjnë	grumbullimin	e	të	hyrave,	e	kurrsesi	edhe	
shpenzimin e tyre, pra krijimin e bilanceve të pashpenzuara të fundvitit ),

2) Përcaktimi i një afati kohor prej 60 ditësh nga dita e pranimit të faturave vjetore (31 marsi afati 
fundit për shpërndarjen e faturave te tatimpaguesit), për stimulimin e tatimpaguesëve të cilët do t’i 
paguanin obligimet, për të cilët do t’iu  mundësohet ulja e  shumës  së faturuar: për 10% te borgjet 
e bartura nga vitet paraprake dhe 5% për ngarkesën e faturuar nga viti vijues, dmth. një afat prej 01 
prill deri 31 maj,

3)	Shkarkimi	i	tatimpaguesëve	nga	ndëshkimet	e	dyfishta,	mendohet	në	10%	si	ndëshkim	shtesë	për	
mospagesë të tatimit pas afatit prej 60 ditëve ( të mbeten vetëm: kamata 1% në muaj + 5% vonesa e 
pagesës pas afatit ), nga se në praktikë ky ndëshkim i aplikuar, ka prodhuar vetëm efekte negative,
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4) Stimulimi i zyrtarëve të Njësisë së Tatimit në Pronë (ZTP) me pagesa shtesë për përformancë të 
lartë të treguar: 
-	në	inkasimin	e	të	hyrave	nga	Tatimi	në	Pronë	(Synimi	vjetor/12	muaj	=	∑	*	10%	),	dhe
- në shtimin e pronave të regjistruara si rezultat i hulumtimeve në teren dmth. në regjistrimin e 
pronave të reja e të paregjistruara deri më tani, e që i përkasin ndërtimeve nga vitet e mëhershme, 
së	paku	nga	5	vitet	paraprake	(me	aplikim	të	kriterit:	fatura	vjetore	e	pronës	së	gjetur	*	5%=∑	/	nr.	
Zyrtarëve nga grupi anketues ),

5)	Unifikimi	i	masave	të	ndërmarra	nga	Komunat	përmes	kornizës	ligjore	(harmonizimet	me	LTPP	
apo Urdhëresat Administrative ), duke mos krijuar dallime dhe veprime të përziera prej një komune 
në komunën tjetër nga këndëvështrimi i krijimit të politikave të unike të partneritetit në mes të 
Komunës dhe qytetarëve, respektivisht të tatimpaguesëve (aplikimi i formave të reciprocitetit në 
shërbime, respektimi i bashkëpunimit  “dykahësh” me tatimpaguesit kur ka të bëjë me të drejtat dhe 
lëshimin	e	dokumentacionit	si,	për	ndryshimet	eventuale	 të	pronës,	çertifikatave	-vërtetimeve	për	
obligimet e kryera, për taksat e automjeteve, për tender, për riprogramimin e borgjeve me kontratë 
të veçantë,  të vazhdimit të kontratës së punës apo te rastet e punësimit të ri, etj.

6) Fuqizimi i vlerësimit të drejtë të vlerave reale të pronave dhe hipotekave me mekanizma adekuat 
(rritja e vetëdijës te qytetarët për rëndësin që mund të ketë vlerësimi real i pronave të tyre, stimulimi 
më i mirë për  vlerën reale të hipotekave nga bankat komerciale në rastet e dhënjës së kredive etj.), 
etj. 
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