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Hyrje 

Ky raport analizon të hyrat vetanake në komunën e Hanit të Elezit, komunë partnere e projektit LOGOS 
(Përkrahja për Qeverisje Lokale dhe decentralizim). Raporti është i bazuar në të dhënat historike dhe 
supozimet që bëhen duke u bazuar në gjetjet nga vizitat në terren si dhe nga diskutimet me zyrtarët 
komunal, dhe parashikon gjenerimin e të hyrave vetanake për periudhën 2012-2016.

Ky raport është pjesë e angazhimit të ekspertit nga RECURA Financials, si konsulent i projektit  LO-
GOS,  Përkrahja për Qeverisje Lokale dhe decentralizim i përkrahur nga Agjencioni zviceran për 
Bashkëpunim dhe zhvillim, dhe i realizuar nga HELVETAS Swiss Intercooperation. 

Ky raport duhet të shikohet si një vlerësim i jashtëm dhe i pavarur i punës komunale në gjenerimin 
e THV-së dhe në vlerësimin e potencialit komunal për THV-në në të ardhmen. Gjatë përgatitjes së 
parashikimeve, konsulenti ka përdorur performancën historike, siç është  raportuar në raportet e 
përgjithshme të auditorit, departamenti i Thesarit i ministrisë së Financave, Buxheti Komunal dhe dre-
jtoria e Financave, si dhe supozimet dhe vlerësimet e bazuara në vërejtjet dhe diskutimet me zyrtarët 
komunal. Në një gjë që duhet të jemi të kujdesshëm është në interpretimin e këtyre parashikimeve 
më shumë si pritje sesa si rezultate të garantuara. Për të arritur rezultatet e parashikuara duhet që të 
ketë angazhim së pari nga ana e komunës në përmirësimin e planifikimit dhe  parashikimit të kapac-
iteteve, raportimin e të hyrave vetanake si dhe qasjen pro-aktive në zhvillimin e politikave , vendosjen 
e normave dhe mbledhjen e të ardhurave nga shërbimet. Palët tjera të interesuara të angazhuar në 
këtë nivel të qeverisjes janë ministria e Financave, veçanërisht departamenti i Thesarit, Buxhetimit dhe 
departamenti i Tatimit në Pronë. 

Raporti më poshtë përshkruan ecurinë historike të komunës në gjenerimin e THV-së dhe shpjegon 
disa  vërejtje për kategoritë e ndryshme të THV-së në periudhën 2007-2011. Pastaj, raporti përshkruan 
supozimet e bëra në modelin e parashikimeve për të kryer  parashikimet për gjenerimin e THV-së për 
periudhën 2012-2016. me kusht që këto parashikime të arrihen, raporti analizon tendencat e parashi-
kuara dhe përpiqet të interpretoj shkaqet e një ecurie të tillë të parashikuar. më në fund, raporti jep 
disa sugjerime treguese për fushat ku komuna mund të përkrahët nga projekti me qellim për të arritur 
synimin për rritjen e të hyrave vetanake të gjeneruara nga komuna. 
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Baza Ligjore për të hyrat vetanake

Të hyrat vetanake të komunës janë të rregulluara me Ligjin për Financat e Pushteti Lokal (LPFL), i cili u 
miratua në qershor të vitit 2008 si pjesë e pakos së Ahtisaarit marrëveshja e ligjeve që përcakton finan-
cimin komunal. Siç specifikohet në nenin 8 të Ligjit për Financat e Pushteti Lokal, komunat u siguruan 
me resurse të reja financiare që do të përdorën për të ofruar shërbime për qytetarët e tyre. Në mesin e 
këtyre resurseve financiare janë ato të referua si të hyra vetanake (THV). Të hyrat vetanake komunale 
janë krijuar nga taksat komunale, pagesat dhe gjobat që e bëjnë rreth 10-20%  të totalit të përgjith-
shëm vjetor të financimit komunal në tërë Kosovën. 

LFPL-ja- listat dhe kategoritë e të hyrave vetanake:
 ■ Taksat komunale, gjobat, tarifat e përdoruesve, pagesa tjera për shërbime publike të ofruara nga 

komuna, dhe detyrimet rregulluese dhe gjobat e autorizuara me këtë ligj
 ■ Qiratë në pronat e paluajtshme të cilat ndodhen në komunë dhe nën administrim ose në pronësi të 

komunës
 ■ Të hyrat nga shitja e pasurive komunale 
 ■ Të hyrat nga ndërmarrjet tërësisht ose pjesërisht në pronësi të komunës
 ■ Bashkë-pagesat nga konsumatorët e shërbimeve arsimore dhe shëndetësore të ofruara nga ko-

muna 
 ■ Të hyrat e mbledhura nga ndonjë Agjencioni, drejtorit ose organizatat e komunës si rezultat i ofrimit 

të çfarëdo mallrave dhe shërbimeve 
 ■ Interesat e depozitave komunale, nëse ka
 ■  Çdo kategori tjetër e të hyrave që është e përcaktuar si të hyra vetanake komunale në ligjin e 

Republikës së Kosovës 

Të hyrat vetanake komunale (THV) të njohura edhe si të hyra të administratës komunale (HA) janë të 
ndara në dy grupe: të hyrat e drejtpërdrejta dhe të hyrat indirekte. Të hyrat e drejtpërdrejta janë shërbi-
met e kryera në kuadër të administratës komunale, ndërsa të THV-të indirekte janë resurse të të hyrave 
që janë mbledhur në nivelin qendror nga linjat ministrore ose nga ndonjë agjencion dhe janë shtuar në 
llogarit komunale: gjobat e trafikut dhe pagesat gjyqësore. Për veç kësaj, pjesë e të THV-së gjithashtu 
janë edhe të hyrat e arsimit fillor, të hyrat kujdesit primar shëndetësore dhe financimi i donatorëve i cili 
gjithashtu përfshinë pjesëmarrjen e qytetarëve.
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Organizimi i brendshëm komunal për  
mbledhjen e të hyrave vetanake 

mbledhja e THV-së në komuna bëhet përmes Autoriteti Qendror Bankar të Kosovës (AQBK). Ky sistem 
është themeluar nga ministria e Financave dhe përdorët në mënyrë efikase nga shumica e komunave. 

Komuna është e pajisur me një llogari të veçantë bankare në kuadër të autoritetit qendror bankar, e cila 
përdoret nga komunat për ruajtjen e resurseve të mbledhura financiare dhe ndikimin e tyre në pagesa. 
Buxheti dhe drejtoria e financave përcakton marrjen e UNIREF-it me numër serik për çdo departament 
që gjeneron THV-në. Në teori duhet të jetë një UNIREF  i veçantë për çdo kod ekomomik që përdorët 
për gjenerimin e të hyrave, megjithatë në realitet përdorimi i të dyve i kodeve ekonomike dhe sistemit të 
UNIREF-it lenë shumë çka për tu dëshiruar. 

Çdo departament ka të caktuar nga një zyrtarë komunal që është përgjegjës për pranimin e faturave të 
UNIREF-it. zyrtarët komunal përgjegjës për dhënien e faturës së UNIREF-it për çdo shërbim të dhënë 
raporton përsëri tek zyrtari përgjegjës për të hyrat vetanake komunale tek njësia e THV-së në kuadër 
të drejtorisë Komunale për Buxhet dhe Financa. Njësia e të THV-së brenda buxhetit dhe drejtorisë 
së financave është përgjegjëse për të raportuar të hyrat në departamentin e thesarit në ministrinë e 
Financave.

Procesi i mbledhjes varet nga vlera e shërbimeve të cilat janë ofruar ndaj qytetarëve. Të gjitha shër-
bimet që janë nën 10 euro paguhen me para të gatshme, ndërsa shërbimet që janë mbi këtë shumë 
paguhen drejtpërsëdrejti në bankë me pagesën e përcaktuar të UNIREF-it e nxjerr nga ana e personit 
përgjegjës nga çdo drejtori që e lëshon faturën.
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Vëzhgimi i sistemit të tanishëm i të  
hyrave vetanake në Kosovë 

dokumenti bazë që rregullon të hyrat vetanake në nivel komunal është rregullorja komunale për taksat, 
pagesat, tarifat e shfrytëzimit dhe gjobat. Rregullorja përcakton shërbimet e ofruara për qytetarët nga 
ana e komunave, departamentet komunale përgjegjëse për ofrimin e këtyre shërbimeve dhe kostot e 
shërbimeve të tilla për qytetarët. 
 
Edhe pse shumica e komunave tani e disa vite kanë përvojë në planifikimin, menaxhimin dhe mbled-
hjen e të hyrave vetanake, ka akoma shumë probleme me sistem. Në nivelin nacional, shumica e 
këtyre tarifave dhe pagesave janë të rregulluara dobët dhe nuk janë përcaktuar qartë sa i përket listës 
së llogarive dhe/ose  sektori publik i sistemit të faturimit(UNIREF). Në nivelin lokalë,  shumë nga këto 
tarifa janë raportuar rastësisht nga qeveritë lokale dhe janë mbledhur nga departamentet e ndryshme 
komunale dhe agjencionet që nuk punojnë së  bashku. Po kaq me rendësi, qeverive lokale u mungon, 
ose nuk përdorin, informatat në lidhje me bazën, normën dhe rendimentet e këtyre tarifave për zhvil-
limin e politikave koherente lokale të THV-së. Në veçanti, ata janë shpesh në gjendje të atribuojnë 
origjinën e taksave dhe tatimeve për personat fizik dhe juridik; për të dalluar pagimin e borxheve të 
fundit nga detyrimet aktuale dhe në këtë mënyrë të analizojmë shkallen e inkasimit;  dhe të analizohen 
rendimentet e tarifave të caktuara dhe ngarkesave në lidhje me bazat e tyre, apo me numrin e tatimpa-
guesve.

Problemi i përgjithshëm në të gjitha komunat është se rregullorja komunale për taksat, tarifat, tarifat e 
shfrytëzimit dhe gjobat nuk janë shumë të qarta, lista e shërbimeve komunale që gjenerojnë THV-në, 
pa i lidhur këto me kodet ekonomike nga lista e llogarive që duhet të përdorët për të raportuar këto 
të hyra. Gjithashtu, probleme me harmonizimin e kodeve ekonomike me sistemin e UNIREF-it krijon 
konfuzion të mëtejshëm gjatë raportimit të këtyre të hyrave. mungesa e një mIS sistemi për THV-në 
në komuna përveç problemeve të paraqitura më lartë e bëjnë të pamundur të bëjnë në mënyrë të 
hollësishme analizimin e të hyrave vetanake të gjeneruara nga komuna, ndan të dhënat në lidhje me 
shfrytëzuesit e shërbimeve, për identifikimin dhe ndarjen e borxheve të vjetra dhe faturave aktuale 
të këtij viti, dhe si pasoj e kësaj e bën të vështir përmirësimin e planifikimit të të hyrave vetanake dhe 
zhvillimin e politikave të përshtatshme  dhe vendimet nga ana e menaxhmentit komunal.

Çështjet e identifikuara më lart ndikojnë veçanërisht në regjistrimin e komunave dhe pastaj në ra-
portimin e THV-së kështu që e bëjnë më të vështir ndarjen e të dhënave hollësisht dhe analizimin e 
trendëve të kaluara, si pasoj e kësaj duke e bërë shumë të vështirë ekstrapolimin dhe parashikimeve e 
të dhënave. Për më tepër, ndryshimet e parashikuara në mjedisin ligjor në lidhje me të hyrat vetanake, 
të cilat ndikoje në tatimin në pronë, taksa e ndërtimit lidhura me taksat e biznesit, do të ndryshojnë 
raportet e kontributeve nga kategoritë e ndryshme të të hyrave dhe do të ndikojë në linjën e përfundim-
tare të THV-së në shumicë e komunave.  

me qëllim të përmirësimit të mjedisit biznesor, qeveria nacionale kohëve të fundit ka eliminuar tërësisht 
tarifat e licencave të biznesit, të cilat përdoren për hartimin  mesatarisht të 8% të THV-ve komunale. më 
tej, pritet që me Ligjin e ri për Ndërtim,  i planifikuar të miratohet në vitin 2012, tarifat për lejen e ndër-
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timit që janë vendosur nga komunat për lëshimin e lejeve të reja gjithashtu do të eliminohen tërësisht. 
Ky është një problem i madh sepse lejet e ndërtimit përbejnë më shumë se 20% të të hyrave vetanake 
komunale-mesatarisht, duke krijuar kështu një zbrastësir të madhe në gjenerimin e kapaciteteve të 
THV-së për komunat. Këto ndryshime, edhe pse kontribuojnë në biznes më shumë  dhe në inves-
timet miqësore do të krijoj probleme për komunat. Sugjerimet e mëtejshme iu janë dhënë qeverisë 
për zvogëlimin e grandit të përgjithshëm të nivelit qendror, gjë që do të ul nivelin e përgjithshëm të të 
hyrave komunale, që do të jetë edhe më e vështirë për komuna të ofrojnë shërbime për qytetarët siç 
kërkohet. Në parim, disa ndryshime në totalin e të hyrave komunale (duke përfshirë futjen e të dhë-
nave të reja në listën e llogarive) duhet të bëhet me kujdes, komunat në të njëjtën kohë ruajnë të hyrat 
domethënëse për THV-në nëse dëshirojnë të ndërtojnë infrastrukturë të re, dhe nëse dëshirojnë të 
mbajnë autonominë reale fiskale dhe të marrin disa përgjegjësi reale për t’i tatuar qytetarët dhe kom-
panitë në juridiksionin e tyre. Si qëndrojnë gjërat tash, tatimi në pronë, edhe pse aktualisht THV-ja më 
e rëndësishme në nivel komunal, do të fitoj edhe më tepër për nga rëndësia sepse do të jetë e vetmja 
e hyrë udhëheqëse në nivelin komunal, dhe e cila aktualisht iu mundëson komunave të gjenerojë nga 
ato dhe të ri-investojnë për qytetarët e tyre. Për këtë arsye, fokusi i përpjekjeve në nivel komunal duhet 
të jetë në përmirësimin e politikave, planifikimit dhe mbledhjen e tatimit në pronë.
ministra e Financave, departamenti për Tatim në Pronë së fundi kanë vendosur të fusin si shtesë 
koeficientin e cilësisë së ndërtimit në llogaritjen e tatimit në pronë.  Ata kanë testuar sistemin e ri në dy 
komuna në vitin 2011 dhe pritet që ky sistem të qarkulloj edhe në 11 komuna të reja në vitin 2012. Efekt 
i futjes së koeficientit të cilësisë, i cili përcakton rënien apo ngritjen e faturës bazë varësisht nga cilësia 
e pronës, pritët që në përgjithësi të ulë vlerën e përgjithshme të tatimit në pronë të faturuar, megjithatë 
kur llogaritet efekti i rritjes së shkallës minimale të tatimit në 0.15% të vlerës së pronës, atëherë efekti 
i përgjithshëm duhet të jetë pozitiv në lidhje me tatimin në pronë të faturuar. megjithatë, sfida e mba-
jtjes së nivelit të njëjtë apo rritjes së mbledhjes së tatimit në pronë mbetët sfida më e madhe. Komunat 
duhet të bëjnë çmos të kryejnë mirë punët me tatimin në pronë, në mënyrë që më së paku të ndihet 
ndikimi i eliminimit të dy të hyrave më të mëdha të THV-së dhe zvogëlimi i mundshëm i grandit nga 
niveli qendror.
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Historia e Performancës 

Kur analizojmë historinë e  ecurisë të komunës së Hanit të Elezit, konsulentët kanë përdorur raportet 
e auditorit të përgjithshëm, raportet nga departamenti i Thesarit të ministrisë së Financave, Buxheti 
Komunal dhe drejtoria e Financave, si dhe konsultime të shumta me zyrtarët relevant komunal. Histo-
ria e të dhënave nuk mund të tregon saktësisht burimet e sakta të të THV-së për shkak të klasifikimit të 
paqëndrueshëm të THV-së, duke përfshirë përkufizimet e ndryshme të të hyrave të njëjtit lloj dhe duke 
përdorur kode të ndryshme ekonomike nga Lista e Llogarive për të hyrat e njëjta, ose duke përdorur 
kodet krejtësisht të gabuara në raportimin e THV-së. Për më tepër, ekzistojnë ende çështje lidhur me 
përdorimin e kodeve ekonomike sa i përket sistemit të bar-kodit të UNIREF-it për publikimin e faturave 
dhe të hyrave.
Kjo pjesë e raportit paraqet një analizë të historisë së ecurisë të komunës së Hanit të Elezit në mbled-
hjen e të hyrave vetanake dhe analizon trendët e jashtme.

Kodet 2008 2009 2010 2011

Të hyrat nga tatimi në pronë 40110 53,000.00 65,000.00 54,228.84 70,303.64

Të hyrat nga Bizneset 10,000.00 87,000.00 90,705.00 94,727.00

      Të hyrat nga tatimet në biznese 50006

      Të hyrat nga Licencat komerciale 10,000.00 84,000.00 86,595.00

      Të hyrat nga lejet për reklama 50212

      Të hyrat nga Lejet dhe shërbimet

      Të hyrat nga lejet për shfrytëzimin e pyllit

      Përdorimi i infrastrukturës rrugore

      Të hyrat nga gurëthyeset dhe minierat 50203

Taksat për orare pune të zgjatur (punë jashtë orarit )

      Të hyrat nga Lejet për biznese 50204 3,000.00 4,110.00

      Ndryshimi i taksës së biznesit 50007

 Licenca për aktivitete individuale 50201 92,307.00

       Licencat për shërbime profesionale 50206

       Licencat për transportin e mallrave 50208

       Licencat për korrje 50209

       Licencat për Lojëra (video lojëra / slot makina) 50210

       Licencat për pijet alkoolike  dhe shërbimet 50211

       Licencat për gjueti dhe peshkim 50213

       Licencat për dyqane në rrugë, Kiosqet 50202

       Licencat për dyqane të mëdha 50217

       Licencat për kompanitë e ndërtimit 50218

Licencat për kompanitë arkitektonike 50220

       Licencat për hotelet 50221

       Licenca për shërbimet e sigurimit 50223

Licencat për pompa të benzinës   dhe shitjes me 
pakicë të gazit

50308

       Licencat tjera për bizneset 50290 2,420.00

       Taksa të tjera për biznese 40050
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       Tatimi i paragjykuar 40010

Të hyrat nga shfrytëzimi I pronës komunale 2,000.00 1,000.00 13,174.10 17,341.50

      Të hyrat nga parkimi i veturave 50008

      Të hyrat nga shitja e pronës komunale 50413

      Të hyrat nga shfrytëzimi i tokës 50405 17,341.50

      Qiradhënia e pronave komunale 50408 2,000.00 1,000.00 13,174.10

Të hyrat nga shitja e mallrave 50403

       Shitja e Gazetës zyrtare 50404

       Përdorimi i pronës publike për tregun e hapur 50406

       Qiraja nga lizingu-ut për kompanitë tregtare 50407

       Të hyrat nga koncesionet 50417

       Të hyrat nga qiraja në pronën banesore 50418

Të hyrat nga shitja e Shërbimeve 13,000.00 16,000.00 12,782.54 60,344.03

      Të hyrat nga inspektimet 1,000.00

      Inspektimet veterinare 50505

      Inspektimi i objekteve ushqimore 50501 200.00

      Inspektimi për zjarre

      Inspektimi i ambientit

      Të hyrat nga planet gjeodezike

      Veprimtari në fushën e matjeve të vendit - de-
partamenti. i    Urbanizmit

1,729.04

       Inspektimet e planeve urbane - departamenti i 
Urbanizmit

50503 13,767.00

      Të hyrat nga lejet për ndërtim

Pagesat për ndryshimin e destinimit  të tokës 50012 1,000.00 47,571.35

      Lëshimi I licencave për ndërtim 50009 12,000.00 15,000.00 9,026.18 9,953.64

      Leje për rrenim 50010 3,556.36 150.00

      Shërbime tjera

Kontrolli teknik i ndërtesave 50205

       Shitja e shërbimeve 50401

       Inspektimi - higjiena sanitare 50507 940.00

       Inspektimet e pajisjeve koeficient 50508

       Inspektimi matjes njësitë og në pompat  e 
benzinës

50509

       Taksa për legalizimin 50026

Të hyrat nga gjobat e gjykatës, policia  dhe 
Komuna

18,000.00 16,000.00 14,713.55 13,050.00

Gjobat 250.00

      Gjobat - Pylltaria 552.75

      Taksat e gjykatës 5,000.00 2,000.00 475.80

      Të hyrat nga gjobat në trafik 50101 13,000.00 14,000.00 13,435.00 13,050.00

Inspektorati Gjobat 50104

     Gjobat tjera 50107

      Largimi dhe depozitimi i automjeteve 50103

Tjera

      Pagesa tjera 55300
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      Të hyra tjera 55300

Të hyrat nga taksat administrative 21,000.00 28,000.00 27,154.50 39,521.00

      Taksat për regjistrimin e veturave 50001 10,000.00 14,000.00 13,808.00 14,450.00

      Lëshimi I patentë shofereve 50005 1,000.00 684.00

      Taksat nga dokumentet e udhëtimit 50003

      Pjesëmarrjet në tenderë 50020 1,000.00 1,000.00 1,305.00 20.00

      Taksa rrugore 50002

      Certifikata nga ofiqari  (lindjes, 
martese,vdekjes,etj)

50013, 
50014, 
50015

4,000.00 10,000.00 3,078.00 2,753.00

      dokumentet e tjera nga Ofiqarit  5,000.00 5,699.50 4,956.50

      Certifikimi I dokumenteve të ndryshme 50017 1,000.00 159.00 141.00

      Taksa për formular kërkesash 1,000.00 1,000.00 2,421.00

      Taksa e regjistrimit të trashëgimisë 50011 5,540.00

Certifikata shëndetësore për patentë shoferi 50024 216.00

       Taksat mbi kartat e identitetit 50004

       Taksat të tjera administrative 50019 11,444.50

       Certifikatat tjera tatimore 50016

Taksat për fotokopjimin e dokumenteve të ndry-
shme

50018

       Taksat e Certifikatës së shtetësisë 50025

       Vulosja e dokumenteve 50412

Pjesëmarrja e Qytetareve (shëndetësi, Arsim) 3,000.00 3,000.00 2,513.60 4,771.60

      Te hyrat nga kultura 50409 0.00

      Të hyrat nga shërbimet shëndetësore 50409 3,000.00 3,000.00 2,513.60 4,771.60

      Të hyrat nga Çerdhja 50409 0.00

      Të hyrat nga arsimi i mesëm 50409 0.00

Grandet dhe Donacionet 70,000.00 10,000.00 0.00 0.00

      Pjesëmarrja e qytetareve në projekte 70,000.00 10,000.00

      donacione të huaja

      donacione nga Kosova

Totali i THV-së të gjeneruara gjatë vitit Financiare 190,000.00 226,000.00 215,272.13 300,058.77

183.58% 18.95% -4.75% 39.39%

Të hyrat e bartura nga vitet e mëparshme 58,004.00 112,000.00 140,272.00

Totali i përgjithshëm 248,004.00 338,000.00 355,544.13 300,058.77

Tabela 1. Komuna e Vitisë – Mbledhja e historisë së të hyrave vetanake 2008-2011

Gjatë analizimit të historisë së trendëve të të hyrave vetanake në komunën e Hanit të Elezit, mund 
të vërehen disa vërejtje për grupet kryesore të të hyrave vetanake. Sikurse paraqitet në tabelën Nr. 1 
Komuna e Hanit të Elezit regjistroi një rritje në gjenerimin e THV-së prej  18.95% në 2009 krahasuar 
me 2008. Kjo kryesisht ishte për shkak të rritjes së të hyrave nga bizneset. Në vitin 2010 ka pasur një 
rënie prej 4.75 %, kryesisht për shkak të mungesës së donacioneve. Gjatë vitit 2011, THV-të e gjeneru-
ara nga ana e komunës janë rritur përsëri me 39.39%. Të hyrat nga shitja e shërbimeve ka qenë nxitësi 
kryesor i kësaj rritjeje; ishte katër herë më e madhe se shuma e gjeneruar gjatë vitit 2010. 
 Të Hyrat Vetanake të gjeneruara gjatë vitit financiare në Hanin e Elezit ishin mesatarisht 17.65% e 
buxhetit total vjetor të caktuar për komunën në fillim të vitit. Kjo paraqitet në dy figurat e më poshtme: 
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Shumica e të hyrave për këtë komunë ishin gjeneruara nga tatimet në pronë, gjobat dhe taksat, shitja 
e shërbimeve, taksat administrative. Një përshkrim i pjesëmarrjes në kategori të ndryshme është i 
paraqitur më poshtë:

 

Tatimi në 
pronë 28%

Bizneset 5%

Shfrytëzimi i 
pronës 
komunale 1%

Gjobat 9%
Taksa dhe tarifat 
administrative 11%

Donacionet 37%

Hani i Elezit - THV-të sipas kategorive 2009Hani i Elezit - THV-të sipas kategorive 2008

Tatimi në 
pronë 29%

Bizneset 39%

Gjobat 7%
Taksa dhe tarifat 
administrative 12%

Donacionet 
4%

Tatimi në 
pronë 25%

Bizneset 42%

Shfrytëzimi i 
pronës 
komunale 6%

Shitja e 
shërbimeve 6%

Gjobat 7%

Taksat dhe tarifat 
administrative

Pjesmarrja e qytetarëve 
(shëndetësi dhe arsim)1%

Hani i Elezit - THV-të sipas ketgorive 2010 Hani i Elezit - THV-të sipas ketgorive 2011

Tatimi në 
pronë 23%

Bizneset 32%
Shfrytëzimi i pronës 
komunale  6%

Shitja e 
shërbimeve 20%

Gjobat 4%

Taksa dhe tarifat 
administrative 13%

Pjesëmarrja e qytetarëve në 
(shëndetësi dhe arsim) 2%

Në vitin 2008, 37% e të hyrave përbëhet nga donacionet dhe grandet e THV-së të gjeneruara. më tej, tatimi 
në pronë dhe taksat administrative ishin gjeneratorët më të mëdhenj të të hyrave. Kur shikojmë në 2009 
natyra e të ardhurave në komunën Hani i Elezit është e ngjashme me kategoritë e të hyrave vetanake të 
gjeneruar nga komunat partnere. Lider për vitin 2009 janë tatimet në biznes, të përbëra me 39% e të hyrave 
vetanake të gjeneruara, ndjekur nga tatimi në pronë me (29%), taksat administrative dhe të hyrat (12%).

Në vitin 2010, bizneset mbetën gjeneratori më i madh i të hyrave me (39%), me tatimin në pronë që ka 
qenë i dyti me (29%). Taksat administrative dhe tatimet marrin pjesë me 12%, ndërsa donacionet kanë rënë 
me zero për qind pjesëmarrje.
Në vitin 2011, Shitja e shërbimeve komunale është një e hyr që del në pah. Në fakt, pjesëmarrja e kat-
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egorive të shërbimeve u rrit në 20% të THV-së të gjeneruara nga Hani i Elezit në vitin 2011, me ndikimin 
e taksave të biznesit ka rënie të përgjithshme në 32 % të të hyrave vetanake të gjeneruara për vitin 2011. 
Tatimi në pronë mbetet ende lartë në listë si kontribuues së bashku me taksat administrative.

Gjatë analizimit të kategorive të veçanta të të hyrave vetanake, vërehen vërejtjet e mëposhtme. Ka pasur 
ndryshime në të hyrat e tatimit në pronë gjatë këtyre viteve, me rritje të dukshme gjatë vitit 2009 në kraha-
sim me vitin 2008. mbledhja e tatimit në pronë është rritur me 22.6 % në vitin 2009 në krahasim me vitin 
2008,  është ulur me 16.6 % në vitin 2010, dhe është rritur përsëri  me 29.64 % gjatë vitit 2011. Shkalla e 
pjesëmarrjes së përgjithshme e tatimit në pronë në të hyrat vetanake për Hanin e Elezit ka qenë 27.89%, 
28.76%, 25.19% dhe 20.42%  respektivisht për periudhën 2008-2011. Rënia e përqindjes në vitin 2010 ishte 
për shkak rritjes së konsiderueshme në kategoritë tjera, veçanërisht në të hyrat nga licencat komerciale dhe 
të hyrat nga përdorimi i tokës komunale në vitin 2010. 
Niveli i mbledhjes së tatimit në pronë ka të bëjë me çështjen e menaxhimit, ku baza e të dhënave të pronës 
nuk është freskuar rregullisht ashtu siç kërkohet me ligj. Kjo shkakton probleme me faturim, të cilat më tutje 
janë përkeqësuar për shkak të faktit se faturimi është bërë në mënyrë qendrore nga ministria e Ekonomisë 
dhe Financave, me qasje të limituar të komunave në sistem dhe gjenerimin automatik  i raporteve të menax-
himit të mbledhjes. Sa i përket regjistrimit të pronës dhe bazës së të dhënave, projekti LOGOS në 2011 ka 
përkrahur partneret e tij, komunat me një projekt për regjistrimin e pronave të paregjistruara në sistem, duke 
ofruar trajnime, pajisje dhe anketues të jashtëm për komunat për procesin e regjistrimit. Kjo ka pasur efekt 
në kompletimin e bazës së të dhënave komunale mbi tatimin në pronë dhe ka kontribuar që të bëjë siste-
min më  të drejt dhe demokratik duke përfshi të gjitha pronat komunale në sistemin e taksave. Në veçanti, 
ka ndihmuar komunën e Hanit të Elezit me regjistrimin e mbi 250 pronave të reja, e cila ka ngritur bazën e 
tatueshme për komunën. Efektet e regjistrimit pritet të shihen gjatë vitit 2012 kur faturat financiare për këto 
prona do të lëshohen, duke rritur në mënyrë proporcionale mbledhjen e tatimit në pronë në komunë

Të hyrat nga bizneset janë rritur ndjeshëm përgjatë viteve, duke shkuar në 10.000 Euro në vitin 2008 në 
87.000 Euro në vitin 2009 në 90,705 në 2010 dhe 94,727 Euro në 2011. Të hyrat vetanake nga bizneset për-
bëhen prej 5.3% në 2008, 38.49% në2009, ndërsa në vitin 2010 të hyrat e bizneseve llogariten për 42.14 % 
dhe 31.57% e totalit të gjeneruar të THV-së në komunën e Hanit të Elezit në vitin 2011. Kontribuuesit kryesor 
në këtë kategori janë të hyrat nga licencat komerciale me kontribut 73%. 

Të hyrat nga shfrytëzimi i pasurive komunale  kanë kontribut të ulët në të hyrat vetanake të gjeneruara që 
përbëjnë  mesatarisht rreth 3% të totalit të THV-së. 
Të hyrat nga shitja e shërbimeve komunale kanë kontribut pakë më të madh në të hyrat vetanake të gjen-
eruar në krahasim me grupin e mëparshëm, duke përbërë mesatarisht 10% të totalit komunal të THV-së. 

Të hyrat nga gjobat e gjykatës,  policia e trafikut gjatë periudhës 2008-2011 kanë kontribuar mesatarisht me 
11.51% në totalin e mbledhur të THV-së. Të hyrat nga gjobat e trafikut përbëjnë 88% të kësaj kategorie . 

Tarifat e administratës, taksat dhe tatimet gjithashtu përbëjnë një pjesë të madhe të THV-së së gjeneruar 
në komunën e Hanit të Elezit, duke u renditur e katërta nga madhësia pas tatimit në pronë, taksat e biznesit 
dhe shërbimet komunale, duke siguruar mesatarisht 12.3% të totalit të gjeneruar të THV-së gjatë periudhës 
2008-2011. Kontribuuesit më të mëdhenj këtu janë të hyrat që vijnë nga lëshimi i certifikatave të ndryshme 
dhe taksat nga regjistrimi i automjeteve. 

Të hyrat që vijnë nga pjesëmarrja e qytetarëve duke iu referuar shëndetësisë, arsimit dhe kulturës, siguron 
mesatarisht rreth 1.4% të totalit të THV-së të gjeneruar. 

Përfundimisht, kontributet e qytetarëve për projektet e investimeve kapitale ishin dukshëm me të larta në 
vitin 2008, me 70.000 euro duke u siguruar përmes pjesëmarrjes së qytetarëve; në vitin 2009 ky nivel ishte 
10.000 Euro, ndërsa në vitin 2010 dhe 2011 ai ra në zero pjesëmarrje.  Nuk ka pasur ndonjë donacion të 
huaj të raportuar në komunën e Hanit të Elezit të regjistruar në sistemin e thesarit gjatë gjithë periudhës së 
analizuar. 
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Parashikimet e të hyrave vetanake  
për komunën e Hanit të elezit

Në mënyrë që të kryhen parashikimet për gjenerimin e të hyrave vetanake, konsulenti ka hasur në 
vështirësi në krijimin e bazës për supozime dhe parashikime sikurse të dhënat e ofruara nuk ndahen. 
Edhe pse komunat kanë përcaktuar nivelet për taksat, ngarkesat dhe pagesat në komunë dhe rregul-
loret e komunës mesatarisht specifikojnë një numër të madh të artikujve të ndryshëm që konsiderohen 
si THV, të raportuara në numër të limituar të kodeve ekonomike nën tabelën e llogaritjeve po ashtu 
edhe UNIREF bar-kodet. Të dhënat nuk janë mbledhur për secilin artikull veç e veç dhe të hyrat veta-
nake janë regjistruar duke u bazuar në  kategori më të mëdha.  më pastaj, për shkak të ndryshimeve 
në kodet ekonomike të përdorura gjatë viteve , disa të hyra janë regjistruar nën artikuj të ndryshëm në 
vite të ndryshme duke krijuar probleme në krahasim. Për sa i përket tatimit në pronë, komunat që prej 
vitit 2008 kanë pasur vetëm parashikimet e veta buxhetore dhe të dhëna e përgjithshme në shumat e 
mbledhura,  edhe pse ata kanë qasje të limituar në sistemin mIS mbi taksat pronësore të bazuar në  
ministrinë e Financave.  Kështu,  është shumë e vështirë të vlerësohet shuma e mbledhur dhe shkaku, 
se sa të hyra vinë prej pagesës së faturave të vitit aktual dhe sa nga pagesat e  borxhit të vjetër. Ko-
munat  nuk munden gjenerojnë raporte automatike prej sistemit  që tu mundësojnë atyre që të bëjnë 
analiza në bazë të zonave, llojet e pronave, llojet e vlerave ose identifikimin e debitorëve më të mëd-
henj për objektiva më të mira. Pastaj shumica e komunave nuk e freskojnë bazën e të dhënave sikurse 
kërkohet (1/3 çdo vit) e ky është problem madhor për vendosje e vërtet të taksave bazë  në pronë. Në 
këtë drejtim ministria e Financave është duke bërë një projekt për rishikim për pronat e regjistruara që 
tashmë janë në sistem, kështu që të dhënat janë freskuar dhe koeficienti i ri i kualitetit të ndërtesës 
janë paraqitur në sistem dhe janë përdorur kalkulimet e tatimit në pronë. Në lidhje me pronat e reja / të 
paregjistruara, projekti LOGOS në vitin 2011 ka përkrahur komunat partnere të tij, duke përfshi Hanin 
e Elezit,  në regjistrimin e këtyre pronave në pronat e reja të regjistruara , mbi 250 në  Hanin e Elezit, 
tani do të lëshoj fatura mbi tatimin në pronë  për herë të parë në vitin 2012, duke rritur kështu edhe 
bazën e tatueshme për komunën, si dhe rrjedhimisht shkallën e inkasimit. Në kushtet e normave dhe 
të vlerësimit të përcaktuara nga komuna, normat e vendosura nga ana e komunës nuk do të ndry-
shojë çdo vit dhe vlerësimet e pronave mbeten të pandryshuara, kështu të hyrat e tatimit në pronë nuk 
ndjekin ndonjë ndryshim në vlerat e pasurisë dhe as nuk ka ndonjë tregues,  inflacioni lidhur  me nivele 
të ngarkuara. më tutje vlerësimet në shumicën e rasteve janë zakonisht më të ulëta se çmimi aktual 
i tregut si pasojë e mban shumën e taksës në pronë të ulët. Kohëve të fundit, Qeveria e Kosovës ka 
vendosur të ndryshojë normat minimale për tatimin në pronë dhe të rritur nivelin prej 0.05 për qind në 
0.15 për qind të vlerës së pasurisë në vit. Norma mesatare e tatimit në prone në komunave Kosovare 
qëndron rreth 0.1%, kjo ngritje në normë do të rezultojë përafërsisht 50% rritje në faturën e tatimit në 
pronë, që mund të ndikoj në nivelin e mbledhjes. 
Komunat raportojnë të hyrat vetanake totale në drejtim të kategorive ose nën-kategorive, për shkak të 
mungesës së të dhënave në krijimin e bazës tatimore të vërtetë, nuk mund të përdorë njësi dhe çmimi 
për njësi të artikujve të veçanta të THV-ve në kryerjen e parashikimeve. Kështu, për të kryer parashi-
kime, Konsulentët janë konsultuar gjerësisht  me zyrtarët komunal në drejtim të gjetjes së një pasqyre 
sa më të saktë të mundshme të  ecurisë historike dhe arsyet për luhatjet e mëdha gjatë viteve. diskuti-
met me zyrtarët relevant komunal në krye të mbledhjes së të hyrave përkatëse janë mbajtur në mënyrë 
që të marrë kontributin e tyre në trendët e mundshme në të ardhmen. Parashikimet janë bërë kryesisht 
duke u bazuar në dy faktorë, normat e rritjes së mbledhjes së supozimeve dhe supozimet e rritjes 
natyrore. Në rastet kur trendi historike nuk mund të themelohet për shkak të luhatjeve në të ardhurat, 
vitet e veçuara  janë të përjashtuara ose  janë marr mesataret. 
Në vijim janë parashikimet  e supozimeve të marra  për kategoritë e veçanta dhe nën- kategoritë e 
THV-së  dhe potencialin e vlerësuar të komunës për ngritjen e të hyrave vetanake përgjatë periudhës 
2012-2016. 
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Supozimet e parashikimeve
Konsulenti ka marrë supozimet e mëposhtme për vlerësimin e të hyrave vetanake për periudhën 2012-2016:

Tatimi në Pronë: 
Nuk kishte në dispozicion shënime të ndarë për zona të ndryshme urbane, dhe konsulenti nuk ka mun-
dur të marr të dhëna të sakta prej ministrisë së Ekonomisë dhe Financave në faturën e përgjithshme  
të tatimit në pronë  gjatë viteve për komunën, nuk kishte as të dhëna të mbledhjes së borxheve  prej 
vitit aktual  kundrejt viteve paraprake me pagesat gjatë një viti financiar. 
Supozimet janë bërë në drejtim të normave të përmirësuara të grumbullimit dhe të shtimit natyror, si 
dhe rritjet e planifikuara në nivelin e normave të tatimit në pronë, sipas udhëzimeve që priten të vijnë 
nga drejtoria e Tatimit në Pronë në ministrinë e Financave.  më tej, prej vitit 2013 Qeveria ka ndërmend 
të fillojë tatimin në pronat tokësore, të cilat pritet gjithashtu të ketë një ndikim të rëndësishëm në të 
hyrat e gjeneruara nga pronat në komuna. Supozimi lidhur me rritjen në normat e taksave është se 
ajo do të rrisë të hyrat në këtë kategori me rreth 30 %, ndërsa të ardhurat nga tatimi shtesë në pro-
nën  tokësore supozohet të kenë një ndikim prej 10%. Përveç kësaj, përmirësimet në mbledhjen janë 
supozuar të jenë në 2.5 për qind në krahasim me vitet e mëparshme gjatë periudhës 2012 -2014, dhe 
pastaj 1% në vitin 2015 e tutje. Shkalla e rritjes natyrore të pronave të reja të tatueshme është llogaritur 
bazuar në reagime nga zyrtarët  komunal në drejtim të trendëve për pronat e reja  të regjistruara  çdo vit, 
dhe rritja natyrore është supozuar të jetë 0.4% në 2012, %0.5 në 2013, 0.6% në vitin 2014 tutje. Në veçanti, 
si pasojë e regjistrimit të pronave të reja të paregjistruar me mbështetjen e projektit LOGOS, baza e tat-
ueshme për Hanin e Elezit është rritur me mbi 1,000 prona të reja, të cilat do të faturohen për herë të parë 
në vitin 2012 dhe të ndikojnë në shkallën e inkasimit të tatimit në pronë nga 2012 e këtej.

Taksat e bizneseve dhe tatimet:
Për shkak të ndryshimit të politikës nga niveli qendror i qeverisë, të hyrat nga bizneset do të ndalen 
plotësisht në nivel komunal nga viti 2012. Gjegjësisht, si pjesë e iniciativës për përmirësimin e mjedisit 
të biznesit. Kështu që, ne presim që të hyrat nga tarifat e licencimit të bizneseve të ndalen  komplet që 
nga viti 2012 dhe borxhet paraprake të mos mblidhen fare.

Të hyrat nga shfrytëzimi i pronës komunale:
Të hyrat që vijnë nga qiradhënia e aseteve komunale (hapësira) ishin supozuar të rriten për shkak të 
shfrytëzimit më të mirë  pa shtim të ri. Shfrytëzimi i përmirësuar u supozua të jetë 5% në vitin 2012, 10 
% në 2013 dhe 15 % në vitin 2014, pa rritje më pas..
Komuna nuk mbledh asnjë të hyrë nga shfrytëzimi i hapësirave për parking në komunë, dhënia me qira 
e  pronës komunale, hapësirave të parkimit, apo ndonjë formë tjetër e shfrytëzimit të pronës komunale. 
Konsulenti fuqimisht sugjeron dhe kërkon mundësin futjes së gjenerimit të taksës në të hyra, tarifa dhe 
tatimi në këto kategori, posaçërisht shfrytëzimi i pozitës gjeografike si një komunë kufitare.

Të hyrat nga shitja e shërbimeve komunale:
Të hyrat nga lëshimi i Lejeve të ndërtimit është supozuar të rriten për shkak të përmirësimit të mbledhjes dhe 
shtimit natyror. mbledhja e përmirësuar është supozuar të jetë 2.5% gjatë periudhës 2012-2014, duke shkuar 
deri në rritjen e 1% për vitin 2015 e tutje. Rritja natyrore supozohej të ishte e njëjtë si për pronat e reja të regjis-
truara dhe është marrë si 4 %në vitin 2012, 5 % në 2013, 6% në vitin 2014 e në vazhdim.
Tarifat për ndryshimin e destinacionit të tokës  supozohej  të kenë qenë shumë të larta në vitin 2011 dhe ne 
presim që kjo shifër të zbresë në nivelet historike në vitin 2012,  më pas duke vazhduar me rritje  sipas supozi-
meve të njëjta si lejet e ndërtimit të prezantuara më lartë. 

Të hyrat nga gjobat e gjykatës, policisë së trafikut dhe komunës:
Gjobat gjykatës dhe trafikut  janë supozuar të rriten për shkak të rritjes së përgjithshme të ekonomisë komu-
nale dhe të tregtisë, shkëmbimeve në mes Kosovës dhe maqedonisë, me ritmet e rritjes duke reflektuar rritjen 
ekonomike prej 3 % në vitin 2012, 4 % në vitin 2013, 5% në vitin 2014 dhe 6% në vitin 2015 dhe në vazhdim.
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Të hyrat nga taksat dhe tatimet e administratës:
Të hyrat nga taksat administrative ishin supozuar të rriten sikurse  rritja në ekonomi nga 3% në vitin 
2012, 4 % në 2013, 5% në vitin 2014 dhe 6% në vitin 2015 e këtej, ndërsa si pasojë e rritjes së shtimit 
të popullsisë edhe nga 4%në vitin 2012  , 3% në 2013 dhe 2% nga 2014 dhe tutje.

Pjesëmarrja e qytetarëve në shëndetësi dhe arsim:
Të hyrat nga dhe shërbimet shëndetësore dhe arsimi supozohet të ketë ngritje si pasoj e rritjes së popull-
sisë, me supozimin se shkalla e rritjes  është e njëjtë me atë të certifikatave lindjes, martesave dhe certifi-
katave tjera  sipër përmendura. Nuk ka të hyra nga pjesëmarrja në arsim në komunën e Hanit të Elezit .

Grandet dhe donacionet:
Konsulenti nuk ka bërë asnjë supozim në lidhje me të hyrat e parashikuar nga donacionet e huaja dhe 
kosovare, e as për pjesëmarrjen e qytetarëve  në projekte të investimeve kapitale. Kjo është për shkak 
se është e vështirë të vlerësohet numri apo madhësia e përkrahjes së donatorëve në të ardhmen në 
komunë. Sa i përket pjesëmarrjes së qytetarëve në projekte të investimeve kapitale, ka të dhëna nga 
zyrtarët komunalë se kjo politikë do të jetë e vështirë si një vendim politik dhe se qytetarët do të inkura-
johen që të paguajnë tatimin në pronë në mënyrë që të jetë në një avantazh kur të vendoset vendn-
dodhjen e projekteve komunale për investime kapitale.

Parashikimi i të hyrave vetanake – komuna e Vitisë

Lloji i të hy-
rave vetanake

2007 2008 2009 2010 2011 F 2012 F 2013 F 2014 F 2015 F 2016

Tatimi në 
pronë

31,000.00 53,000.00 65,000.00 54,228.84 70,303.64 72,342.45 103,449.70 106,656.64 114,122.60 122,111.18

Taksat dhe 
tatimet në 
biznese

8,000.00 10,000.00 87,000.000 90,705.00 94,727.00
0,08881609

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Të hyrat nga 
shfrytëzimi i 
pronës komu-
nale

1,000.00 2,000.00 1,000.00 13,174.10 17,341.50
16,3415

18,208.58
0,05

20,029.43
0.1

23,033.85
0.15

23,033.85
0.00

23,033.85
0.00

Të hyrat nga 
shitja e shër-
bimeve

0.00 13,000.00 16,000.00 12,782.54 60,344.03
2.77150188

22,025.57
-0.635

23,677.49
0.075

25,690.08
0.085

27,488.38
0.07

29,412.57
0.07

Të hyrat nga 
gjykatat, poli-
cia dhe gjobat 
komunale

20,000.00 18,000.00 16,000.00 14,713.55 13,050.00
-0.184375

13,441.50
0.03

13,979.16
0.04

14,678.12
0.05

15,558.81 
0.06

16,492.33 
0.06

Të hyrat tjera 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Të hyrat nga 
taksat dhe 
pagesat ad-
ministrative

5,000.00 21,000.00 28,000.00 27,154.50 39,521.00
0.41146429

42,287.47 
0.07

45,247.59 
0.07

48,414.92 
0.07

52,288.12 
0.08

56,471.17 
0.08

Pjesëmarrja 
e qytetarëve 
(Shëndetësi 
dhe Arsim)

2,000.00 3,000.00 3,000.00 2,513.60 4,771.60 
0.59053333

4,962.46 
0.04

5,111.34 
0.03

5,213.56 
0.02

5,317.84 
0.02

5,424.19 
0.02

Grandet dhe  
donacionet

0.00 70,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali: 67,000.00 190,000.00 226,000.00 215,272.13 300,058.77 173,268.03 211,494.71 223,687.17 237,809.59 252,945.29

Përqindja e ndry-
shimit nga viti në 
vit në THV-në e 
gjeneruar

1.835820896 0.189473684 -0.047468451 0.32769367 -0.42255304 0.22062168 0.057649 0.0631347 0.063646312

Të bartura 33,000.00 58,004.00 112,000.00 75,014.69 38,118.97 35,954.10 33,553.08 28,537.15 25,294.53

Totali i përgjith-
shëm në Dispozi-
cion të Komunës

100,000.00 248,004.00 338,000.00 375,073.79 211,386.57 247,449.03 257,240.30 266.346.80 278,239.89
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Siç mund të shihet nga tabela e parashikimit të hyrave vetanake, THV-ja për komunën e Hanit të Elezit 
arrin nivelin përafërsisht 252,945.29 Euro në fund të vitit 2016. është e qartë se kemi një trend pozitiv 
kur shikojmë THV-në e përgjithshme

Komuna e Hanit të Elezit – Historiku dhe Parashikimi  
nga viti në vit i THV-së në ndryshimin e përqindjes 

2%

1%

1.5%

0.5%

0%

-0.5%

-1%

2008 2009 2010 2011 F 2012 F 2013 F 2014 F 2015 F 2016

Edhe pse viti 2008 ishte në një pikë të lart, drejtues kryesor ishte  fillimi i funksionimit të komunës së re 
të Hanit të Elezit dhe rritja e të ardhurave nga tatimi në pronë dhe donacionet. megjithatë, me përjashti-
min e grandeve dhe donacioneve, komuna në bazë të parashikimeve deri në vitin 2016 pritet të gjen-
eroj  deri në 15.7 % më pak THV në krahasim me çdo vit për THV-në e krijuar në vitin 2011. Kjo mund 
të arrihet përmes menaxhimit më të mire dhe shfrytëzimin e burimeve dhe shërbimeve komunale, si 
dhe përmes inspektimeve më të efektshme, mbikëqyrjes dhe  zbatimit. 

Grafiku në vijim paraqet historikun dhe THV-të e parashikuara deri në vitin 2016:

Komuna e Hanit të Elezit – Historiku dhe Parashikimi i Të Hyrave Vetanake 
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Tabela më poshtë paraqet pjesëmarrjen e secilës kategori të THV-së në parashikimet e përgjithshme  
të THV-së  për komunën e Hanit të Elezit:

40 %

50 %
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30 %

20 %

10 %

0 % 2011 F 2012

Taksat në pronë
Taksat e biznesit

Asetet komunale

Shitjet e shërbimeve

Taksat administrative

Pjesëmarrja 
e qytetarëve

Donacionet

Gjobat

F 2013 F 2014 F 2015 F 2016

Siç mund të shihet nga grafiku i mësipërm, parashikimet kryesore për THV-në në komunën e Hanit të 
Elezit janë supozuar të jenë tatimi në pronë, shitja e shërbimeve dhe taksat administrative. 

Rritja e secilës kategori të THV-së  së parashikuara është siç paraqitet në grafikët e  më poshtë:
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Të hyrat nga tatimi në pronë vazhdojnë të rriten dhe arrijnë nivelin prej 73.69% më të lartë në krahasim 
me ato të vitit 2011. Kjo rritje është për shkak të shtimit të numrit të taksave, futja e tatimit në pronë, 
regjistrimi i përmirësuar, menaxhimi i bazës së të dhënave, faturimi i përmirësuar dhe zbatimi më i 
mirë. Të hyrat nga kjo taksë do të rriten për shkak të rritjes natyrore të komunës sikurse rritja e ekono-
misë. më në fund, gjithashtu mund të llogaritet në mbledhjen e të hyrave të detyrimeve tatimore nga 
vitet e kaluara.
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Taksat e biznesit do të ulën ndjeshëm në vitin 2012 si pasojë e ndryshimeve të politikes nga niveli qen-
dror, i cila do të i udhëzoj komunat që mos t’i ngarkojnë bizneset me ndonjë taksë apo detyrim, duke 
mundësuar mbledhjen e pjesshme të borxhit e vjetër të biznesit dhe ndërprerjen e kësaj kategori të të 
hyrave krejtësisht në vitin 2012. 
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Të hyrat e parashikuara nga shfrytëzimi i pronës komunale pritet të rriten në 33% nga viti 2016 kur kra-
hasohet me nivelin e vitit 2011, e cila mund të arrihet nëpërmjet përmirësimit të menaxhimit të mjeteve 
komunale. 
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Të hyrat nga shitja e shërbimeve komunale janë një kontribuues i rëndësishëm i THV-së në komunë. 
mund të vëreni një ngritje në vitin 2011 nga të hyrat e shërbimeve, që pritet të nivelizojë në shuma më 
të vogla të mbledhura përgjatë viteve. Parashikimet janë se komuna e Hanit të Elezit do të pësoj një 
rënie prej 50 % në gjenerimin e të hyrave nga ofrimi i shërbimeve komunale nga vitit 2016 në krahasim 
me nivelet e vitit 2011. 
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Të hyrat nga gjobat e lëshuara nga gjykata, policia dhe komuna janë kontribuuesi i pestë më i madh i 
të hyrave vetanake komunale, dhe kanë efekt të vogël në të hyrat vetanake të gjeneruara me 6.80 % 
në kontributin mesatar të parashikuar në të hyrat e gjeneruara nga komuna deri në vitin 2016. Komuna 
duhet të provoj të rris pjesëmarrjen në këto pagesa duke ngritur kontributin në këtë kategori, që vijnë 
nga gjobat komunale përmes përmirësimit të efikasitetit të shërbimeve të inspektimeve komunale të 
saj. 
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Taksat administrative, pagesat dhe ngarkesat e mbledhura nga komuna e Hanit të Elezit pritet të rritet 
me më shumë se 5-% nga viti 2016 në krahasim me nivelet e vitit 2011.
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Të hyrat e parashikuara që vijnë nga pjesëmarrja e qytetarëve në  arsim dhe shëndetësi gjatë periud-
hës së parashikuar kontribuojnë mesatarisht me 2.40 % në gjenerimin e THV-së gjatë periudhës së viti 
2012 – 2016 dhe pritet të ketë rritje 16.57 % gjatë kësaj periudhe.
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ReKOmAnDimet PËR PËRmiRËSimin DHe 
GJeneRimin e tË HYRAVe VetAnAKe  

Rekomandimet e përgjithshme 

Ka një numër të rekomandimeve të përgjithshme që duhet të jenë të vlefshme për të gjitha komunat 
partnere në përpjekje për të përmirësuar mbledhjen e të hyrave vetanake. më poshtë janë një numër i 
rekomandimeve të destinuara për komunat partnere të LOGOS-it.

Në faqen zyrtare të komunave, rregullorja komunale mbi taksat, tarifat dhe ngarkesat duhet të publiko-
het në një vend të dukshëm dhe me qasje të lehtë në faqet zyrtare të komunave.

më tej, në rregulloren aktuale komunale për taksat, tarifat dhe ngarkesat e përdoruesve indeksi i 
inflacionit nuk është marr parasysh; prandaj rekomandohet kur ndryshon rregulloren indeksi i inflacionit 
përfshihet në tarifat e propozuara për të gjitha shërbimet komunale.

është rekomanduar që në kuadër të rregullores së re duhet të ketë një dallim të qartë të shërbimeve 
të ofruara për personat fizik dhe juridikë, si dhe nivelet e ndryshme të tarifave për të dy kategoritë. 
Përmirësimi në shfrytëzimin e kodeve ekonomike dhe futja e kodeve të reja që do të përdoren nga ana 
e komunës në planifikimin dhe raportimin e THV-së, duke përfshirë sinkronizimin e këtyre  kodeve me 
sistemin e bar-kodeve UNIREF dhe departamentit të Thesarit në mF, është e nevojshme.

Në këtë drejtim, me qëllim që të kontribuoj në transparencën e raportimit, rregullorja e re për tarifat dhe 
taksat, ku përshkruhen shërbime të ndryshme komunale, tarifat dhe taksat që lidhen me këto shër-
bime, rregullorja në përshkrimin e vet duhet të përfshijë emrin e saktë të shërbimit, grafikun e llogarive, 
kodin ekonomik, kodin e UNIREF-it lidhur me shërbime, njësinë dhe drejtoritë që ofrojnë shërbime. 

Në drejtim të përmirësimit të sistemit raportues është i nevojshëm menaxhimi i sistemeve informa-
tive për të hyrat vetanake. Një mSI në THV do të ndihmojë komunat për të përmirësuar shërbimet dhe 
identifikimin e zonave problematike brenda shërbimeve të ofruara dhe rritjen e efikasitetit në raportim, 
përcjelljen dhe gjenerimin e THV-së.

Në veçanti sa i përket tatimin në pronë, komunat si përdoruesit e fundit të menaxhimit të sistemit 
informativ të centralizuar të tatimit në pronë, i cili është menaxhuar dhe zhvilluar nga departamenti i 
Tatimit në Pronë në ministrinë e Financave, duhet të ketë qasje të plotë në të dhënat që janë në sistem. 
Komunave duhet të iu lejohet të kenë qasje në raportet e përpunuara plotësuese, të cilat mundësojnë 
përmirësimin e zhvillimit të politikave dhe vendimmarrjes. Ndër të tjera, sistemi duhet të mundësoj 
raportimin e karakteristikave të tatimit në pronë së paku në formën e mëposhtme: Ndarja e personave 
fizik dhe ligjor në zona gjithashtu të ndara sipas viteve të faturimit dhe arkëtimit; Ndarja e faturimit dhe 
borxheve për vitin aktual dhe vitet e mëparshme; borxhet e vjetra dhe mundësia për tatim paguesit për 
të paguar borxhin e vjetër; Lista e borxhlinjve më të mëdhenj.

më tej, futja nga niveli qendror i arkave fiskale për gjenerimin e faturave për pagesat nën 10 euro, të 
cilat do të jen të lidhura me kodet e përkatëse ekonomike për raportim, do të ketë disa përfitime.  Së 
pari, kjo do të përshpejtoj procesin e pagesës në arka komunale, si dhe nuk do të ketë nevojë për të 
shkruar fatura në letër. Së dyti, kjo do të përmirësojë raportimin dhe planifikimin dhe do të ketë të dhë-
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na të sakta në dispozicion për shërbimet e  ofruara nga komuna për qytetarët, nga kodet ekonomike 
(d.m.th numri i certifikatave të lindjes, certifikatat e martesës, verifikimi i dokumenteve, etj.). Së fundi, 
do të zvogëloj mundësinë për gabime gjatë raportimit dhe do të zvogëloj mundësinë për të gabuar në 
trajtimin e pagesave në kesh.

më tej, linja e raportimit duhet të krijohet në mes komunës dhe linjave ministrore për THV-të indirekte, 
të tilla si licencat nga gurthyesit, pyjet dhe gjobat e trafikut. Në rastin konkret për komunat që nuk kanë 
gjykata për kundërvajtje, ku ri-drejtimi i pagesave të gjobave të trafikut në komunë duhet të jetë i stan-
dardizuar nga niveli qendror.

Si pjesë e përgatitjeve për ndryshime në politikat për taksa komunale në biznese, komunat duhet të 
përgatiten dhe të jenë në gjendje të gjenerojnë të hyrat nga kategoritë tjera e jo vetëm nga taksat e 
licencave të biznesit në mënyrë që ato të zbusin ndikimin e ndërprerjes së të ardhurave nga taksat e 
biznesit në vitet e ardhshme.

Rekomandimet për komunën Hani i Elezit

Tatimi në pronë,  është një ndër kontribuuesit më të mëdhenj, dhe është një fushë që Hani i Elezit 
duhet të  përqendrohet. 
Aktualisht, komuna nuk ka rifreskuar bazën e të dhënave për prona ashtu siç kërkohet me ligj (1/3 e 
bazë së të të dhënave duhet rifreskohet çdo vit), dhe faturimi bëhet në bazë të bazës së të dhënave 
ekzistuese nga departamenti Qendror për Tatim në Pronë në ministrinë e Financave, pa asnjë komu-
nikim direkt në mes të komunës me nivelin qendror. Përkrahja e ofruar nga LOGOS-i  për komunën e 
Hanit të Elezit duhet të kapitalizohen, dhe pronave të reja të regjistruara duhet t`iu lëshohen faturat prej 
vitit 2012. Përmirësimi i politikave tatimore, përmirësimi i efikasitetit për zbatim dhe synimi më i mirë i 
borxhlinjve duhet të theksohet në agjendë. Një fushë tjetër që përkrahet nga ana e projektit LOGOS 
mund të jetë në përgatitjen e publikimeve komunale dhe përgatitjen e ngjarjeve në teren me qëllim që 
të paraqesin rezultatet e arritura në mbledhjen e tatimit në pronë dhe të promovoj efektin e përmirësim-
it të mbledhjes në jetën e përditshme të banorëve të zonës përkatëse.
me shpresë që taksat e biznesit nuk do të jenë të lejueshme në nivel komunal, komuna e Hanit të 
Elezit duhet të bëjë analizën se si tij kompensoj humbjet e të hyrave potenciale si pasoj e heqjes së 
kësaj kategorie të të hyrave.

më tej, komuna e Hanit të Elezit aktualisht nuk mbledh ndonjë të hyrë nga licencat për përdorimin e 
hapësirave për shpallje (reklama). Një rekomandim është që komuna të filloj aplikimin e tarifave të cak-
tuara në rregulloren komunale dhe tij zbatoj ato tek përdoruesit. Kjo  veçanërisht është e rëndësishme 
për Hanin e Elezit si një komunë kufitare dhe ndodhet në rrugën kryesore për në maqedoninë dhe në 
pikën kufitare të tij.

Kompletimi i dokumentacionit të planifikimit hapësinor duke përfshirë edhe planin urbanistik dhe planin 
rregullues detal, do të lejojë komunat për të inkurajuar zhvillimin, sidomos në sektorin e ndërtimit. 
Kjo do të ndihmoj komunën për të rritur të hyrat që vijnë nga lejet e ndërtimit, si dhe shërbime tjera,  
përmes stimulimit të aktiviteteve të reja të ndërtimit dhe legalizimin e pronave ekzistuese të paregjistru-
ara dhe pronave të palicencuara. 
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