REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SKRAPAR
“KONSULTIM
KONSULTIM PUBLIK ME GRUPIN E INTERESIT – BIZNESE DHE
SIPËRMARRËS PËR PROJEKT PAKETËN FISKALE 2020”
2020

Bazuar në Ligjin Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, neni 9 pika 1.2 a), c), neni 16 pika
1, neni 18, neni 54 shkronja e), si dhe referuar Ligjit Nr.146/2014, “Për Njoftimin dhe
Konsultimin
ultimin Publik”, Bashkia Skrapar organizoi sot
sot, e martë 12nëntor 2019
201 ora 11:00 në
ambientet e Bashkisë Skrapar konsultimin publik mbi ““ProjektPaketën
Paketën Fiskale 2020”
2020 me
pjesëmarrjen e sipërmarrësve dhe bizneseve të vogla dhe mëdha në Skrapar
Skrapar.

Takimi nisi në orën 11:10

z. Adriatik Mema (Kryetar
Kryetar i Bashkisë
Bashkisë):
Përshëndetje! Kjo është dëgjesa e parë më synimin që ne të prezantojmë ato që mendojmë për
vitin 2020 dhe ju pastaj na jepni mendime dhe opinione se çfarë duhet bërë më mirë.
E parë si një marrëdhenie partneriteti me biznesin, qëllimi është që biznesi të fuqizohet të
zhvillohet për shkak se gjeneroni të ardhura për familjet tuaja, dhe është interesi i qeverisjes
vendore t’ju inkurajoj që gjërat të ecin mirë. Por nga ana tjetër ligji dhe detyrimet janë që
q edhe ju
duhet të paguani ato taksa dhe tarifa ku disa janë të panegociueshme
egociueshme dhe disa janë të
diskutueshme.
Këtë gjë kemi bërë edhe ne, në parim dua tt’ju
ju them se nuk është se kemi ndonjë lëvizje të madhe
nga viti i kaluar ashtu siç dua t’ju
ju them që ne taksojmë më pak se disa bashki tëtjera që janë të së
njëjtës madhësi me ne, por që kuptohet se pozicionimi i këtyre bashkive është më i mirë sa i
takon bizneseve që operojnë në këtë bashki, prandaj ne kemi menduar që barra juaj të jetë e
përballueshme për atë që ju bëni.
Unë do ja jap fjalën nënkryetarit z.Mustafaraj tt’ju bëj një përmbledhje të shkurtër se çfarë kanë
bërë si grup pune dhe pastaj specialistët përkatës do t’jua
jua prezantojnë më në detaje,
detaje dhe tju ftoj
juve pastaj të na jepni mendime.

z.Astrit Mustafaraj (Nënkryetar i bashkisë)
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Faleminderit Kryetar. Grupi i pu
punës për Hartimin e Paketës
etës Fiskale është mbledhur disa herë dhe
vendosëm që Grupi
rupi i taksave dhe tarifave të bëhet për nivelet e shërbimeve që bëjmë ne si
bashki.. Do të thotë që për çdo shërbim që kryejmë
kryejmë, vendosim tarifa, në rast se shërbimet nuk i
kryejmë nuk ka asnjë tarifim.
Duke patur parasysh edhe anën social
social-ekonomike
ekonomike të Skraparit me porosi të veçantë edhe të
Kryetarit, kemi ruajtur tarifat më të ulta nga gjithë Bashkitë e tjera në këtë drejtim. Përsa i takon,
takon
pastaj të gjitha pasqyrave të çdo zëri ttëë veçantë do të flasi Sabriu për taksat që i përkasin biznesit
të vogël se çfarë tarife kemi për 2020 në Bashkinë Skrapar.
z.Sabri Alimadhi (Përgjegjës i Sektorit të Taksave)
Siç tha edhe nënkryetari për hartimin e Projekt - Paketës Fiskale u ngrit një grup pune ku u
angazhuan të gjithë specialistët dhe përfaqësues nga çdo drejtori dhe sektor për hartimin e një
pakete fiskale sa më të arsyeshme. Tani përse u ndërmor kjo iniciativë?
E pra, që formati ekzistues i paketës fiskale nuk ishte shumë i kuptueshëm, aty kishte pakënaqësi
jo mos-mbështetje
mbështetje në ligje por edhe paqartësi administrative, tregues që duhet ti ketë një paketë
fiskale. Pra u bë një konceptim i ri i paketës fiskale
fiskale, dhe më e rëndësishmja që u përcaktua kush
duhet të paguaj një detyrim sipas tarifave dhe taksave, si dhe kush u përcaktua për ta vjelë atë, si
dhe afati i detyrimit, njëkohësisht
hësisht u pa edhe baza ligjore.
Pra gjatë vitit 2016, kur është m
miratuar paketa ekzistuese e cila ka qënë
në një bashkim mekanik i
paketave fiskale të njësive administrative që u shkrinë ish
ish-komunave
komunave dhe jo çdo tarifë mbështetej
në ligj apo kishte bazë ligjore.
Gjithashtu nga 2016 deri në 2018 janë bëre rreth 6 ndryshime ndërkohë dhe ndryshimi
ndry
më i
rëndësishëm është taksa e pasurisë që kaloi nga formaa e parë që ishte me 50 lek metër katror për
familjaret dhe 200 përr biznesin, ka
kaloi
loi në një formë të re ku baza është me vlerë ndërtese,
ndë
e cila
tani vete, po ta marrësh 0.24 % e vlerës shumëzohe
shumëzohet me sipërfaqjen e ndertesës,
ndertesës për shembull
100 metra katror me 37.500 lekëë metri i vleresuar për metër katror. Pra biznesi nga 200 lek për
metër katror, në 90 lek për metër katror.
Në shembullin e përmendur tek kjo taksë për një metër katror ku paguhej 20
200
0 lekë
lek për 1 metër
katror me formën e re ulet me 90 lek për metër katror pra shkon afërsisht 110 lekë
lek për metër
katror.
Për Hartimin e Paketës fiskale janë studiuar disa ligje por më kryesorët janë Ligji për
Vetëqeverisjen Vendore, Ligji për Financat Vend
Vendore
ore dhe Ligji për Procedurat Tatimore.
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Ligjet e tjera kanë të bëjnë me taksa apo tarifa të tjera. Paketa Fiskale përbëhet nga 12 taksa dhe
29 tarifa vendore. Për Biznesin
iznesin e Vogël ne kemi menduar të mos bëjmë ndryshime për tarifat
Ndriçim, Pastrim, Gjelbërim dhe Taksës së Infrastrukturës ndërsa taksa për ndërtesë është në
varësi të sipërfaqes. Në një shembull (për shembull) një biznes me 30 metër katror (mesatarja
(mes
e
sipërfaqeve të biznesit në Skrapar) Ta
Taksa e Ndërtesës i bie 6.000 lekë në vit, Taksa e Pastrimit
Pas
1.500
500 nuk ka ndryshuar, Taksa e Ndriçimit 11.500 nuk ka ndryshuar, Taksa e Gjelbërimit
Gjelbë
1.000
nuk ka ndryshuar
shuar dhe Taksa e Infrastrukturë
Infrastrukturës 300 lek nuk ka ndryshuar.
Pra një biznes mesatarisht
isht paguan 10.
10.300 lek në vit me këtë sipërfaqe që kemi.
Niveli i taksave Pastrim-Gjelbërim
Gjelbërim është më i ul
ulët krahësuar
suar me bashkitë fqinjë,
fqinj krahësuar me
Beratin, Përmetin, Gramshin, Dib
Dibrën apo Ersekën.
n. Ne kemi fituar një projekt zvicerian për
Mbetjet. Ky projekt do të rrisi vlerën. Ky projekt është në zbatim. Dhe këto taksa mund të
ndryshojnë kur të nis zbatimi.

z.Adriatik Mema (Kryetari i Bashkisë)
Megjithate për sqarim nuk besoj se do të ndryshoj në 2020, gjithësesi biznesi duhet të jetë i
përgatitur që nga 2021,, aplikimi i tij ose zbatimi i kë
këtij projekti mund të n’a
’a rrisi vlerën e kësaj
kë
takse por shpresojmë të jetë në 2021.
z.Sabri Alimadhi (Përgjegjës i Sektorit të Taksave)
Kjo që folëm ishte për biznesin me xhiro nga 0 – 5 milion. Tani përr Biznesin nga 5 – 8 milion
Taksa e Ndërtesës nuk lëviz përr m
meter katror, Taksa e pastrimit është 30.000, siç ka qënë,
qënë Taksa
e Ndriçimi 25.000, Taksa e Gjelberimit
jelberimit 20.000 dhe Mirëmbajtje Infrastrukturëë 300.000
300.
lekë. Pra,
edhe këtu nuk ka ndryshim.
Biznesi mbi 8 milion ka edhe një 5% të xhiros që grumbullohet nga agjenti tatimor
tatim në rastin tonë
nga Drejtoria Rajonale e Beratit. Pë
Për t’i paraprirë disa ndryshimeve siç është edhe Menaxhimi i
Mbetjeve, ne kemi bërë disa ndryshime vetem ttek
ek biznesi i madh, konkretsht për biznese që
veprojne në territorin tonë do të kenë një rritje të tarifës për bizneset që punojnë në mermer,
pllaka guri, ndërtim rruge, HEC--e, Taksa e Ndërtesës është takse llogaritëse që nuk ndryshon. Ne
kemi në dorë vetëm koeficientin që është miratuar dhe mbetet i njëjtë.

Pastrimi ka qënë 80.000
000 mendojme t’a bëjmë 100.000 lekë për subjekt, Tarifa
arifa e Ndriçimit ishte
6.000 bëhet 8.000 lekë.
ë. Me këtë nivel me ndryshimet përkatëse tëkëtyre tarifave një biznes
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paguan mesatarisht 114.000
.000 mijë lekë të reja. Edhe HEC-et, ( ato qe jane ne prodhim ) nuk kanë
ndryshim në paketën fiskale,, do mbeten të një
njëjtatt si më parë, kemi parashikuar të bëjmërritje në
Banka, Shoqëri financiare, Postë dhe Telekom. Pastrimi nga 6.000 e kemi bërë 7.000,Ndriçimi
nga 2.000 në 4.000 Taksa e Gjelb
jelbërimit nga 2.000 të bëhet 3.000.Ngarkesa për këto kategori do
jetë 80.000
.000 nuk është ndonjë ndryshim i madh. Ndë
Ndërsa për subjektet e tjera psh Farmaci nuk ka
ndyshime.
Kemi bërë edhe një ndryshim nëë Taksën e Infrastrukturës për ndërtimet e reja.N
.Niveli i taksës për
ndërtimet e reja që do bëhen
hen nnë qytet do jete 4%, kurse për ndërtimet në fshat do jetë
j
2%,
objektet e kultit do jenë 2%, nd
ndërsa të tjerat janë të përcaktuara
rcaktuara me ligj dhe nuk bëjmë
b
tjetër
ndryshim.
Për biznesin e vogëll dhe biznesin e madh duhet tt’i falenderoj për korrektësinëë dhe disponimin
dhe pagesën e bërë brenda afatit ligjor. Dua ttë diskutoj edhe diçka tjetërr lidhur me afatin e
pagesës. Afati i pagesës do t’aa shtyjm
shtyjmë pak për t’u lënë afat më të gjatë, duke e shtyrë
shtyr pagesën
maksimale deri në 30 maj. Dua nga biznesi të kuptohemi se nuk është problemi tek afat shlyerja
por duhet të nisin pagesat nga janari deri nnëë maj. Pasi të ardhurat bëjnë edhe shërbime. Ne nuk ju
detyrojmë brenda kësaj
saj periudhe por ju lutemi që të paguhen përpara që të garantojmë ecuri.
Për familjaret ka si afat 30 tetorin
orin me qqëllim ti nxisim që të mos e lënë përr vitin e ri por që
q
brenda tetorit të kuptojnë se kanëë një detyrim.
z.Adriatik Mema: (Kryetari i Bashkisë)
Hapim diskutimet
z. Safet Kadiu (Biznes i Vogël)
Meqëdesha fjalën që thashë parakohe, neve na intereson rritja ose ulja e taksave, po u rritën nuk
jemi dakord po u ulen jemi dakord, pasi rritja ose ulja ndikon tek biznesi
biznesi.. Nuk ka njeri qëtë
që jetë
dakord me rritjen taksave.
z.Adriatik Mema (Kryetar i Bashkisë)
Problemi është që ne kemi ruajtur po këtë nivel, po ju themi që edhe kur të bëhen
hen rritje të
t këtyre
normave do ju mbledhim dhe do ju themi ppërse rriten por sot s’jemi në të njëjtat
jtat kushte. Që
Q të
jemi të sinqertë, fillimisht menduam ppër një rritje por kur pamë se kjo nuk ndikonte ndonjë
ndonj gjë,
menduam të mos rëndonim asnjëë.
z. Safet Kadiu (Biznes i Vogël)
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Unë si biznesmen shikoj që kam rrënie si biznes, rënie e konsumit, e fitimit. Kur bie fitimi dhe ti
më rrit taksën,jo... unë kam problem edhe konsumin në renie dhe rritjen e taksëës. Po ashtu edhe
ambulantët që dalin para dyqanit.
z. Klajdi Kadiu (Biznes i Vogël)
Kam një ankesë përr hapjen e rampave nnë pedonale që të kaloj mjetet e furnizimit të dyqanit.
z.Adriatik Mema (Kryetar i Bashkisë)
Jo, ajo mbyllet për arsye të tjera. N
Nëçdo qytet furnizimi ndodh me orare të përcaktuara.
rcaktuara. Bizneset
do lajmërohen se në cilën fashë ttë ditës do bëhet furnizimi. Deri në orën 9 ështëë vendosur. Është
pasuri publike pedonalja.
z.Safet Kadiu (Biznes i Vogël)
Dakord, furnizimi bëhett nga ora 9:00 por ne kemi problem ppër furnizimin
n e dyqanit, se ti më
vendos një orar përr furnizim kur un
unë shkoj në 7:00 nëBerat. Duhet të ndryshoj fasha:
z.Adriatik Mema (Kryetar i Bashkisë)
Nëse doni ndryshim të fashëss orare do ttë bëni propozim që t’a diskutojmë.
z. Tauland Mustafaraj (Anëtar i Këshillit)
Në lidhje me taksën e pasurisë qëë ka ndryshuar tarifimin nga për m2 është bërë për
p vlerë nga 200
lek për metër katror në 90 lek pëër metër katror Sa fiks është ky ndryshim? dhe Si është reflektuar
kjo tek konsumatorëtt familjare se tek bizneset është taksë tjetër.
z.Sabri Alimadhi (Përgjegjës i Sektorit të Taksave)
Sipas Ligjit të ri, tëTaksave Vendore
endore kemi nj
një përmirësim të pagesës përr biznesin në
n ulje dhe
rritje për familjaret. Për familjar
ljarët nga 5 lek metër katror që paguante paguan tashmë
tashm paguan
12.5 lekë për metër katror. Këëtë ka parashikuar ligji ne kemi bërë shkallëën e taksës sipas
koeficiencentit.
z. Taulant Mustafaraj ( Anëtar i Këshillit)
Po ky çmimi i referencës 37.500
500 qqë thatë juve?
z. Sabri Alimadhi (Përgjegjës i Sektorit të Taksave)
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Çmimi i referencës
ës është sipas Tabelave. NëÇorovodë ççmimi për metër katror për familjarët
është 25.000 lekë metri katrorë kurse ppër biznesin është 37.500
500 dhe rrihet me 1.5. Kemi rritje për
p
këtë taksë për familjarët.
z. Arjol Pasha ( Biznes i Vogël)
Përfaqësues i një biznesi familjar pasti
pastiçeri, doja të diskutoja, mendoj se të gjithë
gjith jemi dakord në
lidhje me çfarë zhvillimi mund ttë ketë bashkia çfarë projektesh ka Bashkia Skrapar në lidhje
edhe me biznesin pasi deri dje ishte TAP
TAP-i dhe pati një zhvillim të madh përr Skraparin dhe TAPT
i është drejt fundit dhe po shikojm
shikojmë se në Skrapar dita ditëss po thellohet Kriza dua të
t di çfarë
masash sesi po zhvillohet Skrapar nnë lidhje me turizmin që të rriten të ardhurat të
t këtë hyrje
dalje, e para kjo dhe e dyta dua ttë diskutoj lidhur me infrastrukturën në zonën
n që ndodhet biznesi
që unë punoj. Aty të gjitha bizneset pas dreke mbyll
mbyllën që të gjitha përjashto
rjashto Kastratin dhe
Kantinën,sepse është një zonë qëë infrastruktura është shumë e keqe, ka probleme me dritat biles
kemi bërë edhe një ankesë tek elektriku lidhur me fuqinë e energjisë elektrike. Unë kaq kisha
faleminderit!
z.Adriatik Mema (Kryetar i Bashkisë)
T’aa nis nga kjo e dyta që ka lidhje edhe me të parën. Është e vërtete që largimi
gimi i TAP do ketë
ndikim tek të gjithë, pasi kjo do ketë një impakt. Ju thoni çfarë bën bashkia pë
përr turizmin.
turizmi Çështja
është që të bësh turizëm duhet të ketë akses nëkomunikim, kjo ppyetje
yetje me vjen në kohë pasi kam
patur një komunikim me disa gazetarë për këtë gjë. Projektet e mëdha tashmë dihen është rruga e
Përmetit
ërmetit dhe Rehabilitimi i rrugës së Beratit, ndonse ka edhe një projekt tjetër të rrugës Berat por
kjo do kohë. Me rehabilitiminn e rrugës së Lagjes Hasan Seitaj,
taj, me kontraktimin e një firmë për të
bërë rehabilitimin e trotuareve dhe ndricimin e asaj rruge
rruge.. Investime prioritare duke qënë se aty
bëhet asfalti menduam që çfarë lekësh të kemi të bë
bëhen edhe trotuaret
et dhe ndricimet e asaj
as rruge
që ajo rrugë të marri formë. Një projekt tjetër është edhe bërja e fasadave të disa pallateve por se
paku në këtë zonë që jemi kjo do marri formë
formë. Zona ku ju keni biznesin pak a shumë kështu ka
qënë por në këtë vizion kemi në përcaktimin prioritar të këtyre projekteve.
e. A mund ti bëjmë?
Sesa mund ti bëjmë nuk e di, ne jemi duke shfrytëzuar çdo mundë
mundësi
si diku me buxhetin
buxh
e shtetit
diku me transfertënn e shtetit diku kemi 2 Aplikime
me në zyrat e huaja... por sërisht nuk është se
bëjmë ne si bashki por prapëë se prapë ato janë projekte që hidhen në shqyrtim në disa borde që
vendosin
dosin pasi eshte edhe qeveria në atë mes.

z.Arjol Pasha (Biznes i Vogël)
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Kam edhe diçka
çka lidhur me energjinë e duhur të OSSHE që s’na vjen në masën
n e duhur.

z.Adriatik Mema (Kryetar i Bashkisë)
Do kontaktoj unëë për këtë problem.

z.Tauland Mustafaraj (Anëtar i Këshillit)
U shprehet pak më parë z.Sabri
Sabri se 90% e bizneseve i paguan taksat dhe tarifat. Kjo 90% i
referohet numrit të bizneseve apo numrit nnë total të të ardhurave?

z. Sabri Alimadhi (Përgjegjës i Sektorit të Taksave)
Unë të thash për bizneset, por nuk thash
thashë 90% por edhe si numër thashë se ne kemi 3-4
3 biznese
jo të rregullta por edhe si detyrim, detyrimi i biznesit është i përcaktuar
rcaktuar se ju keni marrë
marr
njoftimin që në fillim të vitit dhe e dini sa i takon çdo biznesi dhe mbi bazën
n e detyrimeve që
q
keni ju, ne bëjmë një plan dhe ëështë plani i të ardhurave nga biznesi detyrimeve
rimeve për
p vitin 2019
dhe arkëtimet
timet tuaja del mbi 90% . Mund ttë jetë edhe një biznes dhe mund të ketëë një perqindje të
lartë.
z.Neim Gogo (Drejtor i Financës)
Në këshill ne kemi folur për të ardhurat nnë total, jo vetëm për biznesin se ne përr biznesin në
n qytet
kemi nivel të kënaqshëm.

z.Tauland Mustafaraj (Anëtar i Këshillit)
A nuk e mendoni pak jo-llogjike
llogjike qqë hapesirat që lënë bosh bizneset e tjera në periferi apo gjetkë
gjetk
ku ta di unë institucional ti plotësojm
sojmë ne, me rritje të tarifimit lokal

z.Sabri Alimadhi (Përgjegjës i Sektorit të Taksave)
Nuk e kuptoj si problem, ne nuk fol
folëm për rritje
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z.Adriatik Mema (Kryetar i Bashkisë)
Ne nuk folëm për rritje fare
z.Tauland Mustafaraj (Anëtar i Këshillit)
Tashi thamë se do ndryshonin caa taksa
z.Adriatik Mema (Kryetar i Bashkisë)
Asnjë s’është ndryshuar
z.Sabri Alimadhi (Përgjegjës i Sektorit të Taksa
Taksave)
Biznesi i vogël qoftë ai me xhiro nnën 5 milion qoftë mbi 5 milion tashi ... tani të
t lutem në qoftë
se nuk kë dëgjuar mirëtashi mëë dëgjo biznesi i vogël me xhiro është diferencuar që
q nga viti i
kaluarnga 0 – 5 milion ka tarifa ttë tjera që nuk ka ndryshuar as tarifa e pastrimit gjelbërimit
gjelb
ndricimit relative
ative është vetëm taksa e ndërtesës se ajo varet nga sipërfaqja që ke. Për biznesin e
vogël me xhiro nga 5 deri në 8 milion është tatimi mbi xhiro që vilet nga drejtoria rajonale e
tatimeve tëë Beratit edhe kjo ështëre
ështërelative se varet nga niveli i xhiros se një e ka 50 milion nje e
ka 70 milion nje e ka 80 milion, ai qe e ka 80 milio
milion
n minus 50 milion del 30 milion, 30 milion
herë 5% del tarifa që i vjel Berati mbi xhiro, ndërsa tarifat e tjera nnuk kanë ndryshim as pastrimi
pas
as ndriçimi gjelberimi
berimi as taksa e mirembajtje në infrastrukturëë pra tek biznesi i vogël skemi bërë
ndryshim. Pra kam theksuar që me projektin e ri që po studiohet (Menaxhimi
Menaxhimi i Mbetjeve) nuk e
dimë çfarë do ndodhi mendojmë se do të rritet niveli i shërbimit pastrim
im gjelberim ndricim dhe
do ketë edhe një kosto, dhe sa do jetë kjo kosto ne nuk mund të flasim tani...
z.Tauland Mustafaraj (Anëtar i Këshillit)
A nuk është filozofi e gabuar qëë themi në se do mbulojmë hapësirat e lëna nëp
përmjet rritjes së
tarifave... biznesi i madh nga 80 mij
mijë në 100 mijë pastrim... nuk është rritje apo është
ë
ulje
z.Sabri Alimadhi (Përgjegjës i Sektorit të Taksave)
Ky është biznes i madh

z.Tauland Mustafaraj (Anëtar i Këshillit)
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E kam tek filozofia juaj. Kemi hap
hapësira në mos-realizimin e tëardhurave, këto
to hapësira
hap
që në
kemi në mos realizim nuk është e mira që ne të përdorim një filozofi shtrenguese sesa të
t rrisim
tarifat dhe të peshojmë më shumëë tek këta të tjerët....

z.Sabri Alimadhi (Përgjegjës i Sektorit të Taksave)
Meqe hape kete do them edhe dy fjale te tjera. Rritja e Biznesit te madh nuk eshte bere per te
mbulura deficitet e biznesit te vogel, rritja tek biznesi i madh eshte bere per arsye te tjera eshte
bere per te perafruar sa me pare nive
niveli
li i arketimeve nga taksat perkatese me nivelin e sherbimit.
Neqofte se menaxhojme nivelin e shpenzimit qe kemi per sherbimin e ndricimi pastrim dhe
gjelberimit me te ardhurat qe vjelin ato do te rritet tarifa, me qellim subjektet me aktivite me te
larte te paguajne me shumne
Ne lidhje me subjetet familjare qe nuk i arketojne dot, ka masa ligjore thash ne do zbatojme
kodin e procedurave tatimore Kodi i procedurave Tatimore i percakton qarte.
z.Hajli Sojati (Biznesi i Vogël)
Ne jemi te kenaqur qe taksat e bbiznesit
iznesit nuk i keni levizur une jam i mendimit qe ajo taksa per
meter katror te familjes po te kete mundesi te rishikohet se ne jemi edhe biznese edhe familje,
sepse direkt do ndikoj sepse cdo familje kishte nje te punesuar tek tapi Keto 2 gjera qe ju ngritet
ngrit
ne lidhje dhe me ate qe mund te realizohet ( per Menaxhimin e Mbetjeve ) duke pare qe bizneset
vijne drejt renies, ne nuk na vrasin taksat, ne na vrasin njerezit qe po ikin ne na vrasin shume
gjera dhe nuk na vrasin keto taksa se keto taksa ne i kemi pa
paguar
guar dhe do ti pagojme edhe
ndricimi shikoniheni se ndricimi le per te deshiruar se ajo taksa e ndricimit eshte e palevizshme
por ndricimi le per te deshiruar se ku calon puna qe tek lagjia jone jane thyer pocet ndricimi
rrugor nuk funksionin ju jeni qyt
qytetare
etare te gjithe te gjithe e shikojme ne levizim po te futesh nga
gjimnazi po te vesh nga 5 shtatori ndricim nuk ka.. a presim ndonje gje nga bashkia? Ne e
kerkojme vete kete. Nese mundeni me pak mundesi, me ndonje ndihme te gjithe ne qe jemi ketu
mund te japim
apim ndonje ndihme. Ne jemi dakord me këto mos lkevizje te taksave se keto jane
detyrime te percaktuara se jane te shtetit.

z.Adriatik Mema (Kryetar i Bashkisë)
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Ok Ju faleminderit!
z.Gëzim Xhamallati (Biznes i Vogël)
Edhe une jam nje nga ata biznesee qe ushtroj aktivitetin e shitjes se gazit me pakice me TVSH
jam shume dakord me te gjitha ato qe u thane lidhur me keto taksa qe bashkia ka percaktuar mbi
biznesin ato dihet qe nje biznes qe punon gjeneron te ardhura. Ne bashkijne tone ne nuk kemi
patur asnjehere
here penalizime nga kletoi taksa te bashkise dhe keto taksa i ke mi konsiderura te
arsyeshme dhe nuk mjafton te ankohemi per gjera te tjera per shtesa por jane të arsyeshme dhe
per tu paguar Nje nga ato qe doja te shprehja te thosha qe ne krahesim me vitet e tjera jane te
pranueshme si takse dhe nuk na penalizojne si takse. Desha te thosha se sherbimet e bashkise
duhet te rishikohen se ne i paguajme dhe duhet te funksionoj kjo pune por aman ne nuk i shohim
shume te dukshme afer bizneseve apo familjeve se nnee e kemi shtepine pune i kerkojme keto
sherbime jo vetem ne biznese por edhe ne pune. Tek puna ime kjo eshte mangesi duhet te kete
edhe ndricim edhe gjelberim disa gjera i kemi bere vete por duhet edhe nga ana e juaj. Edhe per
te tjera nese influencon bashkia
kia se ne jemi bashki ku kemi numer ne renie nga banoret dhe bie
biznesi jone.. Nese bashkia ka mundesi qe ne te mos penalizohemi edhe nga inspektoret e
kontrolleve te shpejta, dhe jane edhe te frikesuar nese do te shohim sesa ore qendrojne ata gjate
diteve te dites, sa subjekt mbyllen duhen te kene ndonje paralajmerim ata qe po vijne per
kontroll.
z.Rudina Llango (Drejtore e zyrës Juridike)
Kontrollet nuk ka sesi të të paralajm
paralajmërojnë.
z.Adriatik Mema (Kryetar i Bashkisë)
Ai e kishte me shume tek presioni dhe trysnia e krijua. Ceshtja eshte qe ai kontroll kur ju vjen ju
vjen me ndjesine se do ju presionoj te gjej me patjeter dicka
z. Vladimir Ymeri (Biznes
Biznes i Vogël)
Unë per vete e kam tek taksa e sht
shtëpive. Unë banoj në pallat keni ndonjë për të suvatuar pallatet
se këtu të gjithë janë me shtëpi
pi private dhe i kan
kanë rregulluar. Tani ku të drejtohemi në
n për
suvatime
z. Shkelqim Bekteshi ( Biznes i Vogël)
Nuk bën kryetari i Bashkisësuvatime
ësuvatime
z.Adriatik Mema (Kryetar i Bashkisë)
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16 Godina kemi ne projektin
ektin e fasadave
z.Vladimir Ymeri (Biznes i Vogël)
Faktikisht të tërë këtu i kanë shtëëpitë të mira, me tulla tëmira.
z.Arjol Pasha (Biznes i Vogël)
Përr zhvillimin e Biznesit. Kam pat
patur nevojë për zhvillimin e biznesit për të zgjeruar aktivitetin.
Për lejet e ndërtimit e kisha.
z.Adriatik Mema (Kryetar i Bashkisë
E ke gjithe fleksibilitetin e nevojsh
nevojshëm.

Mbyllja e Takimit:
Ora: 12:30
Kohëzgjatja e Takimit: 90 minuta

Çorovodë, sot më 12.11.2019
Protokoll: z. Fatjon Kaloçi
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