
1

Klas.eko

nomik
Përshkrimi

Mjetet nga 

buxheti

Mjetet nga 

buxheti i 

Republikës

Gjithësejt
Struktu

ra në %

Mjetet e bartura nga viti paraprak 4,000,000 4,000,000 0.34

710000 Tatimet 349,450,000 0 349,450,000 30.11

711000 Tatimet në të ardhura dhe të hyra kapitale të cilët paguhen nga personat fizik 231,650,000 0 231,650,000 19.96

711110 Tatimi në të ardhura 193,000,000 0 193,000,000 16.63

711111 Tatimi në të ardhura 193,000,000 193,000,000 16.63

711120 Tatimi në të ardhura nga veprimtaritë e pavarura 12,550,000 0 12,550,000 1.08

711121
Tatimi në të ardhura nga veprimtaritë e pavarura që paguhet sipas realizimit real të

të hyrave, sipas aktvendimit të Administratës tatimore
150,000 150,000 0.01

711122
Tatimi në të ardhura nga veprimtaritë e pavarura që paguhet sipas përcaktimit 

paushall të të hyrave, me aktvendim të Administratës tatimore
7,200,000 7,200,000 0.62

711123
Tatimi në të ardhura nga veprimtaritë e pavarura i cili paguhet sipas realizimit real 

të të hyrave tatimore - vetëtatimim
5,200,000 5,200,000 0.45

711140 Tatimi në të hyra nga pasuria 300,000 0 300,000 0.03

711143 Tatimi në të hyra nga patundshmëritë 50,000 50,000 0.00

711145
Tatimi në të hyrat nga dhënia me qira e mjeteve të lëvizshme - në bazë të 

vetëtatimimit dhe aktvendimit të Administratës tatimore
100,000 100,000 0.01

711146
Tatimi në të hyra nga pylltaria dhe bujqësia, në bazë të aktvendimit të Administratës 

tatimore
50,000 50,000 0.00

711147 Tatmi në tokë 50,000 50,000 0.00

711148 Tatimi në të hyra nga paluajtshmëritë, sipas aktvendimit të Administratës tatimore 50,000 50,000 0.00

711181 Самодоприноси 0 0.00711190 Tatimi në të hyrat tjera 25,800,000 0 25,800,000 2.22

711191 Tatimi në të hyrat tjera 25,650,000 25,650,000 2.21

711192 Tatimi në të hyrat e palajmëruara i caktuar në bazë të ndërvlerësimit 100,000 100,000 0.01

711193 Tatimi në të hyra nga sportistët dhe ekspertët sportiv 50,000 50,000 0.00

713000 Tatmi në pronë 65,650,000 0 65,650,000 5.66

713120 Tatmi në pronë 38,800,000 0 38,800,000 3.34

713121 Tatimi në pronë (përveç në toka dhe aksione) nga personat fizik 19,800,000 19,800,000 1.71

713122 Tatimi në pronë (përveç në toka dhe aksione) nga personat juridik 19,000,000 19,000,000 1.64

713310 Tatimi në  trashëgimi dhe dhurata 4,100,000 0 4,100,000 0.35

713311 Tatimi në  trashëgimi dhe dhurata me aktvendim të Administratës tatimore 4,100,000 4,100,000 0.35

713420 Tatimi në transaksione kapitale 22,750,000 0 22,750,000 1.96

713421
Tatimi në bartje të të drejtave apsolute në patundshmëri, me aktvendimit të

Administratës tatimore
15,500,000 15,500,000 1.34

713422
Tatimi në bartjen e të drejtës absolute në aksione dhe letra tjera me vlerë, me

aktvendimit të Administratës tatimore
50,000 50,000 0.00

713423
Tatimi në bartjen e të drejtës absolute në mjetet motorike, lundruese dhe

fluturuese, me  aktvendimit të Administratës tatimore
7,200,000 7,200,000 0.62

PLANI I TË HYRAVE
BUXHETI I KOMUNËS SË BUJANOCIT



714000 Tatimi në të mira dhe shërbime 28,150,000 0 28,150,000 2.43

714430 Taksat komunale për shfrytëzimin e panove reklamuese 200,000 0 200,000 0.02

714431

Taksat komunale për shfrytëzimin e panove reklamuese, duke përfshirë edhe

shkrimin dhe shlyerjen e ndërmarrjes jashtë hapsirës afariste në objektet dhe

hapsirat të cilat i takojnë vetëqeverisjes lokale (hekurudhat, trotuaret, hapsirat e

gjelbërta, shtyllat, dhe të ngjashme)

200,000 200,000 0.02

714510 Tatimet, taksat dhe kompenzimet pët mjetet motorike 21,000,000 0 21,000,000 1.81

714513
Taksa komunale për mbajtjen e automjeteve motorike rrugore dhe automjeteve

lidhëse, përveç automjeteve bujqësore dhe makinave
21,000,000 21,000,000 1.81

714540 Kompensimi për shfrytëzimin e të mirave në interes të përgjithshëm 1,650,000 0 1,650,000 0.14

714543 Kompensimi për ndryshimin e destinimit të tokës bujqësore 1,600,000 1,600,000 0.14

714548
Kompensim për substancat që dëmtojnë shtresën e ozonit dhe tarifat për qeset e

plastikës
50,000 50,000 0.00

714550 Kompenzimet e koncesionit dhe taksat e qëndrimit 100,000 0 100,000 0.01

714552 Taksa e qëndrimit 100,000 100,000 0.01

714560 Kompensimet komunale dhe të qytetit 5,000,000 0 5,000,000 0.43

714562 Kompensimi i posaçëm për mbrojtjen dhe avansimin e mjedisit jetësor 5,000,000 5,000,000 0.43

714570 Kompensimet komunale dhe të qyteteve 200,000 0 200,000 0.02

714572 Taksat komunale për mbajtjen e mjeteve për lojra ("lojrat argëtuese") 200,000 200,000 0.02

716000 Tatimet tjera 24,000,000 0 24,000,000 2.07

716110 Taksa komunale në firmë 24,000,000 0 24,000,000 2.07

716111 Taksa komunale për vendosjen e firmës në hapësirën afariste 24,000,000 24,000,000 2.07

731000 Donacionet rrjedhëse nga shtetet e jashtme në dobi të nivelit komunal 0 0 0 0.00

731150 Donacionet rrjedhëse nga shtetet e jashtme në dobi të nivelit komunal 0 0 0 0.00

731151 Donacionet rrjedhëse nga shtetet e jashtme në dobi të nivelit komunal 0 0.00

733000 Trasferet nga nivelet tjera të pushtetit 393,500,000 351,700,000 745,200,000 64.21

733150 Transferet rrjedhëse nga nivelet tjera të pushtetit në dobi të komunës 393,500,000 36,700,000 430,200,000 37.07

733151 Transferet e padestinuara nga Republika në dobi të komunës 393,500,000 393,500,000 33.91

733152 Transferet tjera rrjedhëse nga Republika në dobi të komunës 10,000,000 10,000,000 0.86

733154
Transferet tjera vijuese të destinuara, në kuptimin e ngushtë, nga Republika në dobi 

të komunës
26,700,000 26,700,000 2.30

733250 Transferet kapitale nga nivelet tjera të pushtetit në dobi të komunës 0 315,000,000 315,000,000 27.14

733251 Transferet kapitale nga nivelet tjera të pushtetit në dobi të komunës 315,000,000 315,000,000 27.14

741000 Të hyrat nga pasuria 3,500,000 0 3,500,000 0.30

741150 Kamata në mjetet e llogarisë së konsoliduar të thesarit të komunës 50,000 0 50,000 0.00

741151
Të hyrat e buxhetit të komunës nga kamata në mjetet e llogarisë së konsoliduar të

thesarit duke llogaritur depozitin nëpër banka
50,000 50,000 0.00

741520 Kompensimi për shfrytëzimin e tokës pyjore dhe bujqësore 500,000 0 500,000 0.04

741522
Mjetet e realizuara nga dhënia me qira e tokës bujqësore, gjegjësisht objekteve

bujqësore në pronësi të shtetit
50,000 50,000 0.00

741526 Kompenzimi mbi shfrytëzimin e pyllit dhe tokës pyjore 450,000 450,000 0.04



741530 Kompenzimi për shfrytëzimin e hapësirës dhe tokës ndërtimore 2,950,000 0 2,950,000 0.25

741531

Taksa komunale për shfrytëzimin e hapësirës në sipërfaqet publike apo para

hapsirës punuese për qëllime biznesore, përveç për shitjen e gazetave, librave dhe

publikimeve tjera, prodhimeve të vjetra e zejeve artistike dhe punimeve vendore

2,600,000 2,600,000 0.22

741532
Taksa komunale për shfrytëzimin e hapsirës për parkim të automjeteve motorike 

rrugore nëpër vendet e rregulluara dhe të sinjalizuara
0 0.00

741533
Taksat komunale për shfrytëzimin e hapsirave publike për kamping, vuarjen e 

shatoreve ose formave tjera të shfrytëzimit të përkohshëm
50,000 50,000 0.00

741534 Kompenzimi për shfrytëzimin e tokës ndërtimore 0 0.00

741535 Taksat komunale për zënien e hapsirave publike me materjal ndërtimorë 300,000 300,000 0.03

742000 Të hyrat nga shitja e të mirave dhe shërbimeve 44,150,000 0 44,150,000 3.80

742120
Të hyrat nga shitja e të mirave dhe shërbimeve ose qiraja nga ana e organizatave

tregtare në dobi të nivelit Republikan
0 0 0 0.00

742126 Kompenzimi i konvertimin të së drejtës në dobi të nivelit Republikan 0 0.00

742150
Të hyrat nga shitja e të mirave dhe shërbimeve ose qiraja nga ana e organizatave

tregtare në dobi të nivelit komunal
17,050,000 0 17,050,000 1.47

742152
Të hyrat nga dhënia me qira, gjegjësisht në shfrytëzim e paluejtshmërisë në pronësi 

të shtetit të cilat shfrytëzohen nga komuna apo shfrytëzuesit indirekt të buxhetit
9,000,000 9,000,000 0.78

742153 Të hyrаt nga kompensimi për tokën ndërtimore në dobi të nivelit komunal 1,800,000 1,800,000 0.16

742154
Kompenzimi në bazë zë konvertimit të së drejtës së shfrytëzimit në të drejtë të 

pronësisë në dobi të nivelit komunal
50,000 50,000 0.00

742155
Të hyrat nga dhënia me qira, gjegjësisht në shfrytëzim e paluejtshmërisë në pronësi 

të komunës të cilat shfrytëzohen nga komuna apo shfrytëzuesit indirekt të buxhetit
200,000 200,000 0.02

742156
Të hyrat që gjenerohen nga ofrimi i shërbimeve të qëndrimit të fëmijëve në

institucionet parashkollore në dobi të nivelit komunal
6,000,000 6,000,000 0.52

742250 Taksat në dobi të nivelit komunal 27,000,000 0 27,000,000 2.33

742251 Taksat administrative komunale 6,500,000 6,500,000 0.56

742253 Kompensimi për rregullimin e tokës ndërtimore 14,000,000 14,000,000 1.21

742255 Taksa për legalizimin e objekteve 6,500,000 6,500,000 0.56

742350
Të hyrat e autoriteteve komunale nga shitja anësore e mallrave dhe shërbimeve

që zhvillojnë njësitë jotregtare shtetërore
0 0 0 0.00

742351 Të hyrat që realizohen nga organet dhe organizatat komunale 0 0.00

742370
Të hyrat e shfrytëzuesve indirekt të buxhetit të vetëadministratës lokale të cilat

realizohen me aktivitete shtesë 
100,000 100,000 0.01

742372
Të hyrat e shfrytëzuesve indirekt të buxhetit të vetëadministratës lokale të cilat

realizohen me aktivitete shtesë 
100,000 100,000 0.01

743000 Gjobat në të holla dhe konfiskimi i pasurisë 11,015,000 0 11,015,000 0.95

743320 Të hyrat nga gjobat në të holla  për kundërvajtjet në dobi të nivelit Republikan 10,415,000 0 10,415,000 0.90

743324
Të hyrat nga gjobat në të holla për kundërvajtje, të parapara me rregullat e sigurimit

në komunikacion rrugorë
10,415,000 10,415,000 0.90

743350
Të hyrat nga gjobat në të holla të shqyrtuara me procedurë për kundërvajtje për

shkeljet e caktuara me akete e Kuvendit komunal
100,000 0 100,000 0.01

743351
Të hyrat nga gjobat në të holla të shqyrtuara me procedurë për kundërvajtje për

shkeljet e caktuara me akete e Kuvendit komunal
50,000 50,000 0.00

743353
Të hyrat nga dënimet e detyrueshme dhe dënimet e shqiptuara me procedurë

administrative në dobi të nivelit komunal
50,000 50,000 0.00



743920
Të hyrat nga borxhi tatimor 5% në ditën e pagesës së detyruar nga Administrata

lokale tatimore
500,000 500,000 0.04

743924
Të hyrat nga borxhi tatimor 5% në ditën e pagesës së detyruar nga Administrata

lokale tatimore
500,000 500,000 0.04

745000 Të hyrat e përziera dhe të papërcaktuara 6,885,000 0 6,885,000 0.59

745150 Të hyrat e përziera dhe të papërcaktuara në dobi të nivelit komunal 6,885,000 0 6,885,000 0.62

745151 Të hyrat tjera në dobi të nivelit komunal 6,885,000 6,885,000 0.59

772000 Pozicionet e memorandumit për refundim të shpenzimeve nga vitet paraprake 0 0 0 0.00

772110 Pozicionet e memorandumit për refundim të shpenzimeve nga vitet paraprake 0 0 0 0.00

772111 Pozicionet e memorandumit për refundim të shpenzimeve nga vitet paraprake 0 0.00

791000 Të hyrat nga buxheti 0 0 0 0.00

791110 Të hyrat nga buxheti 0 0 0 0.00

791111 Të hyrat nga buxheti 0 0 0.00

811000 Të hyrat nga shitja e mjeteve themelore 300,000 0 300,000 0.03

811150 Të hyrat nga shitja e paluejtshmërisë në dobi të nivelit komunal 300,000 0 300,000 0.03

811152 Të hyrat nga shitja e banesave në dobi të nivelit komunal 0 0.00

811153
Të hyrat nga pagesa e banesave në dobi të nivelit komunal 300,000 300,000 0.03

GJITHËSEJT TË HYRAT DHE INKASIMET RRJEDHËSE 808,800,000 351,700,000 1,160,500,000 100.00

GJITHËSEJT MJETET E BARTURA, TË HYRAT RRJEDHËSE DHE INKASIMET 808,800,000 355,700,000 1,164,500,000 100.00


