
REPUBLIKA E KOSOVES KOMUNA E DEANIT 
REPUBLIC OF KOSOVA 	 MUNICIPALITY OF DECAN 

REPUBLIKA KOSOVA 	 OP.STINA DECANI 

Ne mbështetje të Ligjit 03/L-100 per Ndryshimin dhe plotesimin e Ligjit per Tatimin në 
Pronën e Paluajtshme nr.03/L-204, nenit 12.2 (c) të Ligjit per Veteqeverisje Lokale, si dhe nenit 
27.1 pika 3 te Statutit te Komunës së Deçanit. Kuvendi i Komunës së Decanit në mbledhjen e vet 
të mbajtur me date 27.09.2018,aprovoj këtë: 

RREGULLORE 
so 

MBI TATIMIN NE PRONE 

Neni. 1 

Perkufizimet 

1.1. 	Sipas kësaj Rregullorje: 

a)"Pronë e paluajtshme "do të thote Tokat dhe ndërte sat, stabiiimentet dhe godinat mbi dhe 
nën siperfaqen e tokës dhe të cilat jane të lidhura me tokën.Në pronen e paluajtshme perfshihen 
edhe njësit brenda ndërtesave sic jane banesat dhe zonat per qellime komerciale. 

b)"Vlerë e tregut"do të thote çmimi me te cilin blerësi është I gatshem të blejë dhe shitësi 
td shese pronen e paluajteshme në nje transaksion zyrtar,ku as njeri nuk është në ndonjë detyrim 
per të vepruar dhe nuk ekziston ndonjë mardhënje permes paleve, përmes iidhjeve 
familj are, Marteses,pronesise së perbashket apo lidhj es biznesore. 

c)."Pronar I prones"do të thot personi Juridik ose fizik I ciii eshte titullar I pronesisë mbi 
pronen dhe I ciii është I regjistruar si pronar në toke në regjistrin e te drejtave mbi pronesine e 
paluajtshme. 

d)"Tatim pagues "do te thotë pronari I pronës qe tatimohet. 
e)"Fature tatim",do të thote dokument qe I lëshohet tatimpaguesit nga Komuna me te cilin 

njoflohet tatimpaguesi per pergjegjesine e periudhes se tatimit 
f)"Periudhë tatimore" do te thotë viti kalendarik per te cilin tatimohet prona. 

Neni.2. 

Dispozrtat e përgjithshme 

2.1.Me kete Rregullore caktohet tatimi ne prone, kriteret per caktimin e bazes 
tatirnore,norma e tatimit,vleresimi I prones,shuma e detyrimit dhe ndarja e zonave. 

2.2.Të hyrat e vjelura nga tatimi ne prone do te derdhen ne ilogari te Komunes dhe te 
njejtat do te perdoren nga ajo në perputhje me Ligjin mbi menaxhimin financiar. 
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Neni3. 

3.1.Do të tatimohen: 

a)Prona e domosdoshme per qellime te banimit në te cilën perfshihen shtepite,banesat dhe 
ndërtesat e ngjashme. 

b)Prona Komerciale që do te thot ajo prone e cila shfrytezohet per qellime biznesore. 
c)Prona industriale e cila shfrytezohet per produkte artikujsh,per prodhim,perpunim ose 

deponim te malirave duke perfshire fabrikat,depot ,punëtorite dhe objektet e tjera te ngjashme. 
d)Prona bujqesore qe nenkupton tokat dhe banesat te cilat shfrytezohen per qellime 

bujqesore dhe 
e)Prona e paluajtshme e braktisur dhe objektet te pabanuara. 

3 .2.Pronat rezidenciale vierat e te cilave nuk e kalojnë shumën prej 10.000,00 €, lirohen nga tatimi 
në prone. 

Neni.4. 

4.1.Duke u bazuar ne Ligjin per tatimin ne pronen e paluajtslime, baza tatimore do te caktohet si 
me poshte: 

Sipas Zonave në bazë të vlerës se** tregut në m 2  

Zona Lokal 
afarist 

Apart- 
mantet 

Shtepi Garazh Objekte 
Industri. 

Objekte 
Bujqso. 

Objekte 
Te pa 
Perfun 
duara 

Pishina 
noti 
dhe 
Terene 
sportive 

I 700 400 400 200 300 200 160 70 
II 600 350 350 150 250 150 140 60 
III 500 300 300 100 200 100 120 50 
IV 400 200 250 100 200 100 100 40 

Neni 5. 

5.1.Normat tatimore percaktohen sipas Udhëzimit Administrativ te MF 03/2011. 
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Neni 6. 

6.lDuke u bazuar në vendodhjen e pasurise e cila ndikon dukshëm në vlerën e saj në 
Komunen e Decanit jane percaktuar 4 zona td cilat paraqesin ndryshime td theksuara në vieren e 
pasurise. 

Neni 7. 

7.1. Zona e pare përfshinë:  

- Sheshin " Mentor Tolaj" 
-Rrugen" Luan Haradinaj" 
-Rrugen" Dëshmorët e Kombit" 
-Rrugen"Salih çeku" 
-Rrugen e " Manastirit" dhe 
- Rrugen "Haki Povataj" në qytetin e Deçanit 

7.2. Zona e dvtë perfshinë:  

-Rrugen " Mehmet Uka" 
-Rrugen" Brigada 131" 
-Rrugen " Elena Gjika" 

7.3 Zona e tretë përfshinë:  

-Td gjitha rrugët e qytetit të Deçanit të cilat nuk jane td përfshira në zonën e pare dhe të dyte Si 

dhe fshatrat neper td cilatë kalon rruga e asfaltuar, td cilat j and : Strelici I Eperm, Lëbusha, Isniqi 
,Duboviku, Prapaqani, Liuka e Epërme, Lluka e Ulët, Lumbardhi ,Pozhari, Carrabregu i Eperm, 
Carrabregu i Ulët, Prejlepi,Rastavica, Lagjeja " Dëshmoret e Kombit", Prokolluki, Irzniqi, 
Gllogjani Dubrava, Belegu, Dranoci , Lioqani, Sliupi, Shapteji, Baballoqi , Hulaj, Pobergja, 
Strelici i Ulet, Vokshi, Kodralia dhe Gramaqeli. 

7.4 Zona e katërtë përfshinë:  

-Td gjitha fshatrat e Komunes se Deçanit të cilate nuk jane te cekura ne pikat 1.2,dhe 3 td këtij 
neni, td cilat jane:Belleja, Dashinoci, Mazniku, Papiqi, Ratishi i Eperm, Ratishi i Ulet, dhe 
Vranoci i Vogel. 

Neni S. 

8.lNe pajtim me Ligjin per tatimin ne pronen e palujteshme, nomiat tatimore td tatimit ne 
prone per pronen e paluajtshme per vitin tatimor 2019 per Komunen e Decanitjane siq vijon: 

Nr Lioji I prones Norma e indeksit 2017 Norma e indeksit 2018 
1.  Prona Komerciale 0.20% 0.20% 
2.  Prona industriale 0.20% 0.20% 
3.  Prona rezedenciale /private/ 0.15% 0.15% 
4.  Prona bujqesore 0.00% 0.00% 
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Neni 9. 

a) çdo pronar apo shfrytëzues I patundshrnerise është I obliguar qe te paguaj tatimin 
sipas shumës se pergjithshme te siperfaqes se objektit. 

b) Te gjithe pronaret do te marrin obligimin mbi tatimin e pagimit ne prone te percaktuar 
konform dispozitave te Rregullores. 

c) Tatim paguesi ka te drejtë ne ankesë ne afat prej 30 ditësh pase marrjes se faturës se 
tatimit duke ju drejtuar Bordit te ankesave te tatimit ne prone. 

d) Vendimi I Bordit te ankesave është definitiv ne proceduren administrative. 
e) Pala e pa kenaqur mund te inicoje proceduren e kontestit Administrativ. 
f) Ankesa nuk e ndalon ekzekutimin e obligimit tatimor. 
g) Bordin e ankesave e emron Kryetari. 

Neni 10. 

10.1. Per vitin tatimor 2019 afati I pageses së shumës se faturuar është 60 dite pas 
marrjes se faturës se tatimit. 

10.2. Per vitin tatimor 2019 dhe vitet vijuese tatimi I caktuar sipas Rregullorës duhet te 
paguhet ne dy keste te barabarta, kësti i pare duhet te paguhet me se largu deri me 
30 qershor dhe kesti i dyte duhet te paguhet me se largu deri me 31 dhjetor te vitit 
tatimor ose edhe perpara. 

10.3. Ne raste te mos pageses se faturës sipas afateve, obliguesi tatimor do te paguaj se 
bashku me shumen e tatimit edhe kamaten ndeshkuese sipas perqindjes se 
interesit ne Bankat Komerciale per sbkak te voneses se konstatuar , ne te kundërtën 
do te behet nderprerja e te gjitha sherbimeve Komunale per obliguesin tatimor dhe 
anetaret e familjes se tij 

10.4. Nëse nuk permbushen obligimet e cekura ne kete nen atehere do te pasoj inkasimi 
I dhunshem I bazuar ne ligj. 

Neni 11. 

11.1.Pronat te cilate lirohen nga tatimi ne prone e te cilat jane te cekura ne Ligjin 
per Tatimin ne pronen e paluajtshme, lirohen nga tatimi edhe ne Komunen e Decanit. 

Neni 12. 

12.1 Shtyerja e pagimit te tatimit ne kushte te vecanta mund te behet konform 
Ligjit per Tatimin ne pronen e paluajtshme Nr.03/L-204. 

Neni 13. 

13.1.Ligji mbi tatimin ne pronën e paluajtshme ne Kosove rregullon te gjitha 
qeshtjet tjera te cilat kane te bejne me tatimin ne prone e te cilat nuk jane perfshire ne 
kete Rregullore Komunale. 

Faqe 4 nga 5 
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Neni 14. 

14.1.Implementimin e kësaj Rregulloreje do ta beje Drejtoria per Buxhet dhe 
Financa-Zyra e Tatimit në Prone, prane Kuvendit të Komunës së Decanit. 

Neni 15. 

15.1 .Kjo Rregullore aprovohet nga ana e Kuvendit të Komunës  me date 27.09.2018  
dhe e njëjta dote zbatohet duke fihluar me dt.01.01.2019.  
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