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Përmbledhje dhe rekomandime
Shpenzimet jotatimore dhe parafiskale paraqesin shpenzime shtesë për bizneset, të cilat shpesh janë të
fshehura, nuk janë transparente dhe nuk mund të planifikohen me lehtësi, gjë që mund të shkaktojë
pasiguri në planifikimin afarist dhe kështu të jenë shkaku i drejtpërdrejt për dobësimin e
konkurrueshmërisë, si dhe për transmetimin e tyre në çmimin e produkteve dhe/ose shërbimeve
përfundimtare dhe çmime më të larta të tregut për ato mallra/shërbime. Për një pjesë të këtyre pagesave të
detyrueshme jotatimore dhe parafiskale subjektet afariste nuk fitojnë asnjë të drejtë plotësuese, shërbime
ose mallra në shkëmbim nga sektori publik, apo kanë përfitim që është joproporcional me ngarkesën
financiare të taksës. Analiza lidhur me reduktimin ose heqjen eventuale të tyre do të tregonte ulje të
shpenzimeve për bizneset dhe do të përmirësonte klimën e biznesit, rritje të fitimit ose investimeve dhe
kështu mundësisht rritje të të ardhurave tatimore buxhetore në afat të gjatë.
Ky studim paraqet një analizë e tillë që ka për qëllim të jap rekomandime për racionalizimin e barrës
jotatimore dhe parafiskale të sektorit privat. Pa pasur ambicie për të bërë një listë gjithëpërfshirëse të
pagesave jotatimore dhe parafiskale në sektorin privat, gjë që do t’i tejkalonte burimet që kemi në
dispozicion, kjo analizë përqendrohet në pagesat jotatimore dhe parafiskale të subjekteve afariste në
fushën e sektorit të ndërtimit dhe atë të industrisë ushqimore. Madje, të dhënat parësore të përdorura në
këtë analizë janë mbledhur drejtpërdrejt nga një ekzemplar i kompanive nga sektori i ndërtimit dhe
industrisë ushqimore nëpërmjet pyetësori. Gjithashtu, janë përdorur edhe të dhëna dytësore, siç janë të
dhënat statistikore, të dhëna nga shoqata dhe oda të biznesit, kërkime akademike dhe të dhëna nga
burime qeveritare.
Ky studim është i ndarë në tre pjesë:
 analizë e perceptimeve të kompanive nga ekzemplari,
 analizë ekonomike dhe
 analizë ligjore.
Në pjesën e parë janë analizuar perceptimet dhe gjetjet e kompanive nga ekzemplari, në pjesën e dytë
është simuluar ndikimi i reduktimit eventual të pagesave jotatimore dhe parafiskale në vlerën e shtuar bruto
të Republikës së Maqedonisë dhe në pjesën e tretë është dhënë pasqyrë e detajuar e pagesave jotatimore
dhe parafiskale që i kanë kompanitë në sektorin e ndërtimit dhe industrinë ushqimore.
Në vijim janë përmbledhur konkluzionet e këtij studimi:


Analiza e ligjeve relevante dhe perceptimet e kompanive tregojnë se një pjesë e pagesave jotatimore
dhe parafiskale janë voluminoze, të paparashikueshme dhe jo të definuar qartë. Përveç racionalizimit
të tyre, është e domosdoshme të bëhet edhe një listë e plotë e të gjitha pagesave jotatimore dhe
parafiskale, duke ndjekur shembullin e vendeve të tjera – proces që kërkon një angazhim të
sinkronizuar të më shumë institucioneve kompetente. Qasja e këtillë do të ketë efekt të dyfishtë, si
përmirësimi i mjedisit të biznesit dhe ulja e pagesave financiare dhe të tjera, ashtu edhe zvogëlimi i
barrës administrative mbi administratën;
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Të ardhurat jotatimore në Buxhetin e RM-së në dhjetë vitet e fundit kanë një trend të rënies edhe në
vlerë absolute edhe si pjesëmarrje në të ardhurat totale buxhetore (në vitin 2017 ishin 5%) edhe si
përqindje e PBB-së (nga 4,43% në vitin 2008 në 2,16% në vitin 2017). Kjo është kryesisht si rezultat i
aktiviteteve të gijotinës rregullatore që u zbatua në periudhën e viteve 2007-2013;



Përkundër trendit të përgjithshëm të rënies së pagesave jotatimore, kompanitë ende konsiderojnë se
është i nevojshëm racionalizimi i disa pagesave;



Megjithatë, është me rëndësi të theksohet trendi i rritjes së mjeteve të grumbulluara nga "taksat e tjera
administrative", të cilat vazhdimisht dhe në mënyrë të shumëfishtë rriten në dhjetë vitet e fundit, edhe
atë nga 3% në 17% nga të ardhurat totale jotatimore;



Sipas të dhënave në dispozicion, kemi gjetur se një kompani nga industria ushqimore ka shpenzime
mesatare vjetore prej 260.599 denarë, ndërsa kompanitë nga sektori i ndërtimit kanë shpenzime
mesatare vjetore prej 959.755 denarë për pagesa jotatimore parafiskale;



Një pjesë e rëndësishme e shpenzimeve totale për pagesa jotatimore parafiskale janë pikërisht kostot
indirekte oportune që rrjedhin nga fitimi i humbur nga aktivitetet e rregullta si pasojë e kohës së pritjes
lidhur me procedurat administrative dhe arrijnë më shumë se gjysma e shpenzimeve totale për pagesa
jotatimore në të dy sektorët;



Kemi analizuar tre skenarë të efekteve nga reduktimi i shpenzimeve për pagesa jotatimore mbi vlerën e
shtuar bruto të Republikës së Maqedonisë. Skenari i parë me reduktim eventual të shpenzimeve për
pagesa jotatimore prej 10%, skenari i dytë me reduktim eventual të shpenzimeve për pagesa jotatimore
prej 15% dhe skenari i tretë me reduktim eventual të shpenzimeve për pagesa jotatimore prej 20%;
o Në nivel të tërë industrisë ushqimore për periudhën e analizuar mesatarisht në vjet
shpenzohen 379 milionë denarë për pagesa jotatimore dhe parafiskale (duke përfshirë
edhe kostot oportune). Kontributi mesatar vjetor margjinal në rritjen e PBB-së me
reduktimin e shpenzimeve jotatimore prej 10% do të ishte 0,01 pikë përqindje (p.p.), me
reduktimin prej 15% do të ishte 0,015 p.p. dhe me reduktimin prej 20% do të ishte 0,02
p.p.
o Në nivel të tërë sektorit ndërtimor për periudhën e analizuar kompanitë në nivel vjetor
mesatarisht shpenzojnë nga 959.755 denarë për pagesa jotatimore dhe parafiskale (duke
përfshirë edhe kostot oportune). Kontributi mesatar vjetor margjinal në rritjen e PBB-së me
reduktimin e shpenzimeve jotatimore prej 10% do të ishte 0,098 p.p., me reduktimin prej
15% do të ishte 0,146 p.p. dhe me reduktimin prej 20% do të ishte 0,195 p.p.



Edhe pse reduktimi i pagesave jotatimore do të shkaktonte rënie të të ardhurave nga pagesat
jotatimore në buxhet, ndryshim pozitiv në të ardhurat tatimore mund të pritet nga rritja më e lartë
eventuale e aktivitetit ekonomik të subjekteve afariste, të cilët do të ishin shkarkuar nga ato pagesa dhe
nga barra administrative që ato mbartin me vete;
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Llogaritjet tregojnë se nga reduktimi i pagesave jotatimore shuma e të ardhurave publike plotësuese
nga tatimi mbi fitimin në industrinë ushqimore do të ishte rreth 3,8 milionë denarë në vjet sipas skenarit
të parë, 5,7 milionë denarë sipas skenarit të dytë dhe 7,5 milionë denarë sipas skenarit të tretë, ndërsa
në sektorin e ndërtimit do të ishte rreth 37,9 milionë denarë sipas skenarit të parë, 56,8 milionë denarë
sipas skenarit të dytë dhe 75,8 milionë denarë sipas skenarit të tretë.
Industria ushqimore



Sipas rrëfimeve të kompanive të intervistuara nga industria ushqimore, asnjëra nga kompanitë nuk ka
deklaruar se kjo industri është e ngarkuar në mënyrë të konsiderueshme me pagesa jotatimore, qoftë
pagesa në nivel nacional/qendror, në nivel lokal apo ndaj shoqatave të esnafëve;



Shumica e kompanive kanë qëndrim neutral ndaj thënies se janë të ngarkuar konsiderueshëm me
pagesa jotatimore, edhe atë me frekuencë më të madhe për pagesat drejt odave dhe shoqatave të
esnafëve, në masë më të vogël drejt pushtetit lokal dhe më së paku në nivel qendror. Kompanitë që
kanë cekur pagesa për të cilat konsiderojnë se marrin shërbim joadekuat apo nuk marrin shërbim
proporcional me paratë e paguara, si të tilla i kanë përmendur kontrollet dhe tarifat sanitare ose taksat
komunale që paguhen në nivel lokal;



Megjithatë, pothuajse gjysma e kompanive të anketuara në industrinë ushqimore (42%) pajtohen se
shpenzojnë burime të rëndësishme në financa dhe kohë për të ju përgjigjur kërkesave të rregullativës
së kësaj industrie, kurse 29% janë neutral në deklaratat e tyre. Pjesa më e madhe (35% e atyre që
pajtohen plotësisht ose pjesërisht) konsiderojnë se pagesat jofiskale ndikojnë negativisht në
konkurrueshmërinë e ndërmarrjes;



Sa i përket përshtatshmërisë së shërbimeve në krahasim me shumën e parave të paguara (vlerë-përpara), kompanitë në industrinë ushqimore kryesisht konsiderojnë se nuk marrin shërbim proporcional
me shumën që japin, si për pagesat jotatimore në nivel lokal dhe nivel qendror, ashtu edhe ndaj
shoqatave dhe odave, ndërsa sa i përket kohëshmërisë së tyre, shumica e të anketuarve janë neutral
në perceptimet e tyre, me një frekuencë më të madhe të atyre kompanive që i prijnë qëndrimit se nuk
ka kohëshmëri të organeve gjatë sigurimit të shërbimit të caktuar në raport me afatet e përcaktuara në
rregullativën përkatëse;



Sa i përket frekuencës së përgjigjeve në mesin e kompanive të industrisë ushqimore që konsiderojnë
se në këtë industri ka ndryshime të shpeshta në rregullativë, një e treta kanë mendim neutral (33%),
por frekuenca është më e madhe e atyre kompanive që pajtohen me qëndrimin për ndryshime të
shpeshta në rregullativë (36%), në krahasim me ato që nuk pajtohen me këtë qëndrim (31%);



Shumica e kompanive në industrinë ushqimore (75%) kanë deklaruar se kanë qenë të konsultuar gjatë
procesit të ndryshimit dhe miratimit të rregullativës së re në industrinë ushqimore, edhe atë më shpesh
(85% e atyre që kanë deklaruar se janë konsultuar) nëpërmjet odave ku ato janë anëtarë, kurse vetëm
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10% e atyre që janë përgjigjur pozitivisht kanë deklaruar se atë e bëjnë përmes ENER-it dhe 5%
përmes konsultimeve të drejtpërdrejta me institucionet kompetente;


Mbi 44% e të anketuarve nga industria ushqimore nuk kanë fare njohuri se mund të kyçen në
procedurën për ndryshimin dhe plotësimin e rregullativës, aq sa (44%) nuk janë të njoftuar me
procedurën dhe mënyrat se si ta bëjnë atë ose si të informohen për ndryshimet dhe plotësimet
rrjedhëse, ndërsa 36% janë pak të njoftuar dhe 20% kanë njohuri për procedurën dhe mënyrën e
informimit dhe si të kyçen. Vetëm 20% kanë qenë ndonjëherë të përfshirë drejtpërdrejt në procedurë
për ndryshimin e rregullativës;



Nga ato kompani që kanë njohuri për procedurën për pjesëmarrje në miratimin e rregullativës, 49%
asnjëherë nuk kanë dhënë mendim apo sugjerime dhe 31% nga to si arsye për mosdhënien e opinionit
të tyre dhe sugjerimeve kanë thënë se nuk dinë në çfarë mënyre mund ta bëjnë atë. Iniciatorë të një
procedure për ndryshim apo plotësim të rregullativës kanë qenë 20% e kompanive të anketuara në
këtë industri.
Sektori i ndërtimit



Sipas rrëfimeve të kompanive në sektorin e ndërtimit, asnjëra nuk ka deklaruar se sektori është i
ngarkuar në mënyrë të konsiderueshme me pagesa jotatimore, qoftë pagesa në nivel nacional/qendror,
në nivel lokal ose ndaj shoqatave të esnafëve. Shumica e kompanive kanë deklaruar se janë neutral
ndaj thënies se janë të ngarkuar konsiderueshëm me pagesa jotatimore dhe parafiskale, edhe atë me
frekuencë më të madhe për pagesat në nivel lokal dhe qendror në krahasim me pagesat ndaj odave
dhe shoqatave të esnafëve;



29% e kompanive të anketuara në sektorin e ndërtimit pajtohen (plotësisht ose pjesërisht) se
shpenzojnë burime të rëndësishme në financa dhe kohë për të ju përgjigjur kërkesave të rregullativës
në këtë sektorë, 41% janë neutral në deklaratat e tyre, ndërsa 29% nuk pajtohen. Pjesa më e madhe
që pajtohen plotësisht ose pjesërisht konsiderojnë se pagesat jotatimore dhe parafiskale ndikojnë
negativisht në konkurrueshmërinë e ndërmarrjes;



Sa i përket përshtatshmërisë së shërbimeve në krahasim me shumën e parave të paguara (vlerë-përpara), pjesa më e madhe e kompanive në sektorin e ndërtimit konsiderojnë se nuk marrin shërbim
proporcional me shumën që japin për pagesat jotatimore dhe parafiskale, si në nivel lokal dhe nivel
qendror, ashtu edhe ndaj shoqatave dhe odave;



Sa i përket kohëshmërisë së shërbimeve, shumica e të anketuarve janë neutral në perceptimet e tyre,
me një frekuencë më të madhe të atyre kompanive që i prijnë qëndrimit se ka kohëshmëri të organeve
gjatë sigurimit të shërbimit të caktuar në raport me rregullativën që mbulon sektorin;



Sa i përket frekuencës së përgjigjeve në mesin e kompanive që konsiderojnë se në këtë sektorë ka
ndryshime të shpeshta në rregullativë, një e treta kanë mendim neutral (33%), por frekuenca është më
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e madhe e atyre kompanive që nuk pajtohen me qëndrimin për ndryshime të shpeshta në rregullativë
(41%), në krahasim me ato që pajtohen me këtë qëndrim (26%);


Shumica e kompanive (67%) kanë deklaruar se kanë qenë të konsultuar gjatë procesit të ndryshimit
dhe miratimit të rregullativës së re në sektorin e ndërtimit, edhe atë më shpesh (86% e atyre që kanë
deklaruar se janë konsultuar) nëpërmjet odave ku ato janë anëtarë, kurse vetëm 11% e atyre që janë
përgjigjur pozitivisht kanë deklaruar se atë e bëjnë përmes ENER-it dhe 3% përmes konsultimeve të
drejtpërdrejta me institucionet kompetente;



Për 52% e të anketuarve fare nuk është e njohur se mund të kyçen në procedurën për ndryshimin dhe
plotësimin e rregullativës, aq sa nuk janë fare të njoftuar me procedurën dhe mënyrat se si ta bëjnë atë
ose si të informohen për ndryshimet dhe plotësimet rrjedhëse, ndërsa 35% janë pak të njoftuar dhe
13% kanë njohuri për procedurën dhe mënyrën e informimit dhe si të kyçen. Vetëm 13% kanë qenë
ndonjëherë të përfshirë drejtpërdrejt në procedurë për ndryshimin e rregullativës;



Nga ekzemplari, 43% e kompanive asnjëherë nuk kanë dhënë mendim apo sugjerime edhe pse janë të
njoftuar me procedurën për ndryshimin e rregullativës, ndërsa 44% nuk kanë dhënë mendim sepse nuk
dinë se si. Ato kompani që kanë dhënë sugjerime paraqesin 13% nga ekzemplari (6% kanë dhënë
mendim që nuk është pranuar fare, dhe përafërsisht nga 4% paraqesin ato sugjerimet e të cilëve janë
pranuar pjesërisht ose plotësisht).
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Hyrje
Pagesa e tatimeve dhe taksave tjera publike është kategori kushtetuese dhe sipas nenit 33 të Kushtetutës
së Republikës së Maqedonisë "secili është i detyruar të marrë pjesë në përmbushjen e shpenzimeve
publike në mënyrë të përcaktuar me ligj". Megjithatë, përveç tatimeve, personat juridik me rregullativë janë
të obliguar edhe me pagesa tjera jotatimore, të tilla që nuk emërohen si tatime, si në nivel qendror ashtu
edhe lokal.
Tatimet dhe taksat e tjera publike, detyrimi i pagesës së të cilave përcaktohet me ligj, respektivisht shuma e
të cilave (në vlerë absolute ose në përqindje) përcaktohet me ligj ose me akt nënligjor, në bazë të
autorizimit të përcaktuar me ligj, përbëjnë të ardhura fiskale për buxhetin e pushtetit qendror dhe/ose
lokal.
Me përjashtim, disa pagesa publike, gjegjësisht kompensime që përdoruesit i paguajnë për shërbime dhe
të dhëna të caktuara, paraqesin të ardhura të shfrytëzuesve buxhetor (shfrytëzues të linjës së parë dhe
shfrytëzues njësie) në bazë të aktiviteteve vetëfinancuese. Llojet e të ardhurave fiskale të Buxhetit të
Republikës së Maqedonisë dhe buxheteve të njësive të vetëqeverisjes lokale janë më afër të përcaktuara
me Ligjin për buxhetet1, sipas së cilit të ardhura paraqesin tatimet dhe pagesa tjera të detyrueshme të
përcaktuara me ligj, flukset hyrëse nga pronësia e aseteve (interesi, dividendi, qiraja dhe kështu me radhë),
kompensimet për të mirat ose shërbimet e dhëna, dhuratat, donacionet, subvencionet dhe transfertat.
Shfrytëzues buxhetor në kuptim të Ligjit për buxhetet janë shfrytëzuesit e linjës së parë nga fusha e
pushtetit legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor (në tekstin e mëtejmë: pushteti qendror), fondet, shfrytëzuesit e
buxheteve të komunave (në tekstin e mëtejmë: pushteti lokal) dhe shfrytëzuesit e themeluar me ligj të
ngarkuar me ushtrimin e autorizimeve publike, ndërkohë që shfrytëzues njësie janë shfrytëzuesit e linjës
së dytë të cilët financohen përmes shfrytëzuesit përkatës të linjës së parë.
Meqenëse taksat rregullohen me ligje dhe akte nënligjore, ndryshimi i shpeshtë i tyre shkakton harxhime
shtesë për vendosjen, rregullimin dhe kontrollin e tyre nga administrata, dhe harxhimet e tilla ngarkojnë
buxhetin (pavarësisht nivelit). Si harxhime shtesë paraqiten edhe ato për investim (nëse kërkohet investim
në asete si hapësirë, softuer etj), si dhe harxhime për burime njerëzore (p.sh. kostot për kohën e zyrtarëve
administrativë). Shpenzime tjera me të cilat ngarkohen tatimpaguesit (personat juridik ose fizik) janë
shpenzimet për tarifë të caktuar dhe kostot për harmonizimin me rregullativën (monitorim të ndryshimeve,
përputhje të proceseve, trajnime, kuadër të ri, koha e punonjësve, investime kapitale, prokurim të pajisjeve,
shërbimet dhe ngjashëm).
Përveç kësaj, ndryshimet e shpeshta në rregullativën shkaktojnë pasiguri, klimë të pafavorshme për biznes
dhe rrezik më të madh si për investimet ekzistuese ashtu edhe për investimet e reja të mundshme, duke
ndikuar kështu në planifikimin afarist, si dhe në potencialin për rritje ekonomike. Pasiguria e sektorit të
biznesit shkaktohet nga ndryshimet e shpeshta në rregullativë, pamundësia për të bërë parashikim ose
planifikim më afatgjatë, moszbatimi i rregullativës - sundimit të ligjit, si dhe ekzistimi i kostove të tjera të
ashtuquajtura të fshehura të cilat nuk kanë lidhshmëri të drejtpërdrejt me tatimimin, mirëpo burojnë nga
1

Ligji për buxhetet ("Gazeta zyrtare e RM-së" nr. 64/05, 04/08, 103/08, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 dhe 167/16).
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legjislacioni dhe paraqesin shpenzime shtesë për bizneset, dhe të cilat nuk mund të anticipohen lehtë dhe
qartë gjatë planifikimit. Këtu bëjnë pjesë taksat dhe pagesat e tjera të detyrueshme jotatimore, për të cilat
subjektet afariste nuk fitojnë pothuajse asnjë të drejtë plotësuese, shërbime ose mallra në shkëmbim, apo
marrin një shërbim që është joproporcional me ngarkesën financiare të taksës.
Kështu, pagesa jotatimore konsiderohen të gjitha ato taksa, pagesa, kompensime për leje dhe harxhime
tjera të cilat i paguan sektori privat, pa përfshirë tatimet, pagesat doganore dhe gjobat.
Përveç kësaj, duhet të bëhet dallim mes "pagesave jotatimore" dhe "pagesave parafiskale". Për qëllimet të
këtij studimi, pagesat jotatimore janë pagesa fiskale, por nuk janë tatime, dogana apo gjoba, por janë, për
shembull taksa, kompensime dhe pagesa tjera publike, dhe janë të ardhura të shfrytëzuesve buxhetor apo
shfrytëzuesve njësie të buxheteve. Pagesat parafiskale janë pagesa jotatimore, mirëpo nuk janë pagesa
fiskale dhe janë ekskluzivisht të ardhura të institucioneve joshtetërore, respektivisht odave dhe shoqatave
tjera të esnafëve.
Shembull për pagesa jotatimore janë taksat komunale dhe administrative të cilat paguhen në llogarinë e
pushtetit qendror apo lokal ose në llogarinë e subjekteve tjerë juridik të cilët në bazë të ligjit kryejnë
autorizime publike për dhënien e shërbimeve ose dokumenteve të caktuara. Përveç kësaj, si pagesa
jotatimore, më saktësisht si pagesa parafiskale konsiderohen edhe kompensime tjera të cilat personat
juridik i paguajnë në llogarinë e odave ose shoqatave tjera të esnafëve për marrjen e licencave,
vërtetimeve, pëlqimeve etj.
Edhe pse Maqedonia është promovuar si vend me një nga tatimet më të ulëta mbi fitimin, si në rajon ashtu
edhe në Evropë, megjithatë, faktori i një sistemi kompleks të pagesave të ndryshme jotatimore shpesh
neglizhohet. Këto pagesa shpesh përmenden si një faktor i rëndësishëm që e kufizon rritjen e kompanive,
së bashku me paparashikueshmërinë e rregullativës juridike, për shkak të ndryshimeve të shpeshta të
rregullativës, e të cilat kanë edhe ndikim financiar edhe ekonomik në sektorin e biznesit.
Nga e mësipërmja arrijmë tek ngarkesa efektive fiskale е ekonomisë, e cila është më e lartë sesa kur
merren parasysh vetëm tatimet. Kjo ngarkesë efektive fiskale ndikon në konkurrueshmërinë e ekonomisë,
prandaj racionalizimi ose reduktimi i tyre është i nevojshëm për sektorë dhe ekonomi më konkurruese.
Ky studim ka për qëllim të analizojë dhe të jap rekomandime për racionalizimin e barrës jotatimore dhe
parafiskale të sektorit privat përmes reduktimit ose eliminimit të mundshëm të pagesave, pa pasur ambicie
për të bërë një listë gjithëpërfshirëse të pagesave jotatimore dhe parafiskale në sektorin privat. Listë
gjithëpërfshirëse me analizë të detajuar për të gjithë sektorët dhe për tërë rregullativën do të ishte një
detyrë tej e madhe për burimet e tona në dispozicion, por rekomandojmë që shteti këtë ta bëjë urgjentisht
dhe të zbatojë një angazhim të sinkronizuar të të gjitha institucioneve kompetente me qëllim të regjistrimit
të tyre (duke ndjekur shembullin e shumë shteteve në botë), por edhe heqjen e tyre të plotë/të pjesërishme
ose reduktimin e tyre. Qasja e këtillë do të ketë efekt të dyfishtë, si përmirësimi i mjedisit të biznesit dhe ulja
e pagesave financiare dhe të tjera, ashtu edhe zvogëlimi i shpenzimeve administrative të aparatit shtetëror.

13

Vlerësimi i shpenzimeve jotatimore dhe parafiskale dhe përputhshmëria me rregullativën
Rasti i industrisë ushqimore dhe sektorit të ndërtimit
Grafik 1: Pjesëmarrja e të ardhurave totale, tatimore dhe jotatimore në PBB-në
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Burimi: Të dhënat për PBB-në bazohen në të dhënat e publikuara të EShS-së.
Të dhënat mbi të ardhurat bazohen në të dhënat për ekzekutimin e Buxhetit, Ministria e financave.

Në veçanti, subjekt i kësaj analize janë pagesat jotatimore dhe parafiskale me të cilat janë të obliguar
subjektet afariste në fushën e (1) sektorit të ndërtimit dhe (2) industrisë ushqimore. Gjatë përgatitjes së
kësaj analize, subjekt i studimit nuk ishin të gjitha pagesat jotatimore dhe parafiskale të cilat i paguajnë
personat juridik dhe/ose fizik në Republikën e Maqedonisë, duke përfshirë edhe ushtruesit e veprimtarisë
në sektorin e ndërtimit dhe industrisë ushqimore, por vetëm pagesat që burojnë dhe bazohen në ligjet
të cilat rregullojnë mënyrën dhe kushtet për kryerjen e veprimtarisë në këto fusha, apo që burojnë
dhe bazohen në ligjet që kanë lidhshmëri me këto veprimtari.
Në fushën e sektorit të ndërtimit janë analizuar Ligji për ndërtim dhe Ligji për planifikim hapësinor dhe
urbanistik, respektivisht ligjet që kanë lidhshmëri me këtë veprimtari, përkatësisht Ligji për tokë ndërtimore,
Ligji për kadastrën e patundshmërive dhe Ligji për taksat administrative.
Në fushën e industrisë ushqimore është analizuar Ligji për siguri të ushqimit, si dhe Ligji për taksat
administrative në pjesën e taksave administrative të parapara për subjektet afariste. Njëkohësisht, janë
analizuar edhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të ligjeve të përmendura, me të cilat përcaktohet
shuma e disa pagesave jotatimore dhe parafiskale.
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1. Metodologjia dhe qasja
Shpenzimet jotatimore parafiskale paraqiten në forma të ndryshme dhe në faza të ndryshme të ekzistimit të
subjekteve afariste, si të sektorit privat ashtu edhe të sektorit publik. Këto shpenzime, duke përfshirë edhe
barrën administrative, kostot materiale dhe të paprekshme, kostot administrative, kostot financiare, kostot
indirekte, kostot oportune dhe makroekonomike, së bashku akumulohen në shpenzime totale që rrjedhin
nga rregullativa. Kuantifikimi i tyre paraqet një sfidë komplekse analitike sepse nevojitet disponueshmëri në
baza gjithëpërfshirëse të të dhënave, gjë që i tejkalon burimet tona në dispozicion për këtë analizë.
Prandaj, në këtë studim analizohen:
1. Shpenzimet financiare jotatimore;
2. Kostot oportune dhe
3. Efektet makroekonomike (Efektet mbi vlerën e shtuar bruto të RM-së).
Shpenzimet indirekte (që rrjedhin nga efektet që rregullativa mund t'i ketë mbi palët e treta në ekonomi) dhe
kostot financiare (çmimi i kapitalit që ju nevojitet kompanive si rezultat i rregullativës) nuk janë marr
parasysh në këtë studim. Gjithashtu, barra administrative dhe shpenzimet administrative të aparatit
shtetëror nuk janë subjekt i kësaj analize, si dhe kostot e përgjithshme dhe kostot materiale dhe për pajisje
që mund të burojnë nga rregullativa.
Të dhënat e përdorura në këtë analizë janë mbledhur nga burime të shumta:
1. Të dhëna dytësore, siç janë të dhënat statistikore, të dhëna nga shoqata dhe oda të biznesit,
kërkime akademike dhe të dhëna nga burime qeveritare;
2. Të dhënat parësore janë mbledhur nëpërmjet një pyetësori si mjet për grumbullimin direkt të të
dhënave, përmes një ekzemplari prej së paku 55 kompani nga industria ushqimore dhe 54
kompani nga sektori i ndërtimit.
Subjekt i kësaj analize janë pagesat jotatimore dhe parafiskale në sektorin e ndërtimit dhe industrinë
ushqimore, të cilat burojnë dhe bazohen në ligjet që rregullojnë mënyrën dhe kushtet për kryerjen e
veprimtarisë në këto fusha, apo që burojnë dhe bazohen në ligjet që kanë lidhshmëri me këto veprimtari.
Ky studim është i ndarë në tre pjesë:
(1) Analizë e perceptimeve dhe gjetjeve nga një ekzemplar i kompanive dhe vlerësim i
shpenzimeve nga pagesat jotatimore dhe parafiskale –Në këtë pjesë shqyrtohen perceptimet e
kompanive lidhur me barrën dhe shpenzimet që rrjedhin nga rregullativa, si dhe për frekuencën e
ndryshimit të rregullativës dhe mundësinë për të ndikuar mbi proceset e miratimit të rregullativës së
re. Për këtë qëllim janë zhvilluar intervista me kompani në të dy sektorët e përzgjedhur.
Njëkohësisht, janë mbledhur edhe të dhëna kuantitative të cilat bazohen në aktivitetin financiar të
kompanive, si dhe qëndrimi i tyre për shpenzime të caktuara në bazë të përvojës së tyre në
periudhën e kaluar. Mbledhja e të dhënave është bërë duke përdorur një pyetësor të unifikuar e të
strukturuar i përbërë nga disa pjesë. Struktura e pyetësorit përfshin: 1) të dhëna të përgjithshme
për personin juridik, 2) të dhëna financiare për katër vite, 3) shpenzimet jotatimore për vitin e fundit
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dhe 4) perceptimi i kompanive për shpenzimet jotatimore dhe mundësinë e ndikimit në
rregullativën. Gjithashtu, duke u bazuar në të dhënat e fituara nga pyetësori dhe në bazë të
analizës ligjore, në këtë pjesë është bërë vlerësimi, llogaritja e shpenzimeve nga pagesat
jotatimore dhe parafiskale për kompanitë në sektorët e përzgjedhur.
(2) Analizë ekonomike dhe simulim – Në këtë seksion janë shqyrtuar 3 skenarë të ndryshëm
hipotetik për simulimin e efektit të reduktimit të shpenzimeve nga pagesat jotatimore dhe
parafiskale (për 10%, 15% dhe 20%) në ndryshimin e vlerës së shtuar bruto (VShB) në secilin nga
sektorët e përzgjedhur. Simulimi bëhet për tre skenarët e ndryshëm. Duke vepruar kështu, në të
gjithë skenarët e mësipërm bëhet analizë ekonomike e parametrave të mëposhtëm:
 Rritja mesatare e vlerës së shtuar bruto për periudhën e viteve 2011-2015;
 Zvogëlimi i pagesave jotatimore në periudhën e viteve 2011-2015;
 Zvogëlimi i pagesave jotatimore si % e VShB-së në periudhën e viteve 2011-2015;
 Rritja e të ardhurave tatimore nga tatimi mbi fitimin.
(3) Analizë ligjore – i shqyrton pagesat jotatimore dhe parafiskale që i kanë personat juridik të cilët
kryejnë veprimtari në fushën e industrisë ushqimore dhe sektorit të ndërtimit. Subjekt i kësaj
analize janë pagesat publike me të cilat janë të obliguar subjektet afariste në fushën e sektorit të
ndërtimit dhe industrisë ushqimore, të shprehura si kompensime, taksa administrative dhe pagesa
tjera, duke përjashtuar tatimet, pagesat doganore dhe gjobat, qofshin ato të vendosura nga
pushteti qendror apo ai lokal, ose nga agjenci, fonde, institucione, shoqata të pavarura dhe
ngjashëm. Konkretisht, në fushën e sektorit të ndërtimit janë analizuar Ligji për ndërtim dhe Ligji
për planifikim hapësinor dhe urbanistik, respektivisht ligjet që kanë lidhshmëri me këtë veprimtari,
përkatësisht Ligji për tokë ndërtimore, Ligji për kadastrën e patundshmërive dhe Ligji për taksat
administrative. Në fushën e industrisë ushqimore është analizuar Ligji për siguri të ushqimit, si dhe
Ligji për taksat administrative në pjesën e taksave administrative të parapara për subjektet afariste.
Njëkohësisht, janë analizuar edhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të ligjeve të përmendura,
me të cilat përcaktohet shuma e shpenzimeve të caktuara jotatimore.
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2. Perceptime mbi rregullativën dhe vlerësimi i shpenzimeve jotatimore
dhe parafiskale tek kompanitë në industrinë ushqimore
Ky pyetësor ka qenë i dedikuar për personat juridik me qëllim të përcaktimit të shpenzimeve të tyre për
pagesa jotatimore dhe parafiskale sipas rregullativës ekzistuese. Janë intervistuar dhe mbledhur të dhëna
nga mikro dhe kompani të vogla në fushën e industrisë ushqimore nga i gjithë vendi. Në ekzemplar janë
përfshirë pesëdhjetë e pesë kompani të cilat përfaqësojnë 3,6% të numrit të përgjithshëm të ndërmarrjeve
në këtë veprimtari2. Sipas rrëfimeve të kompanive3, numri i përgjithshëm i të punësuarve në tërë
ekzemplarin është 1.513 persona në vitin 2017 dhe numri i përgjithshëm i të punësuarve shënon rritje në
katër vitet e fundit, krahasuar me të dhënat e fundit statistikore për tërë industrinë përpunuese në vitin 2015
(viti i fundit ku në dispozicion kemi të dhëna statistikore të zbërthyera). Pjesëmarrja e ekzemplarit është
8,77% nga numri i përgjithshëm i punonjësve në industrinë ushqimore. Njëkohësisht, sipas të dhënave për
të ardhurat e realizuara, në vitin 2015 kompanitë e përfshira në ekzemplar marrin pjesë me 2,86% në
qarkullimin e përgjithshëm të sektorit4.
Perceptimet e kompanive në industrinë ushqimore për madhësinë e barrës nga pagesat jotatimore
dhe parafiskale
Sipas rrëfimeve të kompanive, asnjëra nga kompanitë nuk ka deklaruar se kjo industri është e ngarkuar në
mënyrë të konsiderueshme me pagesa jotatimore (me 5 në shkallë prej 1 deri në 5) për asnjë nga opsionet
e dhëna, qoftë pagesa në nivel nacional/qendror, në nivel lokal apo ndaj shoqatave të esnafëve. Shumica e
deklaratave të kompanive janë neutrale ndaj thënies (as nuk pajtohen e as nuk kundërshtojnë) se janë të
ngarkuar konsiderueshëm me pagesa jotatimore, edhe atë me frekuencë më të madhe për pagesat drejt
odave dhe shoqatave të esnafëve, në masë më të vogël drejt pushtetit lokal dhe më së paku në nivel
qendror.
Kompanitë që kanë cekur pagesa për të cilat konsiderojnë se marrin shërbim joadekuat apo nuk marrin
shërbim proporcional me paratë e paguara, në industrinë përpunuese ushqimore si të tilla i kanë
përmendur këto: kontrollet dhe tarifat sanitare ose taksat komunale që paguhen në nivel lokal.

Enti statistikorë. Tregues strukturor afarist bazë sipas veprimtarive ekonomike (NVE Rev2), në vitin 2015 numri i përgjithshëm i ndërmarrjeve
në industrinë përpunuese ushqimore është 1.529, a në tërë industrinë përpunuese është 7.362, ndërsa gjithsej ka 54.738 ndërmarrje.
3 Të dhënat që kanë të bëjnë me vlerësimet financiare, si dhe të dhënat nga raportet financiare të kompanive janë të bazuara në rrëfimet e
tyre, pa bërë rishikim mbi besueshmërinë e tyre me llogaritë përfundimtare vjetore ose përputhjen e aktiviteteve financiare me standardet e
kontabilitetit.
4 Krahasim i të dhënave statistikore të zbërthyera për qarkullimin në Industrinë përpunuese (C), Prodhimi i produkteve ushqimore (C10), me
shumën e të ardhurave totale nga aktiviteti i kompanive në ekzemplarë të shprehur në denarë.
2
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Grafik 2: Perceptimet e kompanive në industrinë ushqimore për pagesat dhe barrën jotatimore
Sektori ku punoni është i ngarkuar konsiderueshëm me pagesa
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Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë

Megjithatë, pothuajse gjysma e kompanive të anketuara në këtë industri (42%) pajtohen se shpenzojnë
burime të rëndësishme në financa dhe kohë për të ju përgjigjur kërkesave të rregullativës së kësaj
industrie, kurse 29% janë neutral në deklaratat e tyre. Pjesa më e madhe (35% e atyre që pajtohen
plotësisht ose pjesërisht) konsiderojnë se pagesat jofiskale ndikojnë negativisht në konkurrueshmërinë e
ndërmarrjes.
Grafik 3: Perceptimet e kompanive në industrinë ushqimore për pagesat jotatimore – ndikimi në burimet dhe konkurrueshmërinë
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Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë

Perceptimet e kompanive në industrinë ushqimore për shërbimin në raport me vlerën e pagesave
jotatimore dhe parafiskale
Sa i përket përshtatshmërisë së shërbimeve në krahasim me shumën e parave të paguara (vlerë-për-para),
kompanitë kryesisht konsiderojnë se nuk marrin shërbim proporcional me shumën që japin, si për pagesat
jotatimore në nivel lokal dhe nivel qendror, ashtu edhe ndaj shoqatave dhe odave të biznesit.
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Sa i përket kohëshmërisë së tyre, shumica e të anketuarve janë neutral në perceptimet e tyre, me një
frekuencë më të madhe të atyre kompanive që i prijnë qëndrimit se nuk ka kohëshmëri të organeve gjatë
sigurimit të shërbimit të caktuar në raport me afatet e përcaktuara në rregullativën përkatëse.
Grafik 4: Perceptimet e kompanive në industrinë ushqimore për pagesat jotatimore dhe parafiskale – përshtatshmëria e shumës
dhe afateve kohore të shërbimit
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Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë

Perceptimet e kompanive në industrinë ushqimore për ndryshimet në rregullativë
Sa i përket frekuencës së përgjigjeve në mesin e kompanive që konsiderojnë se në këtë industri ka
ndryshime të shpeshta në rregullativë, një e treta kanë mendim neutral (33%), por frekuenca është më e
madhe e atyre kompanive që pajtohen me qëndrimin për ndryshime të shpeshta në rregullativë (36%), në
krahasim me ato që nuk pajtohen me këtë qëndrim (31%). Pothuajse të njëjtat përgjigje paraqiten edhe në
pyetjen për harxhim të rëndësishëm të burimeve për përputhjen me rregullativën, ku një e treta e
ndërmarrjeve kanë qëndrim neutral (35%), ndërsa 36% (tërësisht ose pjesërisht) pajtohen se harxhojnë
burime të rëndësishme për përputhjen me rregullativën dhe ndryshimet në të dhe 29% konsiderojnë (në
tërësi ose pjesërisht) se nuk harxhojnë burime të rëndësishme për përputhjen me ndryshimet në
rregullativë.
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Grafik 5: Perceptimet e kompanive në industrinë ushqimore për pagesat jotatimore dhe parafiskale për përputhshmërinë me
rregullativën
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Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë

Format e konsultimeve dhe njohja me procesin e konsultimit dhe pjesëmarrje në ndryshimin e
rregullativës në kompanitë e industrisë ushqimore
Shumica e kompanive (75%) kanë deklaruar se kanë qenë të konsultuar gjatë procesit të ndryshimit dhe
miratimit të rregullativës së re në industrinë ushqimore, edhe atë më shpesh (85% e atyre që kanë
deklaruar se janë konsultuar) nëpërmjet odave ku ato janë anëtarë, kurse vetëm 10% e atyre që janë
përgjigjur pozitivisht kanë deklaruar se atë e bëjnë përmes ENER-it dhe 5% përmes konsultimeve të
drejtpërdrejta me institucionet kompetente.
Edhe pse pjesa më e madhe e kompanive deklarojnë se kanë qenë të konsultuar në procesin e ndryshimit
dhe miratimit të rregullativës së re, megjithatë në pyetjen nëse e dinë se mund të kyçen në procesin dhe
procedurën për ndryshimin dhe plotësimin e rregullativës, 44% e të anketuarve janë përgjigjur se nuk kanë
fare njohuri se mund të kyçen në procedurën për ndryshimin dhe plotësimin e rregullativës dhe se në çfarë
mënyre, 36% kanë dhënë përgjigje se janë pak të njoftuar, ndërsa 20% kanë njohuri për procedurën dhe
mënyrën e informimit dhe si të kyçen.
Vetëm 20% e kompanive kanë qenë ndonjëherë të përfshirë drejtpërdrejt në një procedurë për ndryshimin
e rregullativës, ndërsa të tjerët ose nuk kanë qenë fare të njoftuar ose kanë deklaruar se nuk kanë qenë të
përfshirë. Iniciatorë të një procedure për ndryshim apo plotësim të rregullativës kanë qenë, gjithashtu, 20%
e kompanive të anketuara në këtë industri. Nga këto kompani që kanë njohuri për procedurën për
pjesëmarrje në miratimin e rregullativës, 49% asnjëherë nuk kanë dhënë mendim apo sugjerime dhe 31%
nga to si arsye për mosdhënien e opinionit të tyre dhe sugjerimeve kanë thënë se nuk dinë në çfarë
mënyre mund ta bëjnë atë.
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Grafik 6: Perceptimet e kompanive në industrinë ushqimore për pagesat jotatimore – ndikim mbi rregullativën
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Shuma e pagesave jotatimore dhe parafiskale në industrinë ushqimore
Në bazë të pagesave të identifikuara jotatimore dhe parafiskale për industrinë janë përcaktuar shpenzimet
sipas ligjit që ka të bëjë me taksat administrative dhe ligjeve tjera që rregullojnë këtë veprimtari. Janë
identifikuar 79 baza për pagesë.
Tabelë 1: Ligjet e shqyrtuara dhe numri i detyrimeve jotatimore dhe parafiskale – industria ushqimore

Baza/Ligji – Industria ushqimore

Nr. i
detyrimeve

1 Ligji për taksat administrative

16

2 Ligji për siguri të ushqimit

63

Gjithsej

79

Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga rregullativa ligjore

Me grumbullimin e të dhënave u konstatua se regjistrat e kompanive në këtë industri nuk mbajnë llogari të
detajuar për shumën e pagesave jotatimore dhe parafiskale ndaj niveleve të ndryshme të pushtetit dhe
institucioneve, si dhe nuk kanë njohuri të hollësishme për shumën e tyre. Në regjistrat kontabël ato shpesh
regjistrohen së bashku me shpenzimet e ndryshme administrative 5, të cilat nuk janë gjithmonë në lidhje me
Rregullorja për planin kontabël dhe përmbajtja e kontove individuale në planin kontabël (Gazeta zyrtare 174/11), sipas së cilit 447 - Tatime që
nuk varen nga rezultati, taksë anëtarësie dhe pagesa tjera.
5
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shpenzimet ndaj institucioneve, por përfshijnë gjithashtu edhe kostot administrative për aktivitetin e
kompanisë.
Në bazë të të dhënave të fituara nga raportet vjetore financiare përfundimtare (si të ardhura operative,
shpenzime operative, fitimi para tatimit etj), si dhe në bazë të deklaratave për shpenzimet për licenca
konkrete, leje, pëlqime, taksa komunale dhe shpenzime të tjera, është bërë vlerësimi i shpenzimeve
mesatare për kompani duke përfshirë edhe kostot financiare dhe oportune.
Shpenzimet janë të ndara në disa kategori, edhe atë: shpenzime për licenca, shpenzime për leje,
shpenzime për pëlqime, taksa komunale dhe shpenzime tjera administrative ndaj institucioneve të
ndryshme.
Për çdo lloj të pagesave jotatimore dhe parafiskale, shpenzimet janë përllogaritur si shumë e shpenzimeve
financiare dhe kostove oportune. Shpenzime financiare janë shpenzimet e drejtpërdrejta lidhur me
kategoritë e mësipërme pagesore. Kostot oportune janë shprehur përmes orëve të punës (sasia kohë *
çmimi për një orë pune) si dhe fitimi potencial i humbur si rezultat i pritjes për të marrë një pëlqim të caktuar
(fitimi mesatar bruto në ditë * sasia koha e pritjes).
А) Licenca – nga pesëdhjetë e pesë kompani të intervistuara, të dhëna për shpenzimet për përgatitje dhe
marrje të licencave kanë dhënë dyzet e dy kompani. Vlerat që kanë dhënë kompanitë për licencat janë
regjistruar si shpenzime të njëfishta (apo shumëvjeçare) dhe shpenzime që përsëriten çdo vit.
Shpenzime të njëfishta – Shuma e shpenzimeve të deklaruara për pagesat e njëhershme (në fillim
të veprimtarisë ose aktivitetit apo një herë në periudhë shumëvjeçare) varion nga 30.000 deri në
45.000 denarë, kështu që merret vlera mesatare bazuar në përgjigjet e dhëna dhe frekuencën e
tyre.
Shpenzime vjetore – Shpenzimet që kompanitë i kanë paraqitur në nivel vjetor (që përsëriten çdo
vjet) për licenca të ndryshme variojnë nga 12.000 deri në 20.000 denarë, kështu që merret vlera
mesatare bazuar në frekuencën e shumave të dhëna.
Kostoja koha e të punësuarve për përgatitje dhe korrigjim – Mesatarisht, sipas deklaratave,
nevojiten prej dhjetë deri në pesëmbëdhjetë orë pune dhe tre deri në gjashtë orë pune shtesë për
korrigjime. Kostoja mesatare e punonjësve në orë, bazuar në kostot për të punësuarit (nga raportet
vjetore financiare), për 220 ditë pune të supozuara në vit, nga tetë orë pune në ditë, në industrinë
ushqimore është 202 denarë.
Koha e pritjes – Për të fituar licencën nga organi kompetent, kompanitë deklarojnë se janë të
nevojshëm mesatarisht rreth katër ditë pune. Nëse supozojmë se në momentin e caktuar të pritjes
kompania nuk mund të vazhdojë me aktivitetet e saja operative, atëherë paraqitet edhe humbje e
fitimit të mundshëm në ditën e caktuar. Fitimi para tatimit në ditë për kompanitë e anketuara
mesatarisht është 21.000 denarë, kështu që në këtë mënyrë llogarisim fitimin potencial të humbur
që do të ishte gjeneruar, respektivisht koston oportune për kompaninë.
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Tabelë 2: Shpenzimet për licenca – industria ushqimore

Çdo vjet
(në denarë)

Licenca
1. Shpenzimet për lëshimin e licencave
(Vlera mesatare e mjeteve financiare të paguara sipas ekzemplarit)
А. Koha e forcës punuese – përgatitje dhe korrigjim
(mesatarja e ekzemplarit)
B. Kostoja mesatare për një orë pune
(mesatarja për një orë me 220 ditë pune të supozuara në vit dhe 8 orë pune në
ditë)
2. Kostot për të punësuarit
(kosto oportune = A*B)
C. Ditët e pritjes
(numri mesatar për një kompani dhe së paku për një licencë)
Ç. Vlera mesatare e fitimit të humbur
(kosto oportune – humbja e fitimit para tatimit nga aktivitete të rregullta, vlera
mesatare për një ditë)
3. Kostot lidhur me fitimin e humbur nga aktivitete të rregullta
(kosto oportune = C*Ç)
GJITHSEJ

Përnjëherë
(në denarë)

17.619,05

40.384,62

16,65

16,52

202,33

202,33

3.369,53

3.343,11

4,15

4,02

21.180,20

21.180,20

87.979,31

85.213,38

108.967,89

128.941,10

Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë

Lejet – nga pesëdhjetë e pesë kompani të intervistuara, të dhëna për shpenzimet për përgatitje dhe marrje
të lejeve kanë dhënë të gjitha kompanitë. Vlerat që kanë dhënë kompanitë për lejet janë regjistruar si
shpenzime vjetore, dyvjeçare ose trevjeçare.
Shpenzime vjetore – Shpenzimet që i kanë paraqitur për një/dy/tre vite për leje të ndryshme lëvizin
nga një mijë deri në dhjetë mijë, kështu që merret vlera mesatare bazuar në frekuencën e shumës
së dhënë.
Kostoja koha e të punësuarve për përgatitje dhe korrigjim – Mesatarisht, sipas deklaratave,
nevojiten gjashtëmbëdhjetë orë pune. Kostoja mesatare e punonjësve në orë, bazuar në kostot për
të punësuarit (nga raportet financiare), për 220 ditë pune të supozuara në vit, nga tetë orë pune në
ditë, në industrinë ushqimore është 202 denarë.
Koha e pritjes – Për të fituar leje nga organi kompetent, kompanitë deklarojnë se janë të
nevojshëm mesatarisht nga tre deri në gjashtë ditë pune. Nëse supozojmë se në momentin e
caktuar të pritjes kompania nuk mund të vazhdojë me aktivitetet e saja operative, atëherë paraqitet
edhe humbje e fitimit të mundshëm në ditën e caktuar. Fitimi para tatimit në ditë për kompanitë e
anketuara mesatarisht është 21.000 denarë, kështu që në këtë mënyrë llogarisim fitimin potencial
të humbur që do të ishte gjeneruar, respektivisht koston oportune për kompaninë.
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Tabelë 3: Shpenzimet për leje – industria ushqimore

Leje
1. Shpenzimet për lëshimin e lejeve
(Vlera mesatare në denarë e mjeteve financiare të paguara sipas
ekzemplarit)
A. Koha e forcës punuese – përgatitje dhe korrigjim
(mesatarja e ekzemplarit)
B. Kostoja mesatare për një orë pune
(mesatarja për një orë në denarë me 220 ditë pune të supozuara në vit
dhe 8 orë pune në ditë)
2. Kostot për të punësuarit
(kosto oportune = A*B)

Çdo vjet

Për dy
vite

Për tre
vite

2.191,18

3.875,00

8.653,85

16,74

16,74

16,74

202,33

202,33

202,33

3.386,58

3.386,58

3.386,58

C. Ditët e pritjes
(numri mesatar për një kompani dhe së paku për një leje)
Ç. Vlera mesatare e fitimit të humbur
(kosto oportune – humbja e fitimit para tatimit nga aktivitete të rregullta,
vlera mesatare për një ditë në denarë)
3. Kostot lidhur me fitimin e humbur nga aktivitete të rregullta
(kosto oportune = C*Ç)

3,78

3,78

3,78

21.180,20

21.180,20

21.180,20

80.071,50

80.071,50

80.071,50

GJITHSEJ

85.649,26

87.333,08

92.111,93

Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë

Pëlqimet – nga pesëdhjetë e pesë kompani të intervistuara, të dhëna për shpenzimet për përgatitje dhe
marrje të pëlqimeve kanë dhënë të gjitha kompanitë. Vlerat që kanë dhënë kompanitë për pëlqimet janë
regjistruar si shpenzime vjetore.
Shpenzime vjetore – Shpenzimet që i kanë paraqitur për pëlqimet lëvizin nga 4.000 deri në 10.000
denarë, kështu që merret vlera mesatare bazuar në frekuencën e shumës së dhënë.
Kostoja koha e të punësuarve për përgatitje dhe korrigjim – Mesatarisht, sipas deklaratave,
nevojiten gjashtëmbëdhjetë orë pune për përgatitjen dhe korrigjimin e dokumentacionit për
pëlqime. Kostoja mesatare e punonjësve në orë, bazuar në kostot për të punësuarit (nga llogaritë
përfundimtare), për 220 ditë pune të supozuara në vit, nga tetë orë pune në ditë, në industrinë
ushqimore është 202 denarë.
Koha e pritjes – Për të fituar pëlqime nga organi kompetent, kompanitë deklarojnë se janë të
nevojshëm mesatarisht nga tre deri në gjashtë ditë pune. Nëse supozojmë se në momentin e
caktuar të pritjes kompania nuk mund të vazhdojë me aktivitetet e saja operative, atëherë paraqitet
edhe humbje e fitimit të mundshëm në ditën e caktuar. Fitimi para tatimit në ditë për kompanitë e
anketuara mesatarisht është 21.000 denarë, kështu që në këtë mënyrë llogarisim fitimin potencial
të humbur që do të ishte gjeneruar, respektivisht koston oportune për kompaninë.
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Tabelë 4: Shpenzimet për pëlqime – industria ushqimore

Pëlqime
1. Shpenzimet për lëshimin e pëlqimeve
(Vlera mesatare në denarë e mjeteve financiare të paguara sipas ekzemplarit)
A. Koha e forcës punuese – përgatitje dhe korrigjim
(mesatarja e ekzemplarit)
B. Kostoja mesatare për një orë pune
(mesatarja për një orë në denarë me 220 ditë pune të supozuara në vit dhe 8 orë pune në ditë)
2. Kostot për të punësuarit
(kosto oportune = A*B)
C. Ditët e pritjes
(numri mesatar për një kompani dhe së paku për një pëlqim)
Ç. Vlera mesatare e fitimit të humbur
(kosto oportune – humbja e fitimit para tatimit nga aktivitete të rregullta, vlera mesatare për një
ditë në denarë)
3. Kostot lidhur me fitimin e humbur nga aktivitete të rregullta
(kosto oportune = C*Ç)
GJITHSEJ

Përnjëherë
5.854,55
16,62
202,33
3.363,08
4,10
21.180,20
86.737,98
95.955,60

Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë

Lidhur me taksat komunale, shuma e shpenzimeve të paraqitura lëviz brenda kufijve të përcaktuara
ligjorë, dhe në varësi të vendndodhjes varion nga 2.000 deri në 8.000 denarë në vit. Pagesat bëhen sipas
vendimit dhe kjo sipas kompanive nuk merr kohë.
Tabelë 5: Shpenzimet për taksat komunale – industria ushqimore

Taksa komunale
1. Shpenzimet për taksa komunale
(Vlera mesatare në denarë e mjeteve financiare të paguara sipas ekzemplarit)
A. Koha e forcës punuese – përgatitje dhe korrigjim
(mesatarja e ekzemplarit)
B. Kostoja mesatare për një orë pune
(mesatarja për një orë në denarë me 220 ditë pune të supozuara në vit dhe 8 orë pune në ditë)
2. Kostot për të punësuarit
(kosto oportune = A*B)
C. Ditët e pritjes
(numri mesatar për një kompani)
Ç. Vlera mesatare e fitimit të humbur
(kosto oportune – humbja e fitimit para tatimit nga aktivitete të rregullta, vlera mesatare për një
ditë në denarë)
3. Kostot lidhur me fitimin e humbur nga aktivitete të rregullta
(kosto oportune = C*Ç)
GJITHSEJ

Në vjet
4.825,45
1,00
202,33
202,33
0,00
21.180,20
0,00
5.027,78

Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë
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Në lidhje me shpenzimet e tjera të ndryshme administrative, një numër shumë i vogël i kompanive kanë
dhënë përgjigje për shumën e saktë të tyre. Njëkohësisht, kompanitë nuk mund t'i ndajnë me lehtësi këto
shpenzime nga regjistrat e tyre.
Krahasimi i kostove financiare vjetore (të cilat përsëriten, pa marrë në konsideratë kostot e njëfishta) për
marrjen e lejeve, licencave, pëlqimeve me shumën e kostove totale operative (krahasuar me të dhënat nga
llogaritë përfundimtare për vitin 20176), në bazë të rrëfimeve të kompanive në vlerë absolute varion nga
7.500 deri në 50.700 denarë. Vlera mesatare e kostove financiare vjetore për kompani (nga ekzemplari)
është 32.263 denarë, me pjesëmarrje prej 0,04% deri në 0,22% në shpenzimet (për vitin 2017), apo
mesatarisht 0,16% në shpenzimet totale operative (në ekzemplarin e kompanive në industrinë ushqimore).
Kostot financiare të njëfishta në raport me shpenzimet totale vetëm në një vit fiskal, për shembull vitin
2017, janë prej 0,18% deri në 0,33%.
Ngarkesa jotatimore shtesë – kompani nga industria ushqimore – ekzemplari
Nëse bëhet një vlerësim i ngarkesës jotatimore të kompanive (duke përdorur mënyrën e llogaritjes së
ngarkesës tatimore – llogaritja e përqindjes së pagesave jotatimore nga të ardhurat totale që kemi
identifikuar më sipër për çdo kompani), shohim se ngarkesa jotatimore shtesë e kompanive në industrinë
ushqimore për kostot që shfaqen çdo vjet është mesatarisht 0,13% nga të ardhurat totale7.
2017
Të ardhurat mesatare të kompanisë në ekzemplarë (denarë) 25.313.810
Kostoja mesatare e paguar për licenca, leje, pëlqime (denarë)
32.263
Ngarkesa jotatimore (%)*
0,13%*
* Llogaritja është bërë bazuar në të dhënat e paraqitura nga kompanitë për çdo kompani veçmas dhe për katër vite. Për shkak të
mbrojtjes së të dhënave individuale të kompanive, të dhënat këtu janë prezantuar në formë mesatare dhe të përgjithshme.

Kostot oportune
Matja e kostove oportune përmes parametrave të thjeshtë ka të bëjë me përfitimet e humbura të fitimit për
kompanitë, por edhe humbje për Buxhetin e RM-së të të ardhurave nga tatimi mbi fitimin. Në këtë rast si
kosto oportune parasysh merren:
А. koha e harxhuar e punonjësve për përgatitjen e kërkesave dhe korrigjimin e tyre, si dhe të dokumenteve
për marrjen e lejeve, licencave dhe pëlqimeve, të cilat janë të nevojshme për funksionimin e kompanisë,
është llogaritur si produkt i vlerës mesatare të orës së punës në industrinë ushqimore dhe kohës së
nevojshme për përgatitjen dhe eventualisht korrigjimin e kërkesave dhe dokumentacionit që personi juridik i
dorëzon tek organi kompetent (kostoja mesatare bruto për punonjës në orë * koha), dhe

Vini re se bëhet fjalë për mikro dhe ndërmarrje të vogla, kështu që ato mund të jenë dukshëm më të larta për ndërmarrje më të mëdha.
Shikuar individualisht apo secilën nga kompanitë e anketuara, ajo varion nga 0,03% deri në 0,20%, mirëpo më shpesh është 0,11% ose
0,14% nga të ardhurat totale.
6
7
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B. fitimi potencial i humbur që kompania do ta kishte arritur nëse nuk do të kishte pritur për marrjen e
dokumentit të caktuar (fitimi mesatar ditor para tatimit nga aktivitetet e rregullta * numri mesatar i ditëve që
pritet dokumenti i kërkuar).
Duke marrë parasysh përgjigjet e dhëna nga kompanitë për kohën e punonjësve si dhe kohën e pritjes,
kostot oportune të një kompanie mesatare janë mbi 334 mijë denarë në vjet dhe pjesa më e madhe është
në formë të fitimit potencial të humbur nga aktivitetet e rregullta.
Tabelë 6: Kostot oportune – industria ushqimore

Mesatarja për kompani
Kostot oportune për punonjës
(mesatare e përgjithshme për licenca, leje, pëlqime)
Kostot oportune për fitimin e humbur
(mesatare e përgjithshme për licenca, leje, pëlqime)
GJITHSEJ Kostot oportune mesatare për kompani

Përnjëherë
(denarë)

Në vjet
(denarë)

6.706

13.144

171.951

321.515

178.658

334.659

Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë
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3. Perceptime mbi rregullativën dhe vlerësimi i shpenzimeve jotatimore
dhe parafiskale tek kompanitë në sektorin e ndërtimit
Janë intervistuar dhe mbledhur të dhëna nga 54 kompani nga sektori i ndërtimit në vend. Kompanitë nga
ekzemplari përbëjnë 1,31% nga numri i përgjithshëm i ndërmarrjeve në këtë veprimtari8. Sipas rrëfimeve të
kompanive9, numri i përgjithshëm i të punësuarve në tërë ekzemplarin është 1.581 persona në vitin 2017
dhe shënon rritje në katër vitet e fundit, krahasuar me të dhënat e fundit statistikore për tërë sektorin në
vitin 2015 (viti i fundit ku në dispozicion kemi të dhëna statistikore të zbërthyera). Pjesëmarrja e ekzemplarit
është 4,99% nga numri i përgjithshëm i punonjësve në sektorin e ndërtimit. Njëkohësisht, sipas të dhënave
për të ardhurat e realizuara, në vitin 2015 kompanitë e përfshira në ekzemplar marrin pjesë me 1,3% në
qarkullimin e përgjithshëm të sektorit10.
Perceptimet e kompanive në sektorin e ndërtimit për madhësinë e barrës nga pagesat jotatimore
dhe parafiskale
Sipas rrëfimeve të kompanive, asnjëra nga kompanitë nuk ka deklaruar se sektori është i ngarkuar në
mënyrë të konsiderueshme me pagesa jotatimore (me 5 në shkallë prej 1 deri në 5) për asnjë nga opsionet
e dhëna, qoftë pagesa në nivel nacional/qendror, në nivel lokal ose ndaj shoqatave të esnafëve. Shumica e
deklaratave të kompanive janë neutrale ndaj thënies (as nuk pajtohen e as nuk kundërshtojnë) se janë të
ngarkuar konsiderueshëm me pagesa jotatimore, edhe atë me frekuencë më të madhe për pagesat drejt
pushtetit lokal dhe qendror në krahasim me pagesat ndaj odave dhe shoqatave të esnafëve.
Grafik 7: Perceptimet e kompanive në sektorin e ndërtimit për pagesat dhe barrën jotatimore dhe parafiskale
Sektori ku punoni është i ngarkuar konsiderueshëm me pagesa
jotatimore shtesë (drejt pushtetit në nivel qendror, lokal ose
odave/shoqatave të esnafëve)
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Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë
Enti statistikorë. Tregues strukturor afarist bazë sipas veprimtarive ekonomike (NVE Rev2), në vitin 2015 numri i përgjithshëm i ndërmarrjeve
në sektorin e ndërtimit është 4.133, ndërsa gjithsej ka 54.738 ndërmarrje.
9 Të dhënat që kanë të bëjnë me vlerësimet financiare, si dhe të dhënat nga raportet financiare të kompanive janë të bazuara në rrëfimet e
tyre, pa bërë rishikim mbi besueshmërinë e tyre me llogaritë përfundimtare vjetore ose përputhjen e aktiviteteve financiare me standardet e
kontabilitetit.
10 Krahasim i të dhënave statistikore të zbërthyera për qarkullimin në Sektorin e ndërtimit (F) me shumën e të ardhurave totale nga aktiviteti i
kompanive në ekzemplarë të shprehur në denarë.
8
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Kompanitë të cilat pajtohen (plotësisht ose pjesërisht) se shpenzojnë burime të rëndësishme në financa
dhe kohë për të ju përgjigjur kërkesave të rregullativës paraqesin 29% nga ekzemplari, 41% janë neutral në
deklaratat e tyre, ndërsa 29% nuk pajtohen. Pjesa më e madhe që pajtohen plotësisht ose pjesërisht
konsiderojnë se pagesat jotatimore dhe parafiskale ndikojnë negativisht në konkurrueshmërinë e
ndërmarrjes.
Grafik 8: Perceptimet e kompanive në sektorin e ndërtimit për pagesat jotatimore – ndikimi në burimet dhe konkurrueshmërinë
A M E N D O N I S E P A G E S A T J O F I S KA L E N D I K O J NË
N E G A T I VI SHT N Ë K O N K U R R UE SHMË R IN Ë D H E Z H V I L L IM IN E
P E R S O N I T J U R I DI K ?

Plotesisht pajtohem; 13%

15%

22%

Nuk pajtohem aspak; 9%

Plotesisht pajtohem; 9%

20%

22%

Nuk pajtohem aspak; 7%

41%

41%

N DË RM A RRJ A E J U A J S H P E N Z ON B U RI ME T Ë RË N DË S I S HM E
( F I N A NCI ARE DH E N J E RË Z ORE ) P Ë R P Ë RP U T HJ E N M E
RRE G U L L A T IVË N N Ë S E K T O RI N T U A J

Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë

Perceptimet e kompanive në sektorin e ndërtimit për shërbimin në raport me vlerën e pagesave
jotatimore dhe parafiskale
Sa i përket përshtatshmërisë së shërbimeve në krahasim me shumën e parave të paguara (vlerë-për-para),
pjesa më e madhe e kompanive në sektorin e ndërtimit konsiderojnë se nuk marrin shërbim proporcional
me shumën që japin për pagesat jotatimore dhe parafiskale.
Sa i përket kohëshmërisë së tyre, shumica e të anketuarve janë neutral në perceptimet e tyre, me një
frekuencë më të madhe të atyre kompanive që i prijnë qëndrimit se ka kohëshmëri të organeve gjatë
sigurimit të shërbimit të caktuar në raport me rregullativën që mbulon sektorin.
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Grafik 9: Perceptimet e kompanive në sektorin e ndërtimit për pagesat jotatimore – përshtatshmëria e shumës dhe afateve
kohore të shërbimit
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Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë

Perceptimet e kompanive në sektorin e ndërtimit për ndryshimet në rregullativë
Sa i përket frekuencës së përgjigjeve në mesin e kompanive që konsiderojnë se në këtë sektorë ka
ndryshime të shpeshta në rregullativë, një e treta kanë mendim neutral (33%), por frekuenca është më e
madhe e atyre kompanive që nuk pajtohen me qëndrimin për ndryshime të shpeshta në rregullativë (41%),
në krahasim me ato që pajtohen me këtë qëndrim (26%). Megjithatë, në pyetjen për harxhim të
rëndësishëm të burimeve për përputhjen me rregullativën, 41% e ndërmarrjeve kanë qëndrim neutral,
ndërsa 29% (tërësisht ose pjesërisht) pajtohen se harxhojnë burime të rëndësishme për përputhjen me
rregullativën dhe ndryshimet në të dhe e njëjta përqindje (29%) konsiderojnë (në tërësi ose pjesërisht) se
nuk harxhojnë burime të rëndësishme për përputhjen me ndryshimet në rregullativë.
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Grafik 10: Perceptimet e kompanive në sektorin e ndërtimit për pagesat jotatimore dhe parafiskale për përputhshmërinë me
rregullativën
N DË RM A RRJ A E J U A J S H P E N Z ON B U RI ME T Ë RË N DË S I S HM E
( F I N A NCI ARE DH E N J E RË Z ORE ) P Ë R P Ë RP U T HJ E N M E
RRE G U L L A T IVË N N Ë S E K T O RI N T U A J

Plotesisht pajtohem; 11%

24%

24%

Nuk pajtohem aspak; 9%

Plotesisht pajtohem; 13%

13%

Nuk pajtohem aspak; 4%

33%

31%

37%

N Ë S E K T O RI N K U V E P RO N N DË RM A RRJA J U A J K A
N DRY S H IM E T Ë S H P E S H TA N Ë K U A DRI N RRE G UL L AT O R

Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë

Format e konsultimeve dhe njohja me procesin e konsultimit dhe pjesëmarrje në ndryshimin e
rregullativës në kompanitë e sektorit të ndërtimit
Shumica e kompanive (67%) kanë deklaruar se kanë qenë të konsultuar gjatë procesit të ndryshimit dhe
miratimit të rregullativës së re në sektorin e ndërtimit, edhe atë më shpesh (86% e atyre që kanë deklaruar
se janë konsultuar) nëpërmjet odave ku ato janë anëtarë, kurse vetëm 11% e atyre që janë përgjigjur
pozitivisht kanë deklaruar se atë e bëjnë përmes ENER-it dhe 3% përmes konsultimeve të drejtpërdrejta
me institucionet kompetente.
Për 52% e të anketuarve fare nuk është e njohur se në çfarë mënyre mund të kyçen në procedurën për
ndryshimin dhe plotësimin e rregullativës, 35% e të anketuarve janë pjesërisht të njoftuar me procedurën,
ndërsa 13% e të anketuarve kanë deklaruar se janë tërësisht të njoftuar me procedurën dhe mënyrën e
informimit dhe se si të kyçen.
Nga ekzemplari, 43% e kompanive asnjëherë nuk kanë dhënë mendim apo sugjerime edhe pse kanë
njohuri për procedurën, 44% nuk kanë dhënë mendim sepse nuk dinë se si. Ato kompani që kanë dhënë
sugjerime ose kanë qenë iniciatorë të ndonjë procedure për ndryshim apo plotësim të rregullativës
paraqesin 13% nga kompanitë e anketuara në këtë sektor.
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Grafik 11: Perceptimet e kompanive në sektorin e ndërtimit për pagesat jotatimore – ndikim mbi rregullativën
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Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë

Shuma e pagesave jotatimore dhe parafiskale në sektorin e ndërtimit
Në bazë të pagesave të identifikuara jotatimore për sektorin janë përcaktuar shpenzimet sipas ligjit që ka të
bëjë me taksat administrative dhe ligjeve që rregullojnë këtë veprimtari, respektivisht janë identifikuar 104
baza për pagesë.
Tabelë 7: Ligjet e shqyrtuara dhe numri i detyrimeve – sektori i ndërtimit

Baza/Ligji – Sektori i ndërtimit

Nr.

1

Ligji për taksat administrative

28

2

Ligji për tokë ndërtimore

6

3

Ligji për kadastrën e patundshmërive

8

4

Ligji për ndërtim

54

5

Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik

8

Gjithsej

104

Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga rregullativa ligjore

Me grumbullimin e të dhënave u konstatua se regjistrat e kompanive në këtë sektorë nuk mbajnë llogari të
detajuar për shumën e pagesave jotatimore dhe parafiskale ndaj niveleve të ndryshme të pushtetit dhe
institucioneve, si dhe nuk kanë njohuri të hollësishme për shumën e tyre. Kjo është veçanërisht e theksuar
tek kompanitë që deklarojnë se evidenca e këtillë kryhet nga ana e kompanive të jashtme, gjegjësisht nga
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kompanitë e kontabilitetit dhe se nuk kanë të dhëna të hollësishme. Përveç kësaj, në bazë të deklaratave të
kompanive nga ekzemplari është konstatuar se struktura e shpenzimeve të sektorit të ndërtimit për leje,
licenca dhe pëlqime varet në masë të madhe nga madhësia e kompanisë dhe nga numri dhe përmasat e
objekteve ndërtimore.
Shpenzimet për secilën nga kategoritë e dhëna, respektivisht për çdo aktivitet administrativ janë
llogaritur vetëm si kosto oportune si dhe humbje e fitimit potencial (fitimi i humbur * koha e pritjes),
si rezultat i të dhënave të kufizuara të shpalosura nga kompanitë.
Licenca dhe leje – Të dhënat për llojet e licencave kanë të bëjnë me licencat për punonjësit (inxhinierët
dhe arkitektët) si dhe licencat për drejtues të ndërtesës, për projektim, kontraktim, mbikëqyrje etj, të cilat i
referohen personit juridik dhe paraqesin kosto të njëfishta ose periodike (për rinovim). Koha për marrjen e
licencave është mesatarisht prej 7 deri në 10 ditë. Shuma e këtyre licencave të njëhershme (ose që zgjasin
më shumë vite) mund të arrin nga treqind deri në më shumë se pesëqind mijë denarë.
Tabelë 8: Shpenzimet për licenca dhe leje – sektori i ndërtimit

Licenca dhe leje
C. Ditët e pritjes
(numri mesatar për një kompani dhe së paku për një leje)
Ç. Vlera mesatare e fitimit të humbur
(kosto oportune – humbja e fitimit para tatimit nga aktivitete të
rregullta, vlera mesatare për një ditë në denarë)
3. Kostot lidhur me fitimin e humbur nga aktivitete të rregullta
(kosto oportune = C*Ç)
GJITHSEJ

Përnjëherë
7,61
43.599
331.788
331.788

Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë

Pëlqimet – të dhëna për përgatitjen dhe marrjen e pëlqimeve kanë dhënë shumica e kompanive sa i përket
kohës së nevojshme për përgatitje dhe kanë cekur pëlqime si: për ndërtim, për hapësirë afariste dhe
opinione rreth ndërtimit të caktuar.
Kostoja koha e të punësuarve për përgatitje dhe korrigjim të pëlqimeve sipas kompanive është deri në një
ditë pune, respektivisht 8 orë pune, ndërsa koha e pritjes për marrjen e pëlqimeve nga organi kompetent
mesatarisht është nga 15 deri në 30 ditë. Nëse supozojmë se në momentin e caktuar të pritjes kompania
nuk mund të vazhdojë me aktivitetet e saja operative, kjo nënkupton edhe humbje e fitimit të mundshëm në
ditën e caktuar. Fitimi para tatimit në ditë për kompanitë e anketuara mesatarisht është 43.599 denarë,
kështu që në këtë mënyrë llogarisim fitimin potencial të humbur që do të ishte gjeneruar, respektivisht
koston oportune për kompaninë.
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Tabelë 9: Shpenzimet për pëlqime – sektori i ndërtimit

Varësisht nga
ndërtesat

Pëlqime
A. Koha e forcës punuese – përgatitje dhe korrigjim
(mesatarja e ekzemplarit)
B. Kostoja mesatare për një orë pune
(mesatarja për një orë në denarë me 220 ditë pune të supozuara në vit dhe 8 orë
pune në ditë)
2. Kostot për të punësuarit
(kosto oportune = A*B)
C. Ditët e pritjes
(numri mesatar për një kompani dhe së paku për një pëlqim)
Ç. Vlera mesatare e fitimit të humbur
(kosto oportune – humbja e fitimit para tatimit nga aktivitete të rregullta, vlera
mesatare për një ditë në denarë)
3. Kostot lidhur me fitimin e humbur nga aktivitete të rregullta
(kosto oportune = C*Ç)
GJITHSEJ

8,21
173,85
1.427,30
20,37
43.599
888.112
889.539

Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë

Lidhur me taksat komunale, shuma e tyre lëviz brenda kufijve të përcaktuara ligjorë, dhe në varësi të
vendndodhjes varion nga 2.000 deri në 8.000 denarë në vit. Pagesat bëhen sipas vendimit dhe kjo sipas
kompanive nuk merr kohë.
Në lidhje me shpenzimet e tjera të ndryshme administrative, një numër shumë i vogël i kompanive kanë
dhënë përgjigje për shumën e saktë të tyre. Kompanitë nuk mund t'i ndajnë me lehtësi këto shpenzime nga
regjistrat e tyre. Sa u përket këtyre, mund të supozohet se arrijnë nga 50 deri në 500 denarë për taksa të
ndryshme administrative. Shpenzime shtesë që janë të listuar si harxhime të rëndësishme nga ana e këtij
sektori përmenden edhe pagesat për trajtimin e mbeturinave dhe taksat anëtarësie ndaj odave.
Kostot oportune
Matja e kostove oportune përmes parametrave të thjeshtë tregon në përfitime të humbura të
konsiderueshme. Në këtë rast si kosto oportune parasysh merren:
А. koha e harxhuar e punonjësve për përgatitjen e kërkesave dhe korrigjimin e tyre, si dhe të dokumenteve
për marrjen e lejeve, licencave dhe pëlqimeve, të cilat janë të nevojshme për funksionimin e kompanisë,
është llogaritur si produkt i vlerës mesatare të orës së punës në sektorin e ndërtimit dhe kohës së
nevojshme për përgatitjen dhe eventualisht korrigjimin e kërkesave dhe dokumentacionit që personi juridik i
dorëzon tek organi kompetent (kostoja mesatare bruto për punonjës në orë * koha), dhe
B. fitimi potencial i humbur që kompania do ta kishte arritur nëse nuk do të kishte pritur për marrjen e
dokumentit të caktuar (fitimi mesatar ditor para tatimit nga aktivitetet e rregullta * numri mesatar i ditëve që
pritet dokumenti i kërkuar).
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Duke marrë parasysh përgjigjet e dhëna nga kompanitë për kohën e punonjësve si dhe kohën e pritjes,
kostot oportune të një kompanie mesatare mund të jenë edhe 889 mijë denarë në vjet dhe pjesa më e
madhe është në formë të fitimit të humbur nga aktivitetet e rregullta.
Tabelë 10: Kostot oportune – sektori i ndërtimit

Mesatarja për kompani

denarë

Kostot oportune për punonjës
(mesatare e përgjithshme për licenca, leje, pëlqime)

1.427,3

Kostot oportune për fitimin e humbur
(mesatare e përgjithshme për licenca, leje, pëlqime)

888.112

GJITHSEJ Kostot oportune mesatare për kompani

889.539,3

Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë
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4. Analizë ekonomike dhe simulim
4.1.
Analiza fiskale: barra tatimore dhe jotatimore në raport me
PBB-në
Barra tatimore si përqindje e PBB-së është proporcioni i tatimeve të paguara në prodhimin e brendshëm
bruto (PBB-në). Megjithatë, përveç të ardhurave tatimore në buxhetin shtetëror derdhen edhe të ardhura
jotatimore, të cilat gjithashtu mund të krahasohen me prodhimin e brendshëm bruto si dhe me të ardhurat
totale të grumbulluara në thesarin shtetëror. Në këtë mënyrë i afrohemi barrës fiskale.
Pjesëmarrja e të ardhurave totale të grumbulluara në PBB-në (duke i përjashtuar të ardhurat nga
huamarrja) në vitin 2017 është 28,99%, me trend të rritjes nga viti 2013. Të ardhurat tatimore si pjesë e
PBB-së gjithashtu kanë një rritje të lehtë që nga viti 2013, duke arritur 16,65% në vitin 2017.
Të ardhurat jotatimore marrin pjesë me 2,16% në prodhimin e brendshëm bruto në vitin 2017, me një trend
të vazhdueshëm nën 2,5% që nga viti 2011, kur pjesëmarrja e tyre bie në 2,71% nga 4,43% në vitin 2008.
Në periudhën nga viti 2007 deri në vitin 2013 në kuadër të projektit të qeverisë së atëhershme i njohur si
Gijotinë rregullatore11, u ndryshuan një numër i konsiderueshëm i ligjeve dhe akteve nënligjore për të
reduktuar barrierat administrative dhe procedurat burokratike për të përmirësuar mjedisin e biznesit.
Është me rëndësi të theksohet trendi i rritjes së mjeteve të grumbulluara nga "taksat e tjera administrative",
të cilat vazhdimisht dhe në mënyrë të shumëfishtë rriten në dhjetë vitet e fundit, edhe atë nga 3% në 17%
nga të ardhurat totale jotatimore.
Tabelë 11: Pasqyrë e disa grupeve të të ardhurave në Buxhetin e RM-së dhe pjesëmarrja në PBB-në, 2008-2017
në milionë denarë
PBB
sipas metodës së prodhimit - çmime korente, EShS
TË ARDHURA TOTALE
(të dhëna nga Thesari, pa të ardhurat nga huamarrja)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

414.890

414.622

437.296

464.186

466.703

501.891

527.631

558.954

598.881

619.788

136.411

128.498

132.149

137.166

138.115

140.248

145.929

161.207

169.356

179.673

Të ardhura tatimore
(të dhëna nga Thesari, pa përfshirë kontributet)

76.559

70.754

72.938

78.206

75.619

77.478

83.845

91.357

98.457

103.217

Të ardhura jotatimore
(të dhëna nga Thesari)

18.400

16.402

14.066

12.844

12.626

12.109

10.634

12.859

12.973

13.396

Taksa tjera administrative

561

514

543

668

721

831

1.190

1.733

1.886

2.277

Të ardhura tjera jotatimore
Taksa tjera administrative si % e të ardhurave
jotatimore

942

1.265

883

1.937

1.705

3.014

849

1.498

636

561

3%

3%

4%

5%

6%

7%

11%

13%

15%

17%

94.959

87.156

87.004

91.050

88.245

89.587

94.479

104.216

111.430

116.613

Të ardhura totale/PBB

32,88%

30,99%

30,22%

29,55%

29,59%

27,94%

27,66%

28,84%

28,28%

28,99%

Të ardhura tatimore/PBB

18,45%

17,06%

16,68%

16,85%

16,20%

15,44%

15,89%

16,34%

16,44%

16,65%

4,43%

3,96%

3,22%

2,77%

2,71%

2,41%

2,02%

2,30%

2,17%

2,16%

22,89%

21,02%

19,90%

19,61%

18,91%

17,85%

17,91%

18,64%

18,61%

18,81%

Gjithsej të ardhura tatimore dhe jotatimore
%

Të ardhura jotatimore/PBB
(Të ardhura tatimore + jotatimore)/PBB

Burimi: Të dhënat për PBB-në bazohen në të dhënat e publikuara nga EShS-ja. Të dhënat mbi të ardhurat bazohen në të dhënat për
ekzekutimin e Buxhetit, Ministria e financave.
Raport i përgjithshëm për këtë projekt nuk është gjetur. Bazuar në arkivin e qeverisë, sipas ministrit të atëhershëm të financave, janë bërë
ndryshime të 100 dispozitave ligjore dhe 600 akteve nënligjore, http://www.vlada.mk/?q=node&page=756&ln=mk.
11
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Grafik 12: Trendi i pjesëmarrjes së të ardhurave buxhetore në PBB-në
Të ardhura totale/PBB

Të ardhura tatimore/PBB

Të ardhura jotatimore/PBB
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Burimi: Të dhënat për PBB-në bazohen në të dhënat e publikuara nga EShS-ja.
Të dhënat mbi të ardhurat bazohen në të dhënat për ekzekutimin e Buxhetit, Ministria e financave.

Nëse shqyrtohen të ardhurat jotatimore në Buxhetin e RM-së në dhjetë vitet e fundit, ato kanë një trend të
rënies edhe në vlerë absolute edhe si pjesëmarrje në të ardhurat totale buxhetore.
Nëse i analizojmë veçmas, pjesëmarrje më të madhe kanë "shërbimet e tjera qeveritare" me 38% në të
ardhurat jotatimore për vitin 2017, me një trend të vazhdueshëm të rritjes, ndërsa të ardhurat nga "taksat
dhe kompensimet" marrin pjesë me 28% në të ardhurat jotatimore në vitin 2017 dhe pjesëmarrja e tyre,
gjithashtu, shënon një trend të rritjes.
Grafik 13: Llojet e ndryshme të të ardhurave jotatimore dhe pjesëmarrja në të ardhurat e përgjithshme të Buxhetit të RM-së
Të ardhurat jotatimore në Buxhetin e RM-së
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% e të ardhurave jotatimore në të ardhurat totale (djathtë)

Burimi: Të dhënat janë në bazë të llogarive përfundimtare të Buxhetit të RM-së, 2008-2017
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Kështu, mund të shihet shumë më qartë barra efektive mbi tatimpaguesit, respektivisht ekonomisë se sa
kur shqyrtohet vetëm ngarkesa tatimore. Rritja e tyre edhe në vlerë absolute edhe si pjesëmarrje në të
ardhurat si dhe në PBB-në është rezultat i nevojës për financim plotësues të institucioneve në çdo pjesë të
sektorit publik, megjithëse në këtë pjesë nuk analizojmë se për çka përdoren këto mjete, si shpërndahen
dhe sa është transparente, efikase dhe efektive shpenzimi i tyre.
Pagesat jotatimore dhe parafiskale ndikojnë negativisht edhe në vendimet e investitorëve, për të cilët nuk
janë vendimtarë vetëm normat e tatimeve, por edhe përhershmëria dhe parashikueshmëria e rregullativës
për pagesat jotatimore dhe parafiskale. Nga kjo edhe nevoja për racionalizimin e këtyre shpenzimeve me
qëllim krijimin e një mjedisi për planifikim të besueshëm afarist të subjekteve, rritjen e konkurrueshmërisë
së tyre dhe nxitjen e investimeve dhe rritjen e sektorit privat.

4.2.
Simulimi i efektit të reduktimit të shpenzimeve nga pagesat
jotatimore dhe parafiskale mbi VShB-në në industrinë ushqimore
dhe sektorin e ndërtimit
Në kapitujt e mëparshëm kemi përcaktuar shpenzimet mesatare vjetore për çdo kategori të pagesave
jotatimore dhe parafiskale për kompani në industrinë ushqimore dhe sektorin e ndërtimit sipas të dhënave
të fituara nga kompanitë e intervistuara në ekzemplarin tonë. Këto pagesa nuk shprehen vetëm përmes
shpenzimeve të drejtpërdrejta financiare lidhur me licencat, pëlqimet, lejet dhe taksat komunale, por edhe
përmes kostove indirekte oportune. Kostot indirekte oportune llogariten si shumë e kostove për punonjësit
për përputhjen me rregullativën dhe fitimit të humbur nga aktivitetet e rregullta si pasojë e kohës së pritjes
në kuadër të procedurave administrative.
Për të thjeshtësuar pamjen dhe përllogaritjet në simulimin, janë bërë këto supozime:
 Numri i kompanive në sektorë mbetet i pandryshuar;
 Ambienti politik në Maqedoni mbetet i pandryshuar;
 Produktiviteti i punonjësve në këto industri mbetet i pandryshuar;
 Niveli i zhvillimit tekniko-teknologjik i kompanive mbetet i pandryshuar;
 Efikasiteti i administratës mbetet në nivelin e njëjtë;
 Numri mesatar i ditëve të punës në vit është 220 ditë;
 Niveli i kërkesës për produkte dhe shërbime, respektivisht kushtet e tregut për këto industri mbeten
të pandryshuara;
 Kursimet që kompanitë do t’i realizojnë për shkak të heqjes/reduktimit të këtyre pagesave do të
riinvestohen në kompani dhe nuk do të ndahen si dividend;
 Investimet e kompanive ndikojnë drejtpërdrejt në rritjen e prodhimit të brendshëm bruto.
Duke pasur parasysh se disa nga pagesat jotatimore dhe parafiskale janë pagesa të njëfishta, kurse të
tjerat janë të shumëfishta, në këtë kapitull i sistematizojmë pagesat jotatimore dhe parafiskale të industrisë
ushqimore (Tabela 12) dhe sektorit të ndërtimit (Tabela 13) për të përcaktuar shpenzimet mesatare vjetore
për pagesa jotatimore dhe parafiskale për kompani në periudhën e viteve 2011-2015.
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Sipas të dhënave në dispozicion, kemi gjetur se një kompani nga industria ushqimore ka shpenzime
mesatare vjetore prej 260.599 denarë, ndërsa kompanitë nga sektori i ndërtimit kanë shpenzime mesatare
vjetore prej 959.755 denarë për pagesa jotatimore.
Përkundër faktit se disa nga pagesat janë vlerësuar nga kompanitë e intervistuara si joproporcionale me
shërbimin e kthyer që merret nga shteti dhe të njëjtat duhet të reduktohen ose tërhiqen, reformat potenciale
duhet të fokusohen më tej në përshpejtimin e procedurave administrative dhe efikasitetin e administratës.
Siç mund të shihet nga tabelat 12 dhe 13, një pjesë e madhe e shpenzimeve për pagesa jotatimore dhe
parafiskale rrjedh nga kostot për punonjësit, të cilët një pjesë të caktuar të kohës së tyre dedikojnë për
përputhjen me rregullativën e cila, sipas perceptimit të kompanive nga ekzemplari, shpesh ndryshohet.
Përveç kësaj, një pjesë e rëndësishme e shpenzimeve totale për pagesa jotatimore janë pikërisht kostot
indirekte oportune që rrjedhin nga fitimi i humbur nga aktivitetet e rregullta si pasojë e kohës së pritjes
lidhur me procedurat administrative dhe arrijnë më shumë se gjysma e shpenzimeve totale për pagesa
jotatimore në të dy sektorët.
Tabelë 12: Shpenzimet mesatare vjetore për pagesa jotatimore dhe parafiskale në industrinë ushqimore për periudhën e viteve
2011-2015

Lloji i pagesës
jotatimore

Licenca

Leje

Pëlqime

Taksa komunale

Shpenzimet jotatimore në industrinë ushqimore (në denarë)
Shpenzime të
Shpenzime të
Lloji i shpenzimeve
shumëfishta – në nivel
njëfishta
vjetor
Shpenzimet për lëshimin e
17.619
40.384
licencave
Kostot për të punësuarit
3.369
3.343
Kostot lidhur me fitimin e humbur
87.979
85.213
nga aktivitete të rregullta
Shpenzimet për lëshimin e lejeve
0
2.191
Kostot për të punësuarit
0
3.386
Kostot lidhur me fitimin e humbur
0
80.071
nga aktivitete të rregullta
Shpenzimet për lëshimin e
5.854
0
pëlqimeve
Kostot për të punësuarit
3.363
0
Kostot lidhur me fitimin e humbur
86.737
0
nga aktivitete të rregullta
Shpenzimet për taksa komunale
0
4.825
Kostot për të punësuarit
0
202
Kostot lidhur me fitimin e humbur
0
0
nga aktivitete të rregullta
GJITHSEJ

Shpenzime të përgjithshme
mesatare vjetore për kompani
(2011-2015)
43.908
4.017
102.809
2.191
3.386
80.071
1.171
673
17.347
4.825
202
0
260.599

Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë dhe të dhëna nga EShS-ja
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Tabelë 13: Shpenzimet mesatare vjetore për pagesa jotatimore në sektorin e ndërtimit për periudhën e viteve 2011-2015
Shpenzimet jotatimore në sektorin e ndërtimit (në denarë)
Lloji i pagesës
jotatimore

Shpenzime të
njëfishta

Shpenzime të
shumëfishta – në nivel
vjetor

/
/

/
/

Shpenzime të
përgjithshme mesatare
vjetore për kompani
(2011-2015)
/
/

331.788

/

66.358

Shpenzimet për lëshimin e lejeve
Kostot për të punësuarit

/
/

/
/

/
/

Kostot lidhur me fitimin e humbur nga
aktivitete të rregullta

/

/

/

Shpenzimet për lëshimin e pëlqimeve
Kostot për të punësuarit

/
1.427

/
/

/
285

Kostot lidhur me fitimin e humbur nga
aktivitete të rregullta

/

888.112

888.112

Shpenzimet për taksa komunale
Kostot për të punësuarit

/
/

5.000
/

5.000
/

Kostot lidhur me fitimin e humbur nga
aktivitete të rregullta

/

/

/

GJITHSEJ

959.755

Lloji i shpenzimeve
Shpenzimet për lëshimin e licencave
Kostot për të punësuarit

Licenca

Kostot lidhur me fitimin e humbur nga
aktivitete të rregullta

Leje

Pëlqime

Taksa
komunale

Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë dhe të dhëna nga EShS-ja

Zvogëlimin e pagesave jotatimore joproporcionale apo heqjen e pagesave jotatimore joadekuate, si dhe
avancimin e procedurave administrative dhe reduktimin e kohës së pritjes do të kishin sjell ca kursime edhe
në industrinë ushqimore edhe në sektorin e ndërtimit, kështu që me rritjen e fitimit të tatimueshëm
nënkuptohet edhe rritje të të ardhurave tatimore, apo kursimet mund të përdoren për investime të reja të
cilat në të ardhmen do të gjeneronin rritje më të lartë ekonomike.
Në vijim do të shqyrtojmë 3 skenarë të ndryshëm hipotetik për simulimin e efektit të reduktimit të
shpenzimeve nga pagesat jotatimore dhe parafiskale në ndryshimin e vlerës së shtuar bruto (VShB) në
secilin nga sektorët e përzgjedhur:




Skenari 1: Reduktim të shpenzimeve nga pagesat jotatimore për 10%;
Skenari 2: Reduktim të shpenzimeve nga pagesat jotatimore për 15%;
Skenari 3: Reduktim të shpenzimeve nga pagesat jotatimore për 20%.

Kështu, në të gjithë skenarët e mësipërm analizohen parametrat e mëposhtëm:






Rritja mesatare e vlerës së shtuar bruto për periudhën e viteve 2011-2015;
Zvogëlimi i pagesave jotatimore në periudhën e viteve 2011-2015;
Zvogëlimi i pagesave jotatimore si % e VShB-së në periudhën e viteve 2011-2015;
Zmadhimi i normës së rritjes reale të prodhimit të brendshëm bruto;
Rritja e të ardhurave tatimore nga tatimi mbi fitimin.

40

Vlerësimi i shpenzimeve jotatimore dhe parafiskale dhe përputhshmëria me rregullativën
Rasti i industrisë ushqimore dhe sektorit të ndërtimit

Industria ushqimore
Pasi që kemi përcaktuar shpenzimet mesatare vjetore për pagesat jotatimore për kompani dhe duke ditur
numrin e subjekteve në gjithë industrinë ushqimore bazuar në të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikave,
lehtë mund ta vlerësojmë shumën totale të shpenzimeve për pagesat jotatimore në nivel të gjithë
industrisë. Në bazë të të dhënave të fituara nga 55 kompani të intervistuara, në nivel të tërë industrisë
ushqimore për periudhën e analizuar mesatarisht në vjet shpenzohen 379 milionë denarë për pagesa
jotatimore (Tabela 14).
Siç mund të shihet nga tabela, vlera e shtuar bruto mesatare në industrinë ushqimore për periudhën e
viteve 2011-2015 është 6.376 milionë denarë. Sipas të tre skenarëve, me reduktimin e shpenzimeve nga
pagesat jotatimore për 10%, vlera e shtuar bruto mesatare vjetore për periudhën e analizuar do të arrinte
6.414 milionë denarë, me reduktimin e shpenzimeve nga pagesat jotatimore për 15%, vlera e shtuar bruto
mesatare vjetore për periudhën e analizuar do të arrinte 6.433 milionë denarë, ndërsa me reduktimin e
pagesave jotatimore për 20%, vlera e shtuar bruto mesatare vjetore për periudhën e analizuar do të arrinte
6.452 milionë denarë. Rritja potenciale e vlerës së shtuar bruto në industrinë ushqimore me reduktimin e
shpenzimeve nga pagesat jotatimore për të tre skenarët është paraqitur më poshtë në Grafikun 14.
Tabelë 14: VShB-ja në industrinë ushqimore sipas skenarëve (mil. denarë)
Viti

2011

2012

2013

2014

2015

Vlera
mesatare

Nr. i kompanive në industrinë
ushqimore

1.429

1.430

1.420

1.478

1.529

/

Shpenzimet për pagesat
jotatimore në nivel të industrisë
(mil. denarë)

372,40

372,66

370,05

385,17

398,46

379,75

Skenari zero: VShB-ja në
industrinë ushqimore
(çmime korente, në mil. denarë)

3.430

3.881

7.170

8.241

9.158

6.376

Skenari 1: VShB-ja në industrinë
ushqimore me
reduktim të pagesave jotatimore
prej 10%
(mil. denarë)

3.467

3.918

7.207

8.280

9.198

6.414

Skenari 2: VShB-ja në industrinë
ushqimore me
reduktim të pagesave jotatimore
prej 15%
(mil. denarë)

3.486

3.937

7.226

8.299

9.218

6.433

Skenari 3: VShB-ja në industrinë
ushqimore me
reduktim të pagesave jotatimore
prej 20%
(mil. denarë)

3.504

3.956

7.244

8.318

9.238

6.452

Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë dhe të dhëna nga EShS-ja
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Grafik 14: Rritja e VShB-së në industrinë ushqimore sipas skenarëve (mil. denarë)
Rritja potenciale e VShB-së në industrinë ushqimore me reduktimin
e pagesave jotatimore
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Skenari zero: VShB-ja në industrinë ushqimore (çmime korente, në mil. denarë)
Skenari 1: VShB-ja në industrinë ushqimore me reduktim të pagesave jotatimore prej 10% (mil. denarë)
Skenari 2: VShB-ja në industrinë ushqimore me reduktim të pagesave jotatimore prej 15% (mil. denarë)
Skenari 3: VShB-ja në industrinë ushqimore me reduktim të pagesave jotatimore prej 20% (mil. denarë)

Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë dhe të dhëna nga EShS-ja

Sipas të tre skenarëve, shuma totale që do të kursehej për 5 vite (2011-2015) në nivel të tërë industrisë
ushqimore nga reduktimi i shpenzimeve për pagesa jotatimore prej 10% do të arrinte 190 milionë denarë,
nga reduktimi prej 15% do të arrinte 285 milionë denarë dhe nga reduktimi prej 20% do të arrinte 380
milionë denarë.
Tabelë 15: Reduktimi i pagesave jotatimore dhe parafiskale në vlerë absolute sipas skenarëve (mil. denarë)

Reduktimi i pagesave jotatimore në vlerë absolute në industrinë ushqimore
(mil. denarë)
Viti

Gjithsej

2011

2012

2013

2014

2015

Reduktim i pagesave jotatimore për 10%

37

37

37

39

40

190

Reduktim i pagesave jotatimore për 15%

56

56

56

58

60

285

Reduktim i pagesave jotatimore për 20%

74

75

74

77

80

380

Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë dhe të dhëna nga EShS-ja

Kështu, sipas skenarit 1 – reduktimi i shpenzimeve për pagesa jotatimore për 10% do të rezultonte me rritje
mesatare vjetore të vlerës së shtuar bruto prej 0,69%, sipas skenarit 2 – reduktimi i shpenzimeve për
pagesa jotatimore për 15% do të rezultonte me rritje mesatare të vlerës së shtuar bruto prej 1,04% dhe
sipas skenarit 3 – reduktimi i shpenzimeve për pagesa jotatimore për 20% do të rezultonte me rritje
mesatare të vlerës së shtuar bruto prej 1,39% (Tabela 16).
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Tabelë 16: Ndryshimi i VShB-së në % në industrinë ushqimore për skenarë të caktuar

Ndryshimi i VShB-së në % në industrinë ushqimore për skenarë të caktuar në krahasim
me VShB-në në vitin e dhënë
Viti

Mesatare
(në%)

2011

2012

2013

2014

2015

Reduktim i pagesave jotatimore për 10%

1,09

0,96

0,52

0,47

0,44

0,69

Reduktim i pagesave jotatimore për 15%

1,63

1,44

0,77

0,70

0,65

1,04

Reduktim i pagesave jotatimore për 20%

2,17

1,92

1,03

0,93

0,87

1,39

Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë dhe të dhëna nga EShS-ja

Ndryshimi që do të ndodhte me reduktimin e pagesave jotatimore sipas tre skenarëve mund të shihet edhe
përmes ndryshimit të normës së rritjes reale të prodhimit të brendshëm bruto. Siç mund të shihet nga
tabelat 17 dhe 18, norma e rritjes reale të prodhimit të brendshëm bruto zmadhohet me zvogëlimin e të
ardhurave jotatimore.
Tabelë 17: Norma e rritjes reale me reduktimin e shpenzimeve për pagesa jotatimore në industrinë ushqimore (%)

Viti

2011

2012

2013

2014

2015

Norma reale e rritjes së PBB-së (%)

2,350

-0,466

2,925

3,629

3,856

2,360

-0,456

2,935

3,639

3,866

2,365

-0,451

2,940

3,644

3,871

2,370

-0,446

2,945

3,649

3,875

Norma reale e rritjes së PBB-së (%) me reduktimin e
pagesave jotatimore për 10%
Norma reale e rritjes së PBB-së (%) me reduktimin e
pagesave jotatimore për 15%
Norma reale e rritjes së PBB-së (%) me reduktimin e
pagesave jotatimore për 20%

Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë dhe të dhëna nga EShS-ja
Tabelë 18: Efekti akumulues – ndryshimi i normën se rritjes reale të PBB-së me reduktimin e pagesave jotatimore për skenar në
industrinë ushqimore, në p.p.

Industria ushqimore
Efekti akumulues – ndryshimi i normën se rritjes
reale të PBB-së me reduktimin e pagesave
jotatimore për 10%, në p.p.
Efekti akumulues – ndryshimi i normën se rritjes
reale të PBB-së me reduktimin e pagesave
jotatimore për 15%, në p.p.
Efekti akumulues – ndryshimi i normën se rritjes
reale të PBB-së me reduktimin e pagesave
jotatimore për 20%, në p.p.

2011

2012

2013

2014

2015

0,010

0,019

0,030

0,040

0,050

0,015

0,029

0,045

0,060

0,074

0,020

0,039

0,059

0,079

0,099

Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë dhe të dhëna nga EShS-ja

Efekti akumulues nga reduktimi i pagesave jotatimore në industrinë ushqimore në rritjen e PBB-së sipas
skenarit 1 (reduktim të shpenzimeve jotatimore prej 10%) do të ishte rritje më e lartë për 0,05 p.p. në vitin
2015, sipas skenarit 2 (reduktim të shpenzimeve jotatimore prej 15%) do të ishte 0,074 p.p. dhe sipas
skenarit 3 (reduktim të shpenzimeve jotatimore prej 20%) do të ishte 0,099 p.p..
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Në Tabelën 19 janë paraqitur të ardhurat e pritura tatimore nga tatimi mbi fitimin me reduktimin e pagesave
jotatimore në industrinë ushqimore. Kjo pritje rrjedh nga supozimi se kursimet nga reduktimi i pagesave
jotatimore do të rezultojnë me rritje të fitimit e kështu edhe me rritje të të ardhurave tatimore në Buxhet.
Tabelë 19: Të ardhurat e pritura tatimore nga tatimi mbi fitimin me reduktimin e shpenzimeve për pagesa jotatimore në
industrinë ushqimore (në mil. denarë)

Industria ushqimore

2011

2012

2013

2014

2015

Të ardhurat tatimore nga tatimi mbi fitimin (mil. denarë)

3.888

3.652

4.421

5.060

12.024

3.892

3.656

4.425

5.064

12.028

3.894

3.658

4.427

5.066

12.030

3.895

3.659

4.428

5.068

12.032

Të ardhurat e pritura tatimore nga tatimi mbi fitimin me
reduktimin e shpenzimeve për pagesa jotatimore në industrinë
ushqimore për 10% (mil. denarë)
Të ardhurat e pritura tatimore nga tatimi mbi fitimin me
reduktimin e shpenzimeve për pagesa jotatimore në industrinë
ushqimore për 15% (mil. denarë)
Të ardhurat e pritura tatimore nga tatimi mbi fitimin me
reduktimin e shpenzimeve për pagesa jotatimore në industrinë
ushqimore për 20% (mil. denarë)

Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë dhe të dhëna nga EShS-ja

Sektori i ndërtimit
Sipas Tabelës 13, në bazë të të dhënave të fituara nga 55 kompani të intervistuara, kompanitë nga sektori i
ndërtimit në nivel vjetor për periudhën e analizuar mesatarisht shpenzojnë nga 959.755 denarë për pagesa
jotatimore dhe parafiskale. Duke marrë parasysh numrin e kompanive në sektorin e ndërtimit (Tabela 20)
mund të vlerësojmë shpenzimet mesatare vjetore për pagesa jotatimore dhe parafiskale në sektorin e
ndërtimit, të cilat në periudhën e viteve 2011-2015 arrijnë 3,792 milionë denarë në nivel të gjithë sektorit.
Tabelë 20: VShB-ja në sektorin e ndërtimit sipas skenarëve (në mil. denarë)

Viti
Nr. i kompanive në sektorin e ndërtimit
Shpenzimet për pagesat jotatimore në
nivel të sektorit (mil. denarë)
Skenari zero: VShB-ja në sektorin e
ndërtimit (çmime korente, në mil. denarë)
Skenari 1: VShB-ja në sektorin e ndërtimit
me reduktim të pagesave jotatimore prej
10% (mil. denarë)
Skenari 2: VShB-ja në sektorin e ndërtimit
me reduktim të pagesave jotatimore prej
15% (mil. denarë)
Skenari 3: VShB-ja në sektorin e ndërtimit
me reduktim të pagesave jotatimore prej
20% (mil. denarë)

2011

2012

2013

2014

2015

3.774

3.909

3.982

3.959

4.133

Vlera
mesatare
/

3,622

3,752

3,822

3,800

3,967

3,792

24.215

26.695

35.725

36.555

39.687

32.575

24.577

27.070

36.107

36.935

40.084

32.955

24.758

27.258

36.298

37.125

40.282

33.144

24.939

27.445

36.489

37.315

40.480

33.334

Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë dhe të dhëna nga EShS-ja
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Siç mund të shihet nga tabela e mësipërme, vlera e shtuar bruto mesatare në sektorin e ndërtimit për
periudhën e viteve 2011-2015 është 32.575 milionë denarë. Sipas të tre skenarëve, me reduktimin e
shpenzimeve nga pagesat jotatimore për 10%, vlera e shtuar bruto mesatare vjetore për periudhën e
analizuar do të arrinte 32.955 milionë denarë, me reduktimin e pagesave jotatimore për 15%, vlera e shtuar
bruto mesatare vjetore për periudhën e analizuar do të arrinte 33.144 milionë denarë, ndërsa me
reduktimin e pagesave jotatimore për 20%, vlera e shtuar bruto mesatare vjetore për periudhën e analizuar
do të arrinte 33.334 milionë denarë. Rritja potenciale e vlerës së shtuar bruto në sektorin e ndërtimit me
reduktimin e shpenzimeve nga pagesat jotatimore është paraqitur më poshtë në Grafikun 15.
Grafik 15: Rritja e VShB-së në sektorin e ndërtimit sipas skenarëve (mil. denarë)
Rritja potenciale e VShB-së në sektorin e ndërtimit me reduktimin e
pagesave jotatimore
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Skenari zero: VShB-ja në sektorin e ndërtimit (çmime korente, në mil. denarë)
Skenari 1: VShB-ja në sektorin e ndërtimit me reduktim të pagesave jotatimore prej 10% (mil. denarë)
Skenari 2: VShB-ja në sektorin e ndërtimit me reduktim të pagesave jotatimore prej 15% (mil. denarë)
Skenari 3: VShB-ja në sektorin e ndërtimit me reduktim të pagesave jotatimore prej 20% (mil. denarë)

Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë dhe të dhëna nga EShS-ja

Sipas të tre skenarëve, shuma totale që do të kursehej për 5 vite (2011-2015) në nivel të tërë sektorit
ndërtimor nga reduktimi i shpenzimeve për pagesa jotatimore prej 10% do të arrinte 1.896 milionë denarë,
nga reduktimi prej 15% do të arrinte 2.844 milionë denarë dhe nga reduktimi prej 20% do të arrinte 3.792
milionë denarë.
Tabelë 21: Reduktimi i pagesave jotatimore dhe parafiskale në vlerë absolute sipas skenarëve (mil. denarë)

Reduktimi i pagesave jotatimore në vlerë absolute në sektorin e ndërtimit
(mil. denarë)
Viti

Gjithsej

2011

2012

2013

2014

2015

Reduktim i pagesave jotatimore për 10%

362

375

382

380

397

1.896

Reduktim i pagesave jotatimore për 15%

543

563

573

570

595

2.844

Reduktim i pagesave jotatimore për 20%

724

750

764

760

793

3.792

Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë dhe të dhëna nga EShS-ja

Kështu, sipas skenarit 1, reduktimi i shpenzimeve për pagesa jotatimore për 10% do të rezultonte me rritje
mesatare vjetore të vlerës së shtuar bruto në sektorë prej 1,2%, sipas skenarit 2, reduktimi i shpenzimeve
për pagesa jotatimore për 15% do të rezultonte me rritje mesatare të vlerës së shtuar bruto prej 1,8% dhe
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sipas skenarit 3, reduktimi i shpenzimeve për pagesa jotatimore për 20% do të rezultonte me rritje
mesatare të vlerës së shtuar bruto prej 2,4% (Tabela 21).
Tabelë 22: Ndryshimi i VShB-së në % në sektorin e ndërtimit për skenarë të caktuar në krahasim me VShB-në në vitin e dhënë

Ndryshimi i VShB-së në % në sektorin e ndërtimit për skenarë të caktuar në krahasim
me VShB-në në vitin e dhënë
Viti

Mesatare

2011

2012

2013

2014

2015

Reduktim i pagesave jotatimore për 10%

1,50

1,41

1,07

1,04

1,00

1,20

Reduktim i pagesave jotatimore për 15%

2,24

2,11

1,60

1,56

1,50

1,80

Reduktim i pagesave jotatimore për 20%

2,99

2,81

2,14

2,08

2,00

2,40

Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë dhe të dhëna nga EShS-ja

Ndryshimi që do të ndodhte me reduktimin e pagesave jotatimore sipas tre skenarëve mund të shihet edhe
përmes ndryshimit të normës së rritjes reale të prodhimit të brendshëm bruto. Siç mund të shihet nga
Tabela 22, norma e rritjes reale të prodhimit të brendshëm bruto zmadhohet me zvogëlimin e të ardhurave
jotatimore.
Tabelë 23: Norma e rritjes reale me reduktimin e shpenzimeve për pagesa jotatimore në sektorin e ndërtimit (%)

Viti

2011

2012

2013

2014

2015

Norma reale e rritjes së PBB-së (%)

2,350

-0,466

2,925

3,629

3,856

2,446

-0,368

3,025

3,726

3,953

2,495

-0,319

3,075

3,774

4,002

2,543

-0,270

3,125

3,822

4,051

Norma reale e rritjes së PBB-së (%) me reduktimin e
pagesave jotatimore për 10%
Norma reale e rritjes së PBB-së (%) me reduktimin e
pagesave jotatimore për 15%
Norma reale e rritjes së PBB-së (%) me reduktimin e
pagesave jotatimore për 20%

Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë dhe të dhëna nga EShS-ja
Tabelë 24: Efekti akumulues – ndryshimi i normën se rritjes reale të PBB-së me reduktimin e pagesave jotatimore për skenar në
sektorin e ndërtimit, në p.p.

Sektori i ndërtimit
Efekti akumulues – ndryshimi i normën se rritjes
reale të PBB-së me reduktimin e pagesave
jotatimore për 10%, në p.p.
Efekti akumulues – ndryshimi i normën se rritjes
reale të PBB-së me reduktimin e pagesave
jotatimore për 15%, në p.p.
Efekti akumulues – ndryshimi i normën se rritjes
reale të PBB-së me reduktimin e pagesave
jotatimore për 20%, në p.p.

2011

2012

2013

2014

2015

0,097

0,192

0,298

0,397

0,496

0,145

0,288

0,448

0,597

0,745

0,193

0,384

0,598

0,796

0,994

Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë dhe të dhëna nga EShS-ja
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Efekti akumulues nga reduktimi i pagesave jotatimore në sektorin e ndërtimit në rritjen e PBB-së sipas
skenarit 1 (reduktim të shpenzimeve jotatimore prej 10%) do të ishte rritje më e lartë për 0,496 p.p. në vitin
2015, sipas skenarit 2 (reduktim të shpenzimeve jotatimore prej 15%) do të ishte 0,745 p.p. dhe sipas
skenarit 3 (reduktim të shpenzimeve jotatimore prej 20%) do të ishte 0,994 p.p..
Në Tabelën 25 janë paraqitur të ardhurat e pritura tatimore nga tatimi mbi fitimin me reduktimin e pagesave
jotatimore në sektorin e ndërtimit. Kjo pritje rrjedh nga supozimi se kursimet nga reduktimi i pagesave
jotatimore do të rezultojnë me rritje të fitimit e kështu edhe me rritje të të ardhurave tatimore në Buxhet.
Tabelë 25: Të ardhurat e pritura tatimore nga tatimi mbi fitimin me reduktimin e shpenzimeve për pagesa jotatimore në sektorin
e ndërtimit (mil. denarë)

Viti
Të ardhurat tatimore nga tatimi mbi fitimin
(mil. denarë)
Të ardhurat e pritura tatimore nga tatimi mbi fitimin
me reduktimin e shpenzimeve për pagesa jotatimore
në sektorin e ndërtimit për 10%
(mil. denarë)
Të ardhurat e pritura tatimore nga tatimi mbi fitimin
me reduktimin e shpenzimeve për pagesa jotatimore
në sektorin e ndërtimit për 15%
(mil. denarë)
Të ardhurat e pritura tatimore nga tatimi mbi fitimin
me reduktimin e shpenzimeve për pagesa jotatimore
në sektorin e ndërtimit për 20%
(mil. denarë)

2011

2012

2013

2014

2015

3.888

3.652

4.421

5.060

12.024

3.924

3.690

4.459

5.098

12.064

3.942

3.708

4.478

5.117

12.084

3.960

3.727

4.497

5.136

12.103

Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë dhe të dhëna nga EShS-ja

Kursimet që do t’i kishin të dy sektorët nëse hiqen apo reduktohen pagesat jotatimore ose nëse rritet
efikasiteti i administratës dhe shpejtësia e procedurave administrative rezultojnë në të ardhura tatimore
plotësuese përmes rritjes së fitimit të tatimueshëm të kompanive nëse këto nuk e riinvestojnë atë në
kompani.
Tabelë 26: Rritja e të ardhurave tatimore nga tatimi mbi fitimin (mil. denarë)
Industria ushqimore

Sektori i ndërtimit

Të ardhurat
tatimore
plotësuese
2011-2015
(mil. denarë)

Tatimet e përgjithshme
plotësuese për vitet 2011-2015
(mil. denarë)

Tatimet plotësuese
mesatare vjetore
(mil. denarë)

Tatimet e përgjithshme
plotësuese për vitet 2011-2015
(mil. denarë)

Tatimet plotësuese
mesatare vjetore
(mil. denarë)

Skenari 1

18,99

3,80

189,62

37,92

Skenari 2

28,48

5,70

284,43

56,89

Skenari 3

37,97

7,59

379,24

75,85

Burimi: Llogaritje të autorëve në bazë të të dhënave nga pyetësori për kompanitë dhe të dhëna nga EShS-ja
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Në bazë të këtij supozimi shuma e të ardhurave publike plotësuese nga tatimi mbi fitimin në industrinë
ushqimore do të ishte rreth 3,8 milionë denarë në vjet sipas skenarit të parë, 5,7 milionë denarë sipas
skenarit të dytë dhe 7,5 milionë denarë sipas skenarit të tretë, ndërsa në sektorin e ndërtimit do të ishte
rreth 37,92 milionë denarë sipas skenarit të parë, 56,89 milionë denarë sipas skenarit të dytë dhe 75,85
milionë denarë sipas skenarit të tretë.
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5. Shqyrtimi i rregullativës, analizë ligjore
5.1.
Sektori i ndërtimit
Në fushën e sektorit të ndërtimit janë përpunuar "pagesat jotatimore dhe parafiskale" të cilat subjektet
afariste janë të detyruar t’i paguajnë me qëllim të kryerjes së veprimtarisë, e që janë subjekt i rregullimit të
Ligjit për ndërtim dhe Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik. Po ashtu, janë prezantuar edhe
"pagesat jotatimore dhe parafiskale" të cilat nuk janë të detyrueshme për subjektet afariste në fushën e
sektorit të ndërtimit, por që në situata të caktuara mund të paraqiten si shpenzime për këto subjekte. Këto
pagesa janë subjekt i rregullimit të:
 Ligjit për taksat administrative;
 Ligjit për kadastrën e patundshmërive dhe
 Ligjit për tokë ndërtimore.
Ligji për ndërtim
Personat juridik në sektorin e ndërtimit, sipas Ligjit për ndërtim12, paguajnë kompensime për marrjen e
licencave në vijim:
а) Licencë për projektim;
b) Licencë për rishikimin e dokumentacionit të projektit;
c) Licencë për kontraktues dhe
ç) Licencë për mbikëqyrje.
Personat fizik në fushën e sektorit të ndërtimit paguajnë kompensime për marrjen e autorizimeve në vijim:
а) Autorizim për projektim;
b) Autorizim për rishikimin e dokumentacionit të projektit;
c) Autorizim për inxhinier kontraktues dhe
ç) Autorizim për inxhinier mbikëqyrës.
Licencë për projektim
Sipas nenit 16 të Ligjit për ndërtim, personi juridik për projektimin e ndërtesave të kategorisë së parë duhet
të ketë licencë A për projektim, ndërsa për ndërtesat e kategorisë së dytë licencë B për projektim.
Licencë për rishikimin e dokumentacionit të projektit
Sipas nenit 23 të Ligjit, personi juridik për kryerjen e rishikimit të projekteve për ndërtesa të kategorisë së
parë duhet të ketë licencë A për rishikimin e dokumentacionit të projektit, ndërsa për ndërtesa të kategorisë
së dytë licencë B për rishikimin e dokumentacionit të projektit.

"Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13,
27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15 dhe 31/2016.
12
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Licencë për kontraktues
Sipas nenit 26 të Ligjit, për kontraktimin e ndërtesave të kategorisë së parë personi juridik duhet të ketë
licencë A për kontraktues, ndërsa për kontraktimin e ndërtesave të kategorisë së dytë personi juridik duhet
të ketë licencë B për kontraktues.
Licencë për mbikëqyrje
Sipas nenit 34 të Ligjit, personi juridik për kryerjen e mbikëqyrjes së ndërtimit të ndërtesave të kategorisë
së parë duhet të ketë licencë A për mbikëqyrje, ndërsa për ndërtesat e kategorisë së dytë duhet të ketë
licencë B për mbikëqyrje.
Licencat e përcaktuara me këtë ligj lëshohen për periudhë shtatëvjeçare dhe të njëjtat nuk mund t'i
transferohen ndonjë personi tjetër. Licencat i lëshon Ministria e transportit dhe lidhjeve. Për të marrë
licencat e mësipërme personat juridik paguajnë kompensim të duhur. Shumën e kompensimit varësisht
nga lloji i licencës e përcakton Ministri i transportit dhe lidhjeve me Rregulloren për shumën e
kompensimit për marrjen e licencave ("Gazeta Zyrtare e RM-së" nr. 143/09 dhe 186/11), me ç'rast
shuma nuk mund të jetë më e ulët se 200 euro në ekuivalent të denarit as më e lartë se 3.000 euro në
ekuivalent të denarit.
Mjetet e realizuara nga ky kompensim janë të ardhura të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë. Pas
skadimit të afatit licenca mund të rinovohet nëse personi juridik i plotëson kushtet e përcaktuara me këtë
ligj. Për rinovimin e licencës nuk paguhet kompensimi që është përcaktuar për marrjen e licencës.
Autorizim për projektim
Për projektimin e ndërtesave të kategorisë së parë, Oda e arkitektëve dhe inxhinierëve të autorizuar, në
përputhje me nenin 17 të Ligjit, personave fizik ju jep autorizim A për përgatitjen e dokumentacionit të
projektit, ndërsa për ndërtesat e kategorisë së dytë ju jep autorizim B për përgatitjen e dokumentacionit të
projektit.
Autorizim për rishikimin e dokumentacionit të projektit
Për kryerjen e rishikimit të ndërtesave të kategorisë së parë, Oda e arkitektëve dhe inxhinierëve të
autorizuar, në përputhje me nenin 24 të Ligjit, personave fizik ju jep autorizim A për rishikimin e
dokumentacionit të projektit, ndërsa për ndërtesat e kategorisë së dytë ju jep autorizim B për rishikimin e
dokumentacionit të projektit.
Autorizim për inxhinier kontraktues
Për menaxhimin e ndërtimit të ndërtesave të kategorisë së parë, Oda e arkitektëve dhe inxhinierëve të
autorizuar, sipas nenit 31 të Ligjit, personave fizik ju jep autorizim A për inxhinier kontraktues, ndërsa për
ndërtesat e kategorisë së dytë ju jep autorizim B për inxhinier kontraktues.
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Autorizim për inxhinier mbikëqyrës
Për mbikëqyrje të ndërtesave të kategorisë së parë, Odës së arkitektëve dhe inxhinierëve të autorizuar,
sipas nenit 35 të Ligjit, personave fizik ju jep autorizim A për inxhinier mbikëqyrës, ndërsa për ndërtesat e
kategorisë së dytë ju jep autorizim B për inxhinier mbikëqyrës.
Autorizimet e përcaktuara me këtë ligj lëshohen për periudhë pesëvjeçare dhe të njëjtat nuk mund t'i
transferohen ndonjë personi tjetër. Autorizimet i lëshon, i merr dhe mban regjistër të autorizimeve të
lëshuara dhe të revokuara Oda e arkitektëve dhe inxhinierëve të autorizuar.
Për të marrë autorizimet paguhet kompensim sipas listës së çmimeve për shërbime publike, e cila në
bazë të nenit 109 paragrafi 1 pika 7 nga Ligji miratohet nga Oda e arkitektëve dhe inxhinierëve të
autorizuar.
Mjetet e realizuara nga kompensimi për marrjen e autorizimeve janë të ardhura të Odës së arkitektëve
dhe inxhinierëve të autorizuar. Pas skadimit të afatit autorizimi mund të rinovohet me kërkesë të personit
fizik. Për rinovimin e autorizimit nuk paguhet kompensim.
Përveç pagesës së kompensimeve për licencat dhe autorizimet e sipërpërmendura, ligji përcakton edhe
kompensim për marrjen e licencës për drejtues të ndërtesës dhe licencës për drejtues për mirëmbajtje të
vazhdueshme dhe investuese të objekteve të kategorisë së parë dhe të dytë.
Drejtues të ndërtesës
Gjatë ndërtimit të ndërtesave nga neni 57 i këtij ligji, investitori mund të përcakton drejtues të ndërtesës
bazuar në nenin 14 të Ligjit, i cili në emër të tij i menaxhon të gjitha punët organizative, i ndjek të gjitha
fazat e ndërtimit dhe kryen monitorim financiar dhe material të mjeteve në procesin e ndërtimit, deri në
marrjen e pëlqimit për përdorim. Drejtues i ndërtesës mund të jetë personi juridik që ka licencë për drejtues
të ndërtesës.
Drejtues për mirëmbajtje të vazhdueshme dhe investuese të objekteve të kategorisë së parë dhe të
dytë
Pronari i objektit është i detyruar përmes mirëmbajtjes së vazhdueshme dhe investuese t'i ruajë kërkesat
themelore të ndërtesës në përputhje me projektin për përdorim dhe mirëmbajtje. Për këto punë, pronari i
objektit, në pajtim me nenin 98 të Ligjit, mund të përcakton person juridik – drejtues për mirëmbajtje të
vazhdueshme dhe investuese të objekteve të kategorisë së parë dhe të dytë (përveç objekteve të banimit
mbi tre nivele) nga neni 57 i Ligjit. Drejtues për mirëmbajtje mund të jetë personi juridik që ka licencë për
drejtues për mirëmbajtje.
Kompensime tjera të parapara me Ligjin për ndërtim:
Opinion mbi shkallën e projektuar të rezistencës mekanike, stabilitetit dhe mbrojtjen sizmike të
ndërtesës
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Për opinion mbi shkallën e projektuar të rezistencës mekanike, stabilitetit dhe mbrojtjen sizmike të
ndërtesës, që sipas dispozitave për projektim projekti bazë duhet të përmbajë projekt ndërtimor konstruktiv,
në përputhje me nenin 4-a të Ligjit, paguhet kompensim nga ana e investitorit i cili përcaktohet nga Lista e
çmimeve13 për shumën e kompensimit për mendimet lidhur me shkallën e projektuar dhe të realizuar të
rezistencës mekanike, stabilitetit dhe mbrojtjes sizmike ("Gazeta zyrtare e RM-së" nr. 28/14) që është
miratuar nga Instituti i inxhinierisë së tërmeteve dhe inxhinierisë sizmologjike.
Pasqyrë e "pagesave jotatimore" të cilat personat juridik dhe/ose fizik në fushën e sektorit të ndërtimit i
paguajnë në bazë të Ligjit për ndërtim dhe akteve nënligjore, respektivisht akteve të Odës së arkitektëve
dhe inxhinierëve të autorizuar apo personave të tjerë juridik që kryejnë autorizime publike është dhënë në
tabelën përkatëse si pjesë e shtojcës së kësaj analize.
Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik
Sipas Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
199/14, 44/15, 193/15 dhe 31/16), personat juridik paguajnë kompensime për licencat në vijim:
 Licencë për përpilimin e planeve urbanistike;
 Licencë për rishikimin e planeve urbanistike.
Sipas Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik, personat fizik, inxhinierë – arkitektë të diplomuar,
paguajnë kompensime për autorizimet në vijim:
 Autorizim për përpilimin e planeve urbanistike;
 Autorizim për rishikimin e planeve urbanistike.
Licencë për përpilimin e planeve urbanistike
Në bazë të nenit 16 të Ligjit, përpilimi i planeve urbanistike, dokumentacioneve urbanistike planore,
dokumentacioneve urbanistike projektuese dhe planit rregullator të planit të përgjithshëm urbanistik mund
të kryhet nga persona juridik që posedojnë licencë për përpilimin e planeve urbanistike.
Licencë për rishikimin e planeve urbanistike
Në bazë të nenit 16 të Ligjit, rishikim profesional të planeve urbanistike, dokumentacioneve urbanistike
planore dhe projekteve të infrastrukturës mund të kryhet nga persona juridik që posedojnë licencë për
rishikimin e planeve urbanistike.
Autorizim për përpilimin e planeve urbanistike
Sipas nenit 16 të Ligjit, bartës i përpilimit të planeve urbanistike, gjegjësisht planifikues-nënshkrues i
dokumentacionit të planifikimit në personin juridik që posedon licencë për përpilimin e planeve urbanistike,
mund të jetë inxhinierë – arkitektë i diplomuar i cili posedon autorizim për përpilimin e planeve urbanistike.
Autorizim për përpilimin e planeve urbanistike lëshon Oda e arkitektëve dhe inxhinierëve të autorizuar.
13

Lista e çmimeve mund të gjendet në ueb faqen në vijim: http://msz.iziis.ukim.edu.mk/Docs/6_Cenovnik_sl_vesnik_28_od_2014.pdf.
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Autorizim për rishikimin e planeve urbanistike
Sipas nenit 16 të Ligjit, bartës i përgatitjes rishikimit profesional, gjegjësisht rishikues-nënshkrues i raportit
mbi rishikimin profesional në personin juridik që posedon licencë për rishikimin e planeve urbanistike, mund
të jetë inxhinierë – arkitektë i diplomuar i cili posedon autorizim për rishikimin e planeve urbanistike.
Autorizim për rishikimin e planeve urbanistike lëshon Oda e arkitektëve dhe inxhinierëve të autorizuar.
Licencat e parapara me këtë ligj lëshohen për periudhë shtatëvjeçare, ndërsa autorizimet për periudhë
pesëvjeçare. Licencat i lëshon Ministria e transportit dhe lidhjeve, ndërsa autorizimet Oda e arkitektëve
dhe inxhinierëve të autorizuar.
Për të marrë licencë respektivisht autorizim personat juridik respektivisht personat fizik paguajnë
kompensim të duhur. Shuma e kompensimit për marrjen e licencës, e cila nuk mund të jetë më e lartë se
1.000 euro në ekuivalent të denarit, si dhe për marrjen e autorizimit, e cila nuk mund të jetë më e lartë se
100 euro në ekuivalent të denarit, përcaktohet me Rregulloren për mënyrën e lëshimit, rinovimit dhe
revokimit të licencave dhe autorizimeve, formën dhe përmbajtjen e formularit të licencave dhe
autorizimeve, shumën e kompensimit për lëshimin e licencave dhe autorizimeve, si dhe formën,
përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrave ("Gazeta zyrtare e RM-së" nr. 107/16), që e
përcakton Ministri i transportit dhe lidhjeve.
Mjetet e realizuara nga kompensimi për marrjen e licencave janë të ardhura të Buxhetit të Republikës së
Maqedonisë, ndërsa mjetet e realizuara nga kompensimi për marrjen e autorizimeve janë të ardhura të
Odës së arkitektëve dhe inxhinierëve të autorizuar.
Kompensime tjera të parapara me Ligjin për planifikim hapësinor dhe urbanistik:
Kompensim për përpilimin dhe rishikimin profesional të planeve urbanistike, dokumentacioneve
urbanistike planore, dokumentacioneve urbanistike projektuese, si dhe për përpilimin e planit
rregullator të planit të përgjithshëm urbanistik
Personat juridik që posedojnë licencë për përpilimin e planeve urbanistike dhe licencë për rishikimin e
planeve urbanistike, gjatë përpilimit dhe rishikimit profesional të planeve urbanistike, dokumentacioneve
urbanistike planore, dokumentacioneve urbanistike projektuese, si dhe me përpilimin e planit rregullator të
planit të përgjithshëm urbanistik, për shërbimet e kryera, në bazë të nenit 16 të Ligjit, marrin kompensim
sipas Listës së çmimeve14 për shërbime urbanistike planore që i ofrojnë kompanitë e licencuara për
planifikim urbanistik i miratuar nga Oda e arkitektëve dhe inxhinierëve të autorizuar, me pëlqimin paraprak
të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.
Pasqyrë e "pagesave jotatimore" të cilat personat juridik dhe/ose fizik në fushën e sektorit të ndërtimit i
paguajnë në bazë të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik dhe akteve nënligjore, respektivisht
akteve të Odës së arkitektëve dhe inxhinierëve të autorizuar apo personave të tjerë juridik që kryejnë
autorizime publike, është dhënë në tabelën përkatëse si pjesë e shtojcës së kësaj analize.
14

Lista e çmimeve mund të gjendet në faqen e internetit në vijim: http://www.komoraoai.mk/images/komora/informator/Ценовник.
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Ligji për taksat administrative
Taksat administrative paguhen për regjistrimet dhe veprimet në punët administrative tek organet e
administratës shtetërore, organet e komunës, organet e komunave në qytetin e Shkupit dhe organet e
Qytetit të Shkupit sipas dispozitave të Ligjit për taksat administrative.15
Në bazë të nenit 3 të Ligjit, taksat paguhen sipas tarifës së taksave, e cila është pjesë përbërëse e ligjit, që
do të thotë se taksa nuk mund të paguhet nëse tarifa nuk është e përcaktuar, as të paguhet shumë më e
madhe ose më e vogël nga ajo e përshkruar, përveç nëse me ligj tjetër dhe me marrëveshje
ndërkombëtare nuk është përcaktuar ndryshe.
Nën taksapagues, në bazë të nenit 4 të Ligjit, nënkuptohet personi me kërkesën e të cilit iniciohet
procedura, respektivisht kryhen veprime sipas tarifës së taksave. Nëse ekzistojnë dy ose më shumë
taksapagues për të njëjtën taksë, obligimi i tyre është i përbashkët.
Taksat administrative që janë të parashikuara në pikën 5 të Tarifës së taksave administrative, e cila është
pjesë përbërëse e ligjit, "taksat e ndërtimit" nuk janë të detyrueshme për kryerjen e veprimtarisë nga ana e
subjekteve afariste në fushën e sektorit të ndërtimit, por janë të lidhura me këtë sektor.
Pasqyrë e taksave administrative të cilat personat juridik dhe/ose fizik në fushën e sektorit të ndërtimit i
paguajnë në bazë të Ligjit për taksat administrative, është dhënë në tabelën përkatëse si pjesë e shtojcës
së kësaj analize.
Ligji për tokë ndërtimore
Në bazë të nenit 96 të Ligjit për tokë ndërtimore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
15/15, 98/15, 193/15, 226/15 dhe 31/16) për rregullimin e tokës ndërtimore (ndërtim i objekteve të
infrastrukturës komunale, për të siguruar qasje të pandërprerë nga rruga publike deri në parcelën
ndërtimore, kanalizim fekal dhe atmosferik dhe instalim tjetër për qasje deri në parcelën ndërtimore)
paguhet kompensim, shuma e të cilit, sipas nenit 96 të Ligjit, përcaktohet nga komunat, komunat e qytetit të
Shkupit dhe Qyteti i Shkupit.
Ky kompensim nuk është i detyrueshëm për subjektet afariste nga fusha e sektorit të ndërtimit, por pagesa
e të njëjtit, në pajtim me nenin 96 të Ligjit, është detyrim i investitorit. Megjithatë, ky kompensim është i
lidhur me kryerjen e veprimtarisë së ndërtimit, prandaj është dhënë pasqyrë e kompensimeve për
rregullimin e tokës ndërtimore.
Ligji për kadastrën e patundshmërive
Edhe pse qasja dhe përdorimi i të dhënave në GKIS (Sistemi informativ i kadastrit gjeodezik) nuk është
obligim i subjekteve afariste në fushën e sektorit të ndërtimit për të kryer veprimtarinë, një pjesë e këtyre të
dhënave, të cilat zakonisht sigurohen nga pronarët e tokës ndërtimore dhe objekteve, respektivisht
investitorët, janë parakusht për kryerjen e veprimtarisë ndërtimore.

"Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 17/93, 20/96, 7/98, 13/2001, 24/2003, 19/2004, 61/2004, 95/2005, 70/2006, 92/2007,
88/2008, 130/2008, 6/10, 145/10, 17/11, 84/12, 192/15 dhe 23/16.
15
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Në bazë të nenit 36 të Ligjit për kadastrën e patundshmërive16, për qasjen dhe përdorimin e të dhënave në
GKIS paguhet kompensim, përveç kur të dhënat lëshohen për nevojat e ministrive.
Shuma e kompensimit për qasjen dhe përdorimin e të dhënave në GKIS varet nga kostot reale për
përgatitjen e tyre, lloji i të dhënave (përshkruese/hapësinore), përmbajtja e të dhënave (paraqitje vizuale
për njësi matëse: metër për gjatësi/lartësi/thellësi dhe metër katror/kub për të dhëna përshkruese mbi
vëllimin e të dhënave), forma e të dhënave (elektronike/me shkrim), sasia e të dhënave (numri i të dhënave
identike të publikuara) dhe të tjera.
Bordi drejtues i Agjencisë për kadastër të patundshmërive, në bazë të autorizimeve të përfshira në ligj, i ka
miratuar tarifat e mëposhtme17:












16
17

Lista e tarifave mbi shumën e kompensimit për qasjen dhe përdorimin e të dhënave në Sistemin
informativ të kadastrit gjeodezik ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 116/14, 1/15
dhe 42/16);
Lista e tarifave mbi shumën e kompensimit për regjistrimin e objekteve infrastrukturore në
kadastrën e objekteve infrastrukturore ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 1/15 dhe
179/17);
Lista e tarifave mbi shumën e kompensimit për regjistrimin e patundshmërive që kanë mbetur me
të drejta të paregjistruara dhe regjistrimin e ndryshimeve në kadastrën e patundshmërive dhe
kadastrën e objekteve infrastrukturore si pjesë e kadastrit të patundshmërive ("Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" nr. 1/15, 98/15 dhe 179/17);
Lista e tarifave mbi shumën e kompensimit për verifikimin e elaborateve gjeodezike për punët e
kryera gjeodezike ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 55/13, 41/14 dhe 115/14);
Lista e tarifave mbi shumën e kompensimit për punët e kryera gjeodezike nga tregtar individ
gjeodet të autorizuar dhe shoqëri tregtare për punë gjeodezike ("Gazeta zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" nr. 55/13, 41/14, 115/14 dhe 94/15);
Lista e tarifave mbi shumën e kompensimit për lëshimin e autorizimit për përgatitjen e produkteve
hartografike, si dhe shumën e kompensimit për lëshimin e pëlqimit për vënien në përdorim të
produktit hartografik ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 55/13 dhe 30/14);
Lista e tarifave mbi shumën e kompensimit për punët e kryera gjeodezike nga tregtar individ
gjeodet të autorizuar dhe shoqëri tregtare për punë gjeodezike ("Gazeta zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" nr. 40/08 и 158/18);
Lista e tarifave mbi shumën e kompensimit për verifikimin e elaborateve gjeodezike për punët e
kryera gjeodezike për qëllime të veçanta dhe verifikimin e kopjeve të planit kadastral ("Gazeta
zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 40/08 dhe 153/09);
Lista e tarifave mbi shumën e kompensimit për qasjen dhe përdorimin e të dhënave në Sistemin
informativ të kadastrit gjeodezik ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 153/09 dhe
149/12) dhe
Lista e tarifave mbi shumën e kompensimit për regjistrimin në kadastrën e patundshmërive
("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 153/09).

"Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16 dhe 172/16.
Listat e tarifave mund të gjenden në faqen e internetit në vijim: http://www.katastar.gov.mk/прописи/тарифници.
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5.2.

Industria ushqimore

Industrinë ushqimore e përbëjnë disa degë, ndër të cilat:









Industria e bukës;
Industria e ëmbëlsirave;
Industria e përpunimit dhe prodhimit të vajit;
Industria e përpunimit të pemëve dhe perimeve;
Industria e qumështit;
Industria e konservimit të peshkut;
Industria e përpunimit dhe prodhimit të mishit dhe
Industria e pijeve alkoolike.

Në fushën e industrisë ushqimore janë përpunuar "pagesat jotatimore dhe parafiskale" të cilat "operatorët e
ushqimit (personat juridik dhe fizik)" i paguajnë në bazë të Ligjit për siguri të ushqimit dhe Ligjit për taksat
administrative si kusht për të filluar me veprimtari në sektorin e ushqimit, si dhe gjatë kryerjes së kësaj
veprimtarie. Personat juridik dhe fizik nga industria ushqimore (operatorët e ushqimit), sipas Ligjit për siguri
të ushqimit18, i paguajnë kompensimet në vijim:
Ligji për siguri të ushqimit
Kompensim për kontroll


Aktivitete dhe kontrolle zyrtare të ushqimit

Sipas nenit 104 të Ligjit, operatorët e ushqimit paguajnë kompensim për:
1) të gjitha aktivitetet dhe kontrollet zyrtare të ushqimit që prodhohet dhe vendoset në treg dhe
2) të gjitha aktivitetet dhe kontrollet zyrtare të ushqimit që importohet në Republikën e Maqedonisë.
Shumën e kompensimeve dhe mënyrën e pagesës i përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë në
bazë të kostove reale të nevojshme për realizimin e tyre. Mjetet për kompensimet paguhen në Buxhetin e
Republikës së Maqedonisë.


Kontroll zyrtar i importit të ushqimit me origjinë joshtazore

Agjencia për ushqim dhe veterinari, sipas nenit 88 të Ligjit, realizon kontrolle të rregullta zyrtare gjatë
importit të ushqimit me origjinë joshtazore në Republikën e Maqedonisë në pajtim me këtë ligj. Në bazë të
ndonjë rreziku të njohur apo të ri, Agjencia e përgatit dhe azhurnon listën e ushqimeve me origjinë
joshtazore të cilat duhet të jenë subjekt i kontrolleve zyrtare më intensive në vendin inspektues kufitar të
hyrjes në territorin e Republikës së Maqedonisë. Për zbatimin e këtyre kontrolleve operatorët e ushqimit
paguajnë kompensim në vlerë të kostove aktuale të bëra për realizimin e tyre, që e përcakton drejtori i
Agjencisë.
18

“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15 dhe 39/16.
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Kontrolle plotësuese zyrtare

Kur Agjencia zbulon ndonjë papajtueshmëri nga e cila rrjedhin kontrolle zyrtare që i tejkalojnë aktivitetet e
zakonshme kontrolluese të Agjencisë të përcaktuara me këtë ligj dhe rregulloret e miratuara në bazë të tij,
kostot e bëra gjatë realizimit të tyre do t’i bart operatori ushqimor, respektivisht operatori që i posedon ose i
mban produktet në kohën e kryerjes së kontrolleve zyrtare. Shumën e kompensimeve, respektivisht kostot
dhe mënyrën e pagesës, sipas nenit 105 të Ligjit, i përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë në
bazë të kostove reale të nevojshme për realizimin e tyre, e që paguhen në llogarinë e Agjencisë.
Kompensime për certifikate dhe pëlqime


Certifikata për siguri të produktit

Me kërkesë të operatorit ushqimor për ushqimin e destinuar për eksport i prodhuar në përputhje me ligjin
dhe rregulloret e miratuara në bazë të tij, sipas nenit 13 të Ligjit, Agjencia lëshon certifikatë për siguri të
produktit. Drejtori i Agjencisë e përcakton shumën e kostove në procedurën për lëshimin e certifikatës për
siguri, me pajtim paraprak nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.


Aprovim për objekte dhe operatorë të ushqimit me origjinë shtazore

Sipas nenit 51 paragrafi 2 të Ligjit për siguri të ushqimit, me kërkesë të operatorëve të ushqimit, Agjencia
lëshon pëlqim për objekte dhe operatorë të ushqimit dhe njëkohësisht mban regjistër të pëlqimeve për
objekte dhe operatorë të ushqimit me origjinë shtazore.


Pëlqim për informacione të detyrueshme për ushqimin

Operatori i ushqimit, sipas nenit 29-ç të Ligjit, është i detyruar që në etiketimin e ushqimit të cek
informacione të detyrueshme për ushqimin të cilat janë të përcaktuara me ligj. Drejtori i Agjencisë e
përcakton shumën e kostove në procedurën për lëshimin e pëlqimit, me pajtim paraprak nga Qeveria e
Republikës së Maqedonisë.


Aprovim të pohimeve shëndetësore

Shuma e kostove për aprovimin e pohimeve shëndetësore, sipas nenit 30-a të Ligjit, përcaktohet në varësi
të kohës së nevojshme për shqyrtimin e dokumentacionit mbi kërkesën dhe ekspertizën profesionale, e që
është barrë e parashtruesit të kërkesës.


Pëlqim për vendosjen në treg të produktit nga grupi i ushqimeve të modifikuara gjenetikisht
(MGj)

Drejtori i Agjencisë, në pajtim me Ministrin e shëndetësisë dhe Ministrin e mjedisit jetësor dhe planifikimit
hapësinor, i përcakton kërkesat e veçanta për sigurinë e ushqimit të MGj, etiketimin dhe kërkesat për
gjurmueshmëri të produkteve ushqimore që përmbajnë ushqim të MGj ose që përbëhen nga ushqime të
MGj, kërkesat për gjurmueshmëri të ushqimit të prodhuar nga MGj, me pëlqim paraprak nga Qeveria e
Republikës së Maqedonisë. Drejtori i Agjencisë, sipas nenit 56 të Ligjit, e përcakton shumën e kostove në
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procedurën për lëshimin e pëlqimit për vendosjen në treg të produktit nga grupi i ushqimeve të MGj, me
pajtim paraprak nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.


Aprovim për mbushjen dhe vendosjen në treg të ujit natyral mineral, ujit burimor dhe ujit të
tjerë të paketuar

Drejtori i Agjencisë, sipas nenit 57 të Ligjit, i përcakton kërkesat e veçanta për sigurinë e ujit natyral
mineral, ujit burimor dhe ujit të tjerë të paketuar në përputhje me kërkesat e përgjithshme të sigurisë, si dhe
shumën e kostove në procedurën për lëshimin e pëlqimit për mbushje dhe vendosje në treg të ujit natyral
mineral, ujit burimor dhe ujit të tjerë të paketuar, me pajtim paraprak nga Qeveria e Republikës së
Maqedonisë.


Aprovim dhe/ose mendim për prodhimin dhe importin e produkteve dhe materialeve që
vijnë në kontakt me ushqimin

Drejtori i Agjencisë, sipas nenit 59 të Ligjit, e përcakton shumën e kostove në procedurën e autorizimit dhe
shumën e kostove në procedurën për lëshimin e mendimit dhe/ose pëlqimit me kërkesë të palës, për
prodhimin dhe importin e produkteve dhe materialeve që vijnë në kontakt me ushqimin, me pajtim paraprak
nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.
Kompensim për opinione


Opinion mbi prodhimin dhe importin e ushqimit për përdorim të posaçëm ushqimor

Drejtori i Agjencisë, sipas nenit 54 të Ligjit, në pajtim me Ministrin e shëndetësisë, i përcakton kërkesat e
veçanta për sigurinë e ushqimit për përdorim të posaçëm ushqimor, e përcakton përbërjen dhe mënyrën e
etiketimit, informacionet e detyrueshme plotësuese lidhur me specifikat e ushqimit për përdorim të
posaçëm ushqimor, sasinë, formën dhe llojin e vitaminave dhe mineraleve dhe ca substancave tjera të
shtuara në ushqim, me pajtim paraprak nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë. Drejtori i Agjencisë e
përcakton shumën e kostove në procedurën për lëshimin e mendimit me kërkesë të palës mbi prodhimin
dhe importin e ushqimit për përdorim të posaçëm ushqimor, me pajtim paraprak nga Qeveria e Republikës
së Maqedonisë.


Opinion mbi prodhimin dhe importin e shtojcave ushqimore

Drejtori i Agjencisë, në pajtim me Ministrin e shëndetësisë, i përcakton kërkesat e veçanta për sigurinë e
shtojcave ushqimore, e përcakton mënyrën e etiketimit, informacionet e detyrueshme plotësuese lidhur me
specifikat e shtojcave ushqimore, sasinë, formën dhe llojin e vitaminave dhe mineraleve dhe ca
substancave të tjera, me pajtim paraprak nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë. Drejtori i Agjencisë,
sipas nenit 54-a të Ligjit, e përcakton shumën e kostove në procedurën për lëshimin e mendimit me
kërkesë të palës mbi prodhimin dhe importin e shtojcave ushqimore, me pajtim paraprak nga Qeveria e
Republikës së Maqedonisë.


Opinion mbi prodhimin dhe importin e ushqimit të fortifikuar ose ushqimit të cilit i janë
shtuar vitamina dhe minerale
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Drejtori i Agjencisë, në pajtim me Ministrin e shëndetësisë, i përcakton kërkesat e veçanta për sigurinë dhe
mënyrën e etiketimit të ushqimit të fortifikuar, respektivisht ushqimit të cilit i janë shtuar vitamina dhe
minerale, informacionet e detyrueshme plotësuese lidhur me specifikat e ushqimit të fortifikuar, e përcakton
sasinë, formën dhe llojin e vitaminave dhe mineraleve që mund t'i shtohen ushqimit, me pajtim paraprak
nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë. Drejtori i Agjencisë, sipas nenit 54-b të Ligjit, e përcakton
shumën e kostove në procedurën për lëshimin e mendimit me kërkesë të palës mbi prodhimin dhe importin
e ushqimit të fortifikuar ose ushqimit të cilit i janë shtuar vitamina dhe minerale, me pajtim paraprak nga
Qeveria e Republikës së Maqedonisë.
Kompensim për autorizim


Autorizim të produktit të ri që bën pjesë në grupin e aditivëve, enzimave ushqimore dhe
aromave ushqimore

Operatori i ushqimit parashtron kërkesë për autorizim të produktit të ri që bën pjesë në grupin e aditivëve,
enzimave ushqimore dhe aromave ushqimore tek Agjencia. Drejtori i Agjencisë, sipas nenit 58-a të Ligjit, e
përcakton shumën e kostove të procedurës për autorizim, me pajtim paraprak nga Qeveria e Republikës së
Maqedonisë.


Autorizim të produktit të ri që bën pjesë në grupin e mjeteve nxjerrëse

Operatori i ushqimit parashtron kërkesë për autorizim të produktit të ri që bën pjesë në grupin e mjeteve
nxjerrëse tek Agjencia. Për kërkesën e parashtruar për autorizim operatori i ushqimit paguan kompensim
për autorizim në vlerë të kostove aktuale të bëra të nevojshme për lëshimin e autorizimit. Drejtori i
Agjencisë, sipas nenit 59 të Ligjit, e përcakton shumën e kostove të procedurës për autorizim.
Kompensim për ruajtjen e informacioneve dhe të dhënave


Lëshimi i të dhënave nga baza elektronike e të dhënave

Agjencia, sipas nenit 120-a të Ligjit për siguri të ushqimit, mban bazë elektronike të të dhënave dhe merr
kompensim për lëshimin e të dhënave prej saj, i cili duhet të jetë në vlerë të kostove reale të bëra për
lëshimin e tyre. Drejtori i Agjencisë e përcakton vlerën e kompensimeve për lëshimin e të dhënave nga
baza elektronike e të dhënave, me pajtim paraprak nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

5.3.

Gjetjet themelore nga analiza ligjore

Pagesat jotatimore për personat juridik mund të klasifikohen në:
1. kompensime për hyrje në treg, të cilat paguhen gjatë regjistrimit në Regjistrin qendror;
2. kompensime për lëshimin e licencave, certifikatave, pëlqimeve individuale, provime profesionale
etj, si kusht për kryerjen e veprimtarisë;
3. kompensime që kryerësit e veprimtarisë i paguajnë gjatë kryerjes së veprimtarisë dhe
4. kompensime që kryerësit e veprimtarisë i paguajnë gjatë daljes nga tregu.
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Kompensime për hyrje në treg, që paguhen gjatë regjistrimit në Regjistrin qendror
Në bazë të nenit 18-a paragrafi 1 të Ligjit për Regjistrin qendror19, Bordi drejtues i Regjistrit qendror ka
miratuar Tarifën e Regjistrit qendror të Republikës së Maqedonisë, ku në nenin 1 në mënyrë eksplicite
përmendet se për t’u regjistruar, vënien e të dhënave, përpunimin, unifikimin, klasifikimin, selektimin,
deponimin, ruajtjen dhe përdorimin e tyre, Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë merr kompensim
përkatës. Për nevojat e kësaj analize janë marrë parasysh kostot që kanë të bëjnë me regjistrimin e
themelimit të një shoqërie tregtare në formë letre, edhe atë regjistrim i themelimit në formë letre në zyrat e
regjistrimit të Regjistrit qendror, edhe atë për:
 Tregtar individ - 1.952,00 denarë;
 Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar/Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar nga një person 2.399,00 denarë;
 Shoqëri aksionare - 3.852,00 denarë;
 Subjekte të tjera - 2.452,00 denarë.
Kompensime për lëshimin e licencave, certifikatave individuale, provime profesionale dhe
ngjashëm, si kusht për kryerjen e veprimtarisë


Ligji për ndërtim

Në Tabelën 27 janë listuar kostot për lëshimin e licencave, si dhe kushtet e veçanta që duhet të plotësohen
nga personat juridik për të filluar një nga aktivitet në sektorin e ndërtimit, respektivisht shuma e
kompensimit për marrjen e licencës, si dhe numri e punonjësve, përkatësisht inxhinierëve të nevojshëm për
marrjen e licencës si kusht i veçantë për fillimin e veprimtarisë.
Tabelë 27: Shuma e kompensimit për marrjen e licencave dhe numri i punonjësve si kusht për marrjen e licencave për kryerjen e
veprimtarisë sipas Ligjit për ndërtim

Aktiviteti

Lloji i licencës

Numri minimal i
punonjësve si kusht
për marrjen e licencës

Kompensimi
për marrjen e
licencës

Viti i vendosjes së
kompensimit

Menaxhim i
ndërtesës

Licencë për drejtues të
ndërtesës

2 persona

10.000 denarë

viti 2009

Licencë A për
projektim

3 inxhinierë

61.542 denarë

viti 2009

Licencë B për
projektim

2 inxhinierë

30.771 denarë

viti 2009

Licencë A për rishikim

3 inxhinierë

152.392 denarë

viti 2009

Licencë B për rishikim

2 inxhinierë

91.430 denarë

viti 2009

Projektim

Rishikim të
dokumentacionit
të projektit

19

“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 50/01, 49/03,109/05, 88/08, 35/11, 43/14, 199/14, 97/15, 153/15 dhe 27/16.
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Kontraktim i
ndërtesës

Mbikëqyrje e
ndërtesës



Licencë A për
kontraktues të
ndërtesës
Licencë B për
kontraktues të
ndërtesës
Licencë A për
mbikëqyrje
Licencë B për
mbikëqyrje

20 persona nga të cilët 3
inxhinierë

123.147 denarë

viti 2009

5 persona nga të cilët 2
inxhinierë

61.542 denarë

viti 2009

184.771 denarë

viti 2009

123.147 denarë

viti 2009

4 inxhinierë

3 inxhinierë

Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik

Me Ligjin për planifikim hapësinor dhe urbanistik janë të parapara dy licenca që janë të nevojshme për
kryerjen e aktiviteteve urbanistike – licencë për përpilimin e planeve urbanistike dhe licencë për rishikimin e
planeve urbanistike. Në Tabelën 28 janë listuar kompensimet e nevojshme për marrjen e këtyre licencave,
si dhe numri e punonjësve, përkatësisht inxhinierëve të nevojshëm për marrjen e licencës si kusht i veçantë
për fillimin e veprimtarisë.
Tabelë 28: Shuma e kompensimit për marrjen e licencave dhe numri i punonjësve si kusht për marrjen e licencave për kryerjen
e veprimtarisë sipas Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik

Aktiviteti

Lloji i licencës

Numri i punonjësve si
kusht për marrjen e
licencës

Kompensimi për
marrjen e
licencës

Viti i vendosjes së
kompensimit

Licencë për përpilimin
e planeve urbanistike

Të paktën 3 inxhinierë të
diplomuar

10.000 denarë

viti 2016

Licencë për rishikimin
e planeve urbanistike

Të paktën 5 inxhinierë të
diplomuar

3.000 denarë

Urbanizëm
viti 2016

Burimi: Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik



Ligji për siguri të ushqimit

Në bazë të nenit 17 të Ligjit për siguri të ushqimit është miratuar Rregullorja për shumën e kostove në
procedurat për lëshimin e pëlqimeve në prodhimtarinë e ushqimit, ku në mënyrë të detajuar janë rregulluar
shumat e kompensimeve për marrjen e pëlqimeve për prodhimin e ushqimit, të cilat janë të klasifikuara
sipas madhësisë së kapaciteteve prodhuese. Këto pagesa rregullohen sipas madhësisë së kapacitetit
prodhues dhe janë të parapara dhe të rregulluara hollësisht me Rregulloren për shumën e kostove në
procedurat për lëshimin e pëlqimeve në prodhimtarinë e ushqimit. Këto pagesa janë listuar në Tabelën 29.
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Tabelë 29: Kompensime për lëshimin e pëlqimit për të filluar me prodhimtarinë e ushqimit dhe pëlqimit për prodhimin e
shtojcave ushqimore, ushqimit për përdorim të posaçëm ushqimor, ushqimit të prodhuar me teknologji inovative dhe ushqimit
të prodhuar me përdorimin e rrezatimit jonizues

Shuma e
kompensimit

Akti nënligjor

Kapacitete prodhuese
deri në 50 m²

2.000,00 denarë

Rregullore për shumën e kostove në
procedurat për lëshimin e pëlqimeve në
prodhimtarinë e ushqimit

Kapacitete prodhuese
nga 50 m² deri në 150
m²

4.000,00 denarë

Rregullore për shumën e kostove në
procedurat për lëshimin e pëlqimeve në
prodhimtarinë e ushqimit

Kapacitete prodhuese
mbi 150 m²

12.000,00 denarë

Rregullore për shumën e kostove në
procedurat për lëshimin e pëlqimeve në
prodhimtarinë e ushqimit

Për çdo ndryshim të
çfarëdo kushti për
prodhimin e ushqimit

2.000,00 denarë

Rregullore për shumën e kostove në
procedurat për lëshimin e pëlqimeve në
prodhimtarinë e ushqimit

Kapacitete prodhuese
deri në 100 m²

4.000,00 denarë

Rregullore për shumën e kostove në
procedurat për lëshimin e pëlqimeve në
prodhimtarinë e ushqimit

Kapacitete prodhuese
mbi 100 m²

12.000,00 denarë

Rregullore për shumën e kostove në
procedurat për lëshimin e pëlqimeve në
prodhimtarinë e ushqimit

Lloji i kompensimit

Lëshimi i pëlqimit për të
filluar me prodhimtarinë e
ushqimit

Lëshimi i pëlqimit për
prodhimin e shtojcave
ushqimore, ushqimit për
përdorim të posaçëm
ushqimor, ushqimit të
prodhuar me teknologji
inovative dhe ushqimit të
prodhuar me përdorimin e
rrezatimit jonizues

Burimi: Ligji për siguri të ushqimit

Sipas Ligjit për siguri të ushqimit, subjektet afariste nga industria ushqimore për fillimin e veprimtarisë së
tyre duhet të marrin pëlqim për operatorë dhe objekte për prodhimin e ushqimit dhe pëlqime tjera, të
regjistrohen për objekt dhe operatorë të ushqimit, si dhe të marrin certifikatë për siguri të produktit. Këto
pagesa janë listuar në Tabelën 30.
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Tabelë 30: Kompensime të detyrueshme për subjektet afariste nga industria ushqimore, të përcaktuara me Ligjin për siguri të
ushqimit 20

Shuma e
kompensimit

Akti nënligjor

20.000,00 denarë

Vendim mbi shumën e kompensimit për aktivitete dhe
kontrolle zyrtare të ushqimit dhe ushqimit për kafshë që
importohen në Republikën e Maqedonisë dhe aktivitete dhe
kontrolle zyrtare të ushqimit dhe ushqimit për kafshë që
prodhohen dhe vendosen në qarkullim, si dhe mënyra e
pagesës së tyre

1.000,00 denarë

Vendim mbi shumën e kompensimit për aktivitete dhe
kontrolle zyrtare të ushqimit dhe ushqimit për kafshë që
importohen në Republikën e Maqedonisë dhe aktivitete dhe
kontrolle zyrtare të ushqimit dhe ushqimit për kafshë që
prodhohen dhe vendosen në qarkullim, si dhe mënyra e
pagesës së tyre

3.000,00 denarë për
certifikatë

Vendim mbi shumën e kompensimit për aktivitete dhe
kontrolle zyrtare të ushqimit dhe ushqimit për kafshë që
importohen në Republikën e Maqedonisë dhe aktivitete dhe
kontrolle zyrtare të ushqimit dhe ushqimit për kafshë që
prodhohen dhe vendosen në qarkullim, si dhe mënyra e
pagesës së tyre

1.000,00 denarë

Vendim mbi shumën e kompensimit për aktivitete dhe
kontrolle zyrtare të ushqimit dhe ushqimit për kafshë që
importohen në Republikën e Maqedonisë dhe aktivitete dhe
kontrolle zyrtare të ushqimit dhe ushqimit për kafshë që
prodhohen dhe vendosen në qarkullim, si dhe mënyra e
pagesës së tyre

Kompensim për lëshimin e
certifikatës për siguri të produktit

3.000,00 denarë

Rregullore mbi mënyrën e lëshimit të certifikatës për siguri,
formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës për lëshimin
e certifikatës dhe shumën e kostove për lëshimin e certifikatës
për siguri

Kompensim për lëshimin e
pëlqimit për pohime shëndetësore

400,00 denarë

Rregullore për pohime ushqimore dhe shëndetësore për
qëllime komerciale gjatë etiketimit, prezantimit dhe reklamimit
të ushqimit

Lloji i kompensimit

Aprovim për operatorë dhe objekte
për prodhimin dhe deponimin e
ushqimit

Regjistrimi për objekt dhe
operatorë të ushqimit

Kompensim për kontroll zyrtar për
lëshim të certifikatës për eksportin
e ushqimit, produkteve dhe
nënprodukteve me origjinë
shtazore, ushqimit dhe produkteve
për ushqimin e kafshëve

Regjistrimi për objekt dhe
operatorë të nënprodukteve

20

Pasqyrë e plotë e pagesave nga Ligji për siguri të ushqimit është dhënë në Shtojcën 1.
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Kompensime që kryerësit e veprimtarisë i paguajnë gjatë kryerjes së veprimtarisë


Ligji për ndërtim

Në Tabelën 31 më poshtë janë listuar kompensimet që kompanitë e ndërtimit ose investitorët i paguajnë, e
që kanë të bëjnë me lëshimin e mendimeve mbi shkallën e projektuar të rezistencës mekanike, stabilitetit
dhe mbrojtjen sizmike, si dhe mënyra e llogaritjes së tyre në bazë të Ligjit për ndërtim. Subjekti që i lëshon
mendimet është instituti shkencor i specializuar në fushën e mbrojtjes së ndërtesave nga ndikimet sizmike,
pikërisht Instituti për inxhinieri të tërmeteve dhe sizmologji inxhinierie pranë Universitetit "Shën Kirili dhe
Metodi" – Shkup. Kompensimi për mendimet mbi shkallën e projektuar (MShP) përcaktohet sipas Listës së
çmimeve për shumën e kompensimit për mendimet lidhur me shkallën e projektuar dhe të realizuar të
rezistencës mekanike, stabilitetit dhe mbrojtjes sizmike, e miratuar në vitin 2014.
Tabelë 31: Kompensime për mendimet lidhur me shkallën e projektuar dhe të realizuar të rezistencës mekanike, stabilitetit dhe
mbrojtjes sizmike

Sipërfaqja ekuivalente e
llogaritur (në m2)
Prej
0
51
101
301
1001
3001
5001
10001
20001

Deri
50
100
300
1000
3000
5000
10000
20000
/

Vlera totale
Prej
500 denarë
527 denarë
1.897 denarë
6.395 denarë
20.390 denarë
50.385 denarë
70.382 denarë
107.881 denarë
167.880 denarë

Deri
500 denarë
1.897 denarë
6.375 denarë
20.375 denarë
50.375 denarë
70.375 denarë
107.875 denarë
167.875 denarë
/

Burimi: Ligji për ndërtim



Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik (nëse sipas këtij ligji ka kosto korente)

Sipas nenit 16 paragrafi 14 të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik, personat juridik që posedojnë
licencë për përpilimin e planeve urbanistike dhe licencë për rishikimin e planeve urbanistike, gjatë përpilimit
dhe rishikimit profesional të planeve urbanistike, dokumentacioneve urbanistike planore,
dokumentacioneve urbanistike projektuese, si dhe me përpilimin e planit rregullator të planit të
përgjithshëm urbanistik, për shërbimet e kryera, marrin kompensim që është prezantuar në tabelën vijuese:
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Tabelë 32: Kompensimet për shërbimet e planifikuesve të autorizuar për përpilimin e planeve urbanistike, dokumentacioneve
urbanistike planore, planit rregullator të planit urbanistik dhe rishikimin profesional

Shuma e
kompensimit

Të ardhura të:

Planifikues i
autorizuar me
diplomë universitare

295 denarë/orë

Subjektit afarist të licencuar për
planifikim urbanistik

Planifikues i ri me
diplomë universitare

154 denarë/orë

Subjektit afarist të licencuar për
planifikim urbanistik

Për punëtor, i
kualifikuar

92 denarë/orë

Subjektit afarist të licencuar për
planifikim urbanistik

Për punëtor, gjysmë
i kualifikuar

68 denarë/orë

Subjektit afarist të licencuar për
planifikim urbanistik

Lloji i kompensimit

Kompensimi për shërbimet e
planifikuesve të autorizuar për
përpilimin e planeve urbanistike,
dokumentacioneve urbanistike
planore, dokumentacioneve
urbanistike projektuese, si dhe
planit rregullator të planit të
përgjithshëm urbanistik dhe
rishikimin profesional

Burimi: Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik

Këto pagesa janë në përputhje me Listën e çmimeve për shërbime urbanistike planore që i ofrojnë
kompanitë e licencuara për planifikim urbanistik, që e miraton Oda e arkitektëve dhe inxhinierëve të
autorizuar, me pëlqimin paraprak të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.
Pagesat jotatimore të cilat nuk janë të detyrueshme për subjektet afariste në fushën e sektorit të
ndërtimit, por që në situata të caktuara mund të paraqiten si shpenzime për këto subjekte janë lëndë e
rregullimit të:
1. Ligjit për taksat administrative;
2. Ligjit për kadastrën e patundshmërive dhe
3. Ligjit për tokë ndërtimore.


Ligji për taksat administrative

Në Ligjin për taksat administrative janë identifikuar 28 taksa që kanë të bëjnë me sektorin e ndërtimit, të
përcaktuara në nenin 37 të Ligjit. Taksat administrative të dedikuara për sektorin e ndërtimit janë
përshkruar në pikën 5 të këtij neni nën titullin Taksat e ndërtimit, të cilat janë të shpërndarë sipas numrave
tariforë, duke filluar nga numri tarifor 80 deri në numrin tarifor 94.
Shuma e taksave administrative për sektorin e ndërtimit varion nga 200 denarë në 4.000 denarë, në varësi
të llojit të shërbimit që kërkohet nga organi kompetent.


Ligji për kadastrën e patundshmërive

Duke marrë parasysh numrin e madh të kompensimeve për shërbime dhe të dhëna të ndryshme të cilat
paguhen në përputhje me tarifat e miratuara nga Agjencia për kadastër të patundshmërive, si dhe duke
ditur se sigurimi i këtyre shërbimeve dhe të dhënave nuk është obligim i subjekteve që kryejnë veprimtari
ndërtimore, por i investitorëve, respektivisht pronarëve të patundshmërive, në Tabelën 33 më poshtë janë
prezantuar kompensimet që personat juridik dhe fizik i paguajnë më shpesh.
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Tabelë 33: Pamje e kompensimeve të përcaktuara me Ligjin për kadastër të patundshmërive 21

Emri i kompensimit

Shuma e kompensimit

Të ardhura të:

Lëshimi i certifikatës nga plani kadastral

183 denarë për parcelë

Agjencisë për kadastër të
patundshmërive

Lëshimi i fletës së para shënimit të
ndërtesës

180 denarë për fletë

Agjencisë për kadastër të
patundshmërive

Lëshimi fletës së pronësisë

180 denarë për fletë
pronësie

Agjencisë për kadastër të
patundshmërive

Fletë pronësie për objekte të infrastrukturës

226 denarë për fletë
pronësie

Agjencisë për kadastër të
patundshmërive

Fletë regjistrimi

180 denarë për fletë
regjistrimi

Agjencisë për kadastër të
patundshmërive

Lëshimi i fletës evidentuese – objekte të
përkohshme

180 denarë për fletë
evidentuese

Agjencisë për kadastër të
patundshmërive

Lëshimi i fletës evidentuese – objekte të
infrastrukturës

226 denarë për fletë
evidentuese

Agjencisë për kadastër të
patundshmërive

Lëshimi i kopjes së planit kadastral

165 denarë për parcelë
kadastrale

Agjencisë për kadastër të
patundshmërive

Burimi: Ligji për kadastrën e patundshmërive



Ligji për tokë ndërtimore

Këto kompensime nuk janë të detyrueshme për subjektet afariste nga fusha e sektorit të ndërtimit, por
pagesa e tyre, në pajtim me nenin 96 të Ligjit, paraqet detyrim i investitorit. Shuma e këtyre kompensimeve
përcaktohet me akt të njësive të vetëqeverisjes lokale – komunat, komunat në kuadër të qytetit të Shkupit
dhe Qyteti i Shkupit, dhe ato klasifikohen gjegjësisht përcaktohen sipas llojit të objektit në fjalë.


Ligji për siguri të ushqimit

Kompensimet që subjektet afariste (personat juridik dhe fizik) i paguajnë gjatë kryerjes së veprimtarisë
përcaktohen me disa akte nënligjore, edhe atë me aktet dhe shumat në vijim:
 Vendimi mbi shumën e kompensimit për aktivitete dhe kontrolle zyrtare të ushqimit dhe ushqimit
për kafshë që importohet në Republikën e Maqedonisë dhe aktivitete dhe kontrolle zyrtare të
ushqimit dhe ushqimit për kafshë që prodhohet dhe vendoset në treg, si dhe mënyrën e pagesës
së tyre ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 45/14, 164/14 dhe 55/18) – bazë: neni
104 paragrafi 3 i Ligjit;

Pasqyrë e plotë i të gjitha kompensimeve jotatimore, në numër prej 247, të përcaktuara me Ligjin për kadastër të patundshmërive është
prezantuar në Tabelën e kompensimeve që paguhen në bazë të Ligjit për kadastër të patundshmërive, si pjesë e shtojcës së kësaj analize.
21
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Rregullore për mënyrën dhe procedurën e lëshimit të mendimit, formën dhe përmbajtjen e
kërkesës, dokumentacionin e nevojshëm dhe shumën e kostove në procedurën për lëshimin e
mendimit me kërkesë të palës, për prodhimin dhe importin e shtojcave ushqimore, si dhe formën,
përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të produkteve që i plotësojnë kërkesat e veçanta
për siguri si shtojca ushqimore ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 182/15) – bazë:
neni 54 paragrafi 5 i Ligjit;

Me këtë rregullore është përcaktuar kompensimi për mendim mbi përputhshmërinë e produktit me
kërkesat e përcaktuara për përbërjen dhe etiketimin në pajtim me dispozitat e veçanta që aplikohen
për produktin, me kërkesë të palës, që është në vlerë prej 2.000 denarë për çdo produkt për të cilin
kërkohet mendim.


Rregullore për mënyrën dhe procedurën e lëshimit të mendimit, formën dhe përmbajtjen e
kërkesës, dokumentacionin e nevojshëm dhe shumën e kostove në procedurën për lëshimin e
mendimit me kërkesë të palës, për prodhimin dhe importin e ushqimit për përdorim të posaçëm
ushqimor, formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të produkteve që i plotësojnë
kërkesat e veçanta për siguri si ushqimi për përdorim të posaçëm ushqimor ("Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" nr. 182/15) – bazë: neni 54-a paragrafi 5 i Ligjit;

Me këtë rregullore është përcaktuar kompensimi për mendim mbi përputhshmërinë e produktit me
kërkesat e përcaktuara për përbërjen dhe etiketimin në pajtim me dispozitat e veçanta që aplikohen
për produktin, me kërkesë të palës, që është në vlerë prej 2.000 denarë për çdo produkt për të cilin
kërkohet mendim.


Rregullore për mënyrën dhe procedurën e lëshimit të mendimit, formën dhe formularin e kërkesës,
dokumentacionin e nevojshëm dhe shumën e kostove në procedurën për lëshimin e mendimit me
kërkesë të palës, për prodhimin dhe importin e ushqimit të fortifikuar, ushqimit të cilit i janë shtuar
vitamina, minerale dhe substanca të tjera, si dhe formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së
regjistrit të produkteve që i plotësojnë kërkesat e veçanta për siguri si ushqimi i fortifikuar, ushqimi
të cilit i janë shtuar vitamina, minerale dhe substanca të tjera ("Gazeta zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" nr. 182/15) – bazë: neni 54-b paragrafi 5 i Ligjit;

Me këtë rregullore është përcaktuar kompensimi për mendim mbi përputhshmërinë e produktit me
kërkesat e përcaktuara për përbërjen dhe etiketimin në pajtim me dispozitat e veçanta që aplikohen
për produktin, me kërkesë të palës, që është në vlerë prej 2.000 denarë për çdo produkt për të cilin
kërkohet mendim.


Rregullore për mënyrën e lëshimit të certifikatës për siguri, formën dhe përmbajtjen e formularit të
kërkesës për lëshimin e certifikatës, formularin e certifikatës për siguri dhe shumën e kostove për
procedurën për lëshimin e certifikatës për siguri ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.
68/11 dhe 34/18) – bazë: neni 13 paragrafi 6 i Ligjit;

Me këtë rregullore është përcaktuar kompensimi për lëshimin e certifikatës për siguri, që është në
vlerë prej 3.000 denarë.
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Rregullore për mënyrën e lëshimit të pëlqimit, dokumentacionin e nevojshëm dhe shumën e
kostove në procedurën për lëshimin e pëlqimit për mbushjen dhe vendosjen në treg të ujit mineral
("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 159/11) – bazë: neni 57 paragrafi 9 i Ligjit;

Me këtë rregullore është përcaktuar kompensimi për lëshimin e pëlqimit për mbushjen dhe
vendosjen në treg të ujit mineral, që është në vlerë prej 10.000 denarë për çdo produkt për të cilin
kërkohet marrja e pëlqimit.


Rregullore për mënyrën dhe procedurën e lëshimit të mendimit, dokumentacionin e nevojshëm dhe
shumën e kostove në procedurën për lëshimin e mendimit me kërkesë të palës, për prodhimin dhe
importin e shtojcave ushqimore, ushqimit për përdorim të posaçëm ushqimor dhe ushqimit të
fortifikuar, ushqimit të cilit i janë shtuar vitamina dhe minerale ("Gazeta zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" nr. 184/11 dhe 20/12) – bazë: neni 54 paragrafi 6 i Ligjit;

Me këtë rregullore është përcaktuar kompensimi për lëshimin e mendimit me kërkesë të palës për
prodhimin dhe importin e shtojcave ushqimore, ushqimit për përdorim të posaçëm ushqimor dhe
ushqimit të fortifikuar, ushqimit të cilit i janë shtuar vitamina dhe minerale, që është në vlerë prej
1.000 denarë për çdo kërkesë për lëshimin e mendimit.


Rregullore për mënyrën dhe procedurën e lëshimit të pëlqimit, kohëzgjatjen e tij, dokumentacionin
e nevojshëm dhe shumën e kostove në procedurën për lëshimin e pëlqimit për vendosjen në treg
të produktit me teknologji inovative ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 159/11) –
bazë: neni 55 paragrafi 7 i Ligjit.

Me këtë rregullore është përcaktuar kompensimi për lëshimin e pëlqimit për vendosjen në treg të
produktit nga grupi i ushqimeve dhe përbërësve të ushqimit i prodhuar me teknologji inovative, që
është në vlerë prej 10.000 denarë për çdo produkt për të cilin kërkohet marrja e pëlqimit.
Pasqyrë e detajuar e shumës së pagesave të parapara me aktet nënligjore është prezantuar në Tabelën e
kompensimeve që paguhen në bazë të Ligjit për siguri të ushqimit, si pjesë e shtojcës së kësaj analize.


Ligji për taksat administrative

Në kuadër të Ligjit për taksat administrative janë identifikuar 16 taksa që i referohen industrisë ushqimore
dhe që kryesisht kanë të bëjnë me kërkesat për leje, pëlqime, regjistrimin e objekteve dhe operatorëve të
ushqimit, autorizime, mendime si dhe kërkesa për lëshim të vendimeve. Shuma e taksave administrative
për këto kërkesa në industrisë ushqimore varion nga 50 denarë në 500 denarë.
Pasqyrë e detajuar e shumës së pagesave të parapara me Ligjin për taksat administrative është prezantuar
në Tabelën për taksat administrative në industrinë ushqimore, si pjesë e shtojcës së kësaj analize.
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Kompensime që kryerësit e veprimtarisë i paguajnë gjatë daljes nga tregu – fshirje nga Regjistri
qendror
Sipas Tarifës së Regjistrit qendror të Republikës së Maqedonisë më sipër, një subjekt i caktuar afarist, për
të dal nga tregu, duhet të fshihet nga Regjistri qendror. Për nevojat e kësaj analize parasysh janë marr
shpenzimet e nevojshme për regjistrimin e fshirjes ose të likuidimit, me çka ndërpritet veprimtaria e
shoqërisë tregtare, edhe atë për:
 Regjistrim i fshirjes – 1.302,00 denarë;
 Njoftim për likuidim – 605,00 denarë;
 Fshirje pas likuidimit vullnetar të kryer më parë – 500,00 denarë.
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Lista e burimeve dhe referencave të përdorura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Akte që e rregullojnë lëndën e vlerësimit të ndikimit të rregullativës, shtator 2013, Ministria për shoqëri informatike dhe
administratë
Canadian Cost-Benefit Analysis Guide Regulatory Proposals, Her Majesty the Queen in Right of Canada, represented
by the President of the Treasury Board, 2007
Guidelines on the Identification and Presentation of Compliance Costs in Legislative Proposals by the Federal
Government, Normenkontrollrat and Destatis, Federal Government, 2011
Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë
Ligji për buxhetet (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 64/05, 04/08, 103/08, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12,
192/15 dhe 167/16)
Ligji për kadastrën e patundshmërive (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16
dhe 172/16)
Ligji për ndërtim (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13,
137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15 dhe 31/2016)
Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 199/14, 44/15, 193/15 dhe 31/16)
Ligjit për Regjistrin qendror (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 50/01, 49/03,109/05, 88/08, 35/11, 43/14, 199/14, 97/15,
153/15 dhe 27/16)
Ligji për siguri të ushqimit (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15,
213/15 dhe 39/16)
Ligji për taksat administrative (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 17/93, 20/96, 7/98, 13/2001, 24/2003, 19/2004, 61/2004,
95/2005, 70/2006, 92/2007, 88/2008, 130/2008, 6/10, 145/10, 17/11, 84/12, 192/15 dhe 23/16)
Ligji për tokë ndërtimore (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15 dhe 31/16)
Lista e tarifave mbi shumën e kompensimit për lëshimin e autorizimit për përgatitjen e produkteve hartografike, si dhe
shumën e kompensimit për lëshimin e pëlqimit për vënien në përdorim të produktit hartografik (Gazeta zyrtare e RM-së
nr. 55/13 dhe 30/14)
Lista e tarifave mbi shumën e kompensimit për punët e kryera gjeodezike nga tregtar individ gjeodet të autorizuar dhe
shoqëri tregtare për punë gjeodezike (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 40/08 dhe 158/18)
Lista e tarifave mbi shumën e kompensimit për punët e kryera gjeodezike nga tregtar individ gjeodet të autorizuar dhe
shoqëri tregtare për punë gjeodezike (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 55/13, 41/14, 115/14 dhe 94/15)
Lista e tarifave mbi shumën e kompensimit për qasjen dhe përdorimin e të dhënave në Sistemin informativ të kadastrit
gjeodezik (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 116/14, 1/15 dhe 42/16)
Lista e tarifave mbi shumën e kompensimit për qasjen dhe përdorimin e të dhënave në Sistemin informativ të kadastrit
gjeodezik (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 153/09 dhe 149/12)
Lista e tarifave mbi shumën e kompensimit për regjistrimin në kadastrën e patundshmërive (Gazeta zyrtare e RM-së
nr. 153/09)
Lista e tarifave mbi shumën e kompensimit për regjistrimin e objekteve infrastrukturore në kadastrën e objekteve
infrastrukturore (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 1/15 dhe 179/17)
Lista e tarifave mbi shumën e kompensimit për regjistrimin e patundshmërive që kanë mbetur me të drejta të
paregjistruara dhe regjistrimin e ndryshimeve në kadastrën e patundshmërive dhe kadastrën e objekteve
infrastrukturore si pjesë e kadastrit të patundshmërive (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 1/15, 98/15 dhe 179/17)
Lista e tarifave mbi shumën e kompensimit për verifikimin e elaborateve gjeodezike për punët e kryera gjeodezike
(Gazeta zyrtare e RM-së nr. 55/13, 41/14 dhe 115/14)
Lista e tarifave mbi shumën e kompensimit për verifikimin e elaborateve gjeodezike për punët e kryera gjeodezike për
qëllime të veçanta dhe verifikimin e kopjeve të planit kadastral (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 40/08 dhe 153/09)
Llogaritë përfundimtare të Buxhetit të RM-së, 2008-2017, Ministria e financave e RM-së
Measuring administrative costs in Serbia, Radulovic Branko, USAID Business Enabling project
NALED, 2012
OECD Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance, OECD Publishing. OECD (2014)
Prodhimi i brendshëm bruto, 2010-2015, Enti shtetëror i statistikave të Republikës së Maqedonisë
Realizimi i Buxhetit të RM-së, 2008-2017, Ministria e financave e RM-së
Report: system of non-tax and para-fiscal forms in the Republic of Serbia, Cardno Emerging Markets USA, Ltd.
Rregullore për mënyrën dhe procedurën e lëshimit të mendimit, dokumentacionin e nevojshëm dhe shumën e kostove
në procedurën për lëshimin e mendimit me kërkesë të palës, për prodhimin dhe importin e shtojcave ushqimore,
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31.

32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

ushqimit për përdorim të posaçëm ushqimor dhe ushqimit të fortifikuar, ushqimit të cilit i janë shtuar vitamina dhe
minerale (Gazeta zyrtare e RM=së nr. 184/11 dhe 20/12)
Rregullore për mënyrën dhe procedurën e lëshimit të mendimit, formën dhe përmbajtjen e kërkesës, dokumentacionin
e nevojshëm dhe shumën e kostove në procedurën për lëshimin e mendimit me kërkesë të palës, për prodhimin dhe
importin e shtojcave ushqimore, si dhe formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të produkteve që i
plotësojnë kërkesat e veçanta për siguri si shtojca ushqimore (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 182/15)
Rregullore për mënyrën dhe procedurën e lëshimit të mendimit, formën dhe përmbajtjen e kërkesës, dokumentacionin
e nevojshëm dhe shumën e kostove në procedurën për lëshimin e mendimit me kërkesë të palës, për prodhimin dhe
importin e ushqimit për përdorim të posaçëm ushqimor, formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të
produkteve që i plotësojnë kërkesat e veçanta për siguri si ushqimi për përdorim të posaçëm ushqimor (Gazeta zyrtare
e RM=së nr. 182/15)
Rregullore për mënyrën dhe procedurën e lëshimit të mendimit, formën dhe formularin e kërkesës, dokumentacionin e
nevojshëm dhe shumën e kostove në procedurën për lëshimin e mendimit me kërkesë të palës, për prodhimin dhe
importin e ushqimit të fortifikuar, ushqimit të cilit i janë shtuar vitamina, minerale dhe substanca të tjera, si dhe formën,
përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të produkteve që i plotësojnë kërkesat e veçanta për siguri si ushqimi i
fortifikuar, ushqimi të cilit i janë shtuar vitamina, minerale etj (Gazeta zyrtare e RM=së nr. 182/15)
Rregullore për mënyrën dhe procedurën e lëshimit të pëlqimit, kohëzgjatjen e tij, dokumentacionin e nevojshëm dhe
shumën e kostove në procedurën për lëshimin e pëlqimit për vendosjen në treg të produktit me teknologji inovative
(Gazeta zyrtare e RM-së nr. 159/11)
Rregullore për mënyrën e lëshimit të certifikatës për siguri, formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës për
lëshimin e certifikatës, formularin e certifikatës për siguri dhe shumën e kostove për procedurën për lëshimin e
certifikatës për siguri (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 68/11 dhe 34/18)
Rregullore për mënyrën e lëshimit të pëlqimit, dokumentacionin e nevojshëm dhe shumën e kostove në procedurën
për lëshimin e pëlqimit për mbushjen dhe vendosjen në treg të ujit mineral (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 159/11)
Statistika strukturore afariste, 2010-2016, Enti shtetëror i statistikave të Republikës së Maqedonisë
Të dhëna të mbledhura nga pyetësorët për sektorin privat
The Costs and Benefits of Regulation: Implications for Developing Countries, J. Luis Guasch and Robert W. Hahn, The
World Bank Research Observer, vol. 14, no. 1, 1999 The International Bank for Reconstruction and Development / the
World Bank
Vendimi mbi shumën e kompensimit për aktivitete dhe kontrolle zyrtare të ushqimit dhe ushqimit për kafshë që
importohet në Republikën e Maqedonisë dhe aktivitete dhe kontrolle zyrtare të ushqimit dhe ushqimit për kafshë që
prodhohet dhe vendoset në treg, si dhe mënyrën e pagesës së tyre (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 45/14, 164/14 dhe
55/18)
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Shtojca 1: Lista e ligjeve dhe akteve nënligjore që rregullojnë pagesat
jotatimore dhe parafiskale në sektorin e ndërtimit dhe industrinë
ushqimore
Lista e ligjeve dhe akteve nënligjore që rregullojnë pagesat jotatimore dhe parafiskale në sektorin e
ndërtimit dhe industrinë ushqimore është në dispozicion në lidhjen e mëposhtme
https://cea.org.mk/wp-content/uploads/2018/09/KOMPLET-LISTA-na-zakoni.xlsx
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