AMNISTIA FISKALE
Inisiativë për QYTETARIN
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Kush ka shuma monetare dhe do t’i
legalizojë, mund ta bëjë pranë
sportelit të bankës më të afërt duke paguar
tarifën prej 3% të shumës
Kjo tarifë është shumë më e vogël se
interesi në lekë që japin bankat. Këto
interesa variojnë nga 6.5 – 7.5%
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Të gjithë pronarët e pasurive të paluajtshme të cilët
për shkak të ndryshimit të shpejtë të çmimit të
tregut, në rast se do të shisnin pasurinë, do të
paguanin një taksë prej 10% mbi shitjen e pasurisë,
mund të bejnë rivlerësimin e saj me vlerë tregu pranë
ZVRPP (hipotekës), duke paguar një shumë prej
vetëm 1% të diferencës së vlerës të kësaj pasurie
Nëse një apartament i blerë në vitin 2002,
kushtonte 30 mijë USD dhe nëse sot kushton
100,000 USD, ka një diferencë në vlerë prej rreth
100,000 USD, cila do të bënte që taksa në masën
10% te ishte 7,000 USD. Duke bërë vlerësimin
paguhet vetëm 700 USD
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E-mail: amnistia@minfin.gov.al

Të gjitha taksat e papaguara
nga qytetarët deri në fund të
vitit 2010 falen
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Të gjitha taksat e papaguara për
automjetet si dhe gjobat e vendosura
ndaj tyre deri në 2010 falen.
Kryeni të gjitha veprimet pranë
Drejtorive Rajonale të Sherbimit të
Transportit Rrugor
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Detyrimet doganore të makinave
të importuara deri në fund të vitit
2010, falen 50% e principalit të
detyrimit si dhe gjobat e interesat
nëse paguhet 50% e principalit të detyrimit
Drejtohuni pranë pikës doganore
nga ka hyrë mjeti juaj në vendin tonë
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Energjia elektrike e papaguar
nga shtresat në nevojë deri në fund
të 2006, falet
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Detyrimi për ujin e pijshëm të papaguar
nga konsumatorët familjarë tek ujësjellësat të
cilët nuk janë transferuar tek pushteti vendor,
deri në fund të vitit 2010, falet
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