PASQYRA TREMUJORE E TATIMIT DHE KONTRIBUTEVE PËR BISNESET E VOGLA INDIVIDUALE

UNIREF

IS

[1] Periudha e Deklarimit:
[3] Numri Fiskal:

[3a] Numri Personal:

[4] Emri i biznesit/individit:
[5]Adresa e biznesit/individit:
[6] Emri i personit kontaktues:

Telefoni:

[7] Vendos ‘X’ në kutinë e duhur nëse nuk po e dorëzon për herë të parë për këtë periudhë.
Shtesë

T
A
T
I
M
I

Korrigjim

Vetëm pagesë
Tatimi

Të ardhurat

Pjesa për pagesën e tatimit
[8] Të ardhurat bruto për tremujor....................................................................................................................[8]
I. Tatimpaguesit/të vetëpunësuarit me të ardhura vjetore burto prej <5.000 euro;

[9] Vendos shumën e kuotës fikse prej 37,5 euro në kutinë [9] ..........................................................................[9]
II. Tatimpaguesit/të vetëpunësuarit me të ardhura vjetore burto 5,000-50,000 euro
[10] 3% për shitje me pakicë, prodhim, tregti, transport, bujqësi, veprimtari tjera komerciale [10]=[8] x 3%....[10]
[11] 5% për veprimtari profesionale, specializuese, zbavitje, veprimtari shërbyese tjera [11]=[8] x 5% .........[11]
[12] Shuma për pagesë me këtë pasqyrë ........................................................................................................[12]

Pjesa e bankës
Numri i llogarisë: 1000420070000373

Nënshkrimi dhe vula

[14] Shuma e tatimit të paguar

Teksti:
€
Data: ___/____/___________
UNIREF
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Kontributet

Të ardhurat

Pjesa e kontributeve pensionale
[15] Të ardhurat bruto për tremujorin ..............................................................................[15]
I. Të vetëpunësuarit/tatatimpaguesit me të ardhura vjetore bruto prej <5.000 euro;

[16] Kontributet pensionale-vendos 23,4 euro ne kutinë [16]............................................................................[16]
II. Të vetëpunësuarit/tatatimpaguesit me të ardhura vjetore bruto 5,000-50,000 euro
[17] Kontributi: Vendos 1/3 të shumës së tatimit nga kutia [10] dhe/ose [11] në pjesën e tatimeve në kutinë [17]
(max.600 euro) (min.23.40 euro)......................................................................................................................[17]
[20] Shuma për pagesë me këtë pasqyrë .........................................................................................................[20]

Unë deklaroj se faktet e raportuara në këtë deklaratë tatimore janë të vërteta.
Emri/Mbiemri/Nënshkrimi dhe Vula
(______________________________________)

Pjesa e bankës

Numri i llogarisë: 1000430110000214

Nënshkrimi dhe vula
Teksti:

Data:
[21] Shuma e kontributit të paguar
€

Data: ___/____/___________
Nr.Formës IS-A5 ; Korigjuar më 15.01.2010

Udhëzimet për plotësimin e formularit Pasqyra Tremujore e Tatimit dhe Kontributeve
për Bizneset e Vogla Individuale
Kutia [1] Vendos periudhën tatimore për të cilën pasqyra është dorëzuar, p.sh: TM-1. 2008
(Janar,Shkurt,Mars)=TM1, (Prill,Maj,Qershor)=TM2, (Korrik,Gusht,Shtator)=TM3, (Tetor,Nëntor,Dhjetor)=TM4

Kutia [2] Numri serik i pasqyrës do të jetë i paraprintuar kështu që mos shëno në kutinë [2]
Kutia [3] Vendos Numrin Fiskal p.sh: 6000xxxxx
Kutia [3a.] Vendos Numrin Personal , p.sh: 1234567890
Kutia [4] Vendos emrin e biznesit individual, p.sh: ‘Berber- Te Blerimi’’
Kutia [5] Shkruaj adresën e biznesit individual, p.sh: ‘Rruga e Barrikadave’ Nr87, Gjakove si dhe numrin e
telefonit te biznesit
Kutia[6] Vendos emrin e personit kontaktues dhe jep numrin e telefonit të këtij personi
Kutia[7] Në kutinë [7], nëse nuk e dorëzon për herë te parë për atë 3 mujorë këtë pasqyrë mund të vendosësh
një X në një prej tre kutive: Shtesë - nënkupton deklarim shtesë brenda të njëjtit 3 mujorë. Korrigjim
- nënkupton kur dëshiron të ndryshosh të dhënat e deklaruara më parë për atë 3 mujorë. Vetëm
pagesë - nënkupton se dëshironi të bëni pagesë shtesë pa ndryshuar ndonjë prej të dhënave të
mëhershme që janë deklaruar për të njëjtin 3 mujorë.

Pjesa për pagesën e tatimeve
Kutia [8] Vendos shitjet bruto për tremujorin në kutinë [8]
I. Tatimpaguesit/të vetëpunësuarit me të ardhura bruto më pak se 5,000 euro
Kutia[9] Vendos 37,5 euro në kutinë [9]
II. Tatimpaguesit/të vetëpunësuarit me të ardhura bruto në mes të 5,000.01-50,000 euro
Kutia[10] Vendos 3% të shitjeve bruto për tremujorin për shitjet me pakicë, prodhimtari, tregti,
transport, bujqësi dhe veprimtari tjera komerciale në kutinë [10]
Kutia[11] Vendos 5% të shitjeve bruto për tremujor për shërbimet, për veprimtaritë, profesionale,
pecializuese, zbavitëse dhe veprimtarive tjera shërbyese në kutinë [11]
Kutia[12] Vendos shumën e tatimit që duhet paguar me këtë pasqyrë
Kutia[14] Arkëtari i bankës do të vendos shumën e tatimit të paguar, kështu që mos shkruaj në
këtë kuti

Pjesa për kontributet pensionale
Kutia [15] Vendos të ardhurat bruto për tremujor në kutinë [15]
I. Të vetëpunësuarit/tatimpaguesit me të ardhura bruto më pak se 5,000 euro
Kutia[16] Vendos 23,4 euro në kutinë [16] si kontribute pensionale
II.Të vetëpunësuarit/tatimpaguesitme të ardhura bruto në mes të 5,000.01-50,000 euro
Kutia[17] Vendos 1/3 të tatimit që keni vendosur në kutinë [10] dhe/ose [11] në kutinë [17] por jo më tepër se
600 euro dhe jo me pak se 23.40 euro.
Kutia [20] Vendos shumën e kontributeve pensionale që duhet paguar me këtë pasqyrë
Kutia [21] Arkëtari i bankës do të vendos shumën e kontributeve pensionale të paguara, kështu që mos shkruaj
në këtë kuti
Pasqyra duhet të nënshkruhet dhe t’i vihet data nga individi apo një person i caktuar nga ai dhe të dorëzohet
në bankë deri në 15 ditë pas përfundimit të tremujorit kalendarik.
Lerëni të zbrazët vendin ku shkruan “Pjesa e bankës” që të plotësohet nga personi i autorizuar nga banka.

