PASQYRË E MBAJTJES NË BURIM DHE PAGIMIT TË TATIMIT
UNIREF

WM
[1] Periudha e Deklarimit:
[3] Numri Fiskal/Personal:
[4] Emri i punëdhënësit:
[5] Adresa e punëdhënësit:
[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

Korrigjim

Vetëm pagesë

[8] Pagat Bruto për Muajin:

[9]Tatimi i mbajtur/i paguar për muajin:

[10]
Numri total i të
punësuarve për
muajin

[11]
Numri total i të
punësuarve që fitojnë
paga deri 80€ (muaj)

[12] Numri total i të
punësuarve që fitojnë
paga nga 80.01€ deri
250€ (muaj)

[13] Numri total i të
[14]
Numri total i të
punësuarve që fitojnë
paga nga 250.01€ deri punësuarve që fitojnë
450€ (muaj )
paga mbi 450€ (muaj)

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

Pjesa e bankës
Numri i llogarisë: 1000420070000373

Nënshkrimi dhe vula

Data:

Shuma e tatimit të paguar

Teksti:
€
Data: ___/____/___________
Nr.Formës WM-A-5 ; Korigjuar më 15.01.2010

Udhëzim rreth plotësimit të Pasqyrës së Mbajtjes në Burim dhe Pagimit të Tatimit

(Kjo pasqyrë plotësohet e dorëzohet në një bankë të autorizuar çdo muaj nga punëdhënësi por nëse
punëdhënësi dëshiron të transferojë tatimin e mbajtur në burim më shpesh se një herë në muaj mund ta
bëjë këtë duke përdorur po këtë pasqyrë)

Kutia [1] Vendos periudhën për të cilën është plotësuar kjo pasqyrë psh, Shkurt 2008
Kutia [2] Numri serial i pasqyrës do të jetë i paraprintuar kështu që mos shëno në kutinë [2]
Kutia [3]Vendos numrin e regjistrimit te mbajtësit në burim. Nëse mbajtësi është një organizatë biznesore të
vendoset Numri i Regjistrimit të Biznesit, psh, 76464838 (8 shifra); nëse mbajtësi është një individ
atëherë në këtë kuti të vendoset Numri ID Personal i UNMIK- ut, psh. 1445563478 (10 shifra)
Kutia [4] Shëno emrin e punëdhënësit psh, Fabrika e Tullave, Gjakovë
Kutia [5] Shëno adresën e punëdhënësit p.sh. Rruga e Barrikadave No.87 Gjakovë si edhe vendos në
krah tëtij numrin e telefonit te punëdhënësit
Kutia [6]Shëno emrin e një personi për t'u kontaktuar ne çdo rast, p.sh. shefi i finances XY dhe vendos
në krah të tij numrin e telefonit te këtij personi.
Kutia [7] Nëse nuk e dorëzon për herë të parë në atë muaj këtë pasqyrë mund të vendosesh nje "X"
në një prej tre kutijave:
Shtese - nënkupton deklarim shtesë brenda te njëjtit muaj.
Korrigjim- nenkupton kur deshiron te ndryshosh të dhënat e deklaruara me parë për atë muaj
kalendarik.
Vetem Pagese- nënkupton se ju vetem deshironi të bëni një pagesë shtesë pa ndryshuar ndonje
prej të dhënave të raportuara më parë për të njëjtin muaj kalendarik.

Kutia [8] Vendos pagat bruto për muajin p.sh. 2,500 € (Kemi supozuar se paga mujore e çdo të
punësuari është 250 €/muaj dhe ka gjithsej 10 të punësuar pra gjithsej 2,500 €
Kutia [9] Shëno tatimin e mbajtur në burim për muajin p.sh., 68 euro (Nese paga mujore për një të
punësuar është250 € tatimi është 6.8 € (250 - 80=170 x 4%=6.8 € ose për 10 vete 68 €)
Kutia [10]Shëno numrin e të punësuarve për atë muaj psh, 10
Kutia [11]Shëno numrin e të punësuarve me pagë mujore deri 80 €, psh., 0.
Kutia [12]Shëno numrin e te punësuarve me page mujore 80.01 - 250 €, psh., 10
Kutia [13]Shëno numrin e te punësuarve me page mujore 250.01 - 450 €, psh., 0
Kutia [14]Shëno numrin e te punësuarve me page mujore mbi 450 €, psh., 0.
Pasqyra nenshkruhet e datohet nga punëdhënësi a personi i caktuar prej tij dhe dorezohet ne bankë deri
ne 15 dite pas përfundimit të muajit në të cilin kryhet pagesa e pagave dhe ndalet tatimi ne burim.
Pjesa e pagesës lihet për t’u plotesuar nga arketari i bankës

