WR

PASQYRA MUJORE E MBAJTJES NË BURIM DHE PAGESËS SË TATIMIT NË
INTERES, TË DREJTA PRONËSORE, QIRA, FITORE NË LOTARI DHE LOJRA
TË FATIT DHE PERSONIN JO-REZIDENT

UNIREF

[1] Periudha e Deklarimit:
[3] Numri Fiskal:
[4] Emri i Mbajtësit:
[5]Adresa e Mbajtësit :
[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

a. Tatimi i mbajtur në burim në interes, të drejta pronësore, fitimet ne lotari dhe lojra të fatit.
[8] Interesi bruto i paguar për muajin.................................................................................................................[8]
[9] Të drejtat pronësore të paguara për muajin (vetëm joindividëve)...................................................[9]
[10] Fitoret bruto në lotari dhe lojra të fatit të paguara për muajin (vetëm individëve)...............[10]
[11] Shuma totale e paguar për muajin [11]=[8]+[9]+[10].......................................................................[11]
[12] Tatimi i mbajtur në burim perveç qirasë dhe personit jo-rezident [12]=[11] x 10% ..................................................................[12]

b. Tatimi i mbajtur në burim mbi qiratë dhe personin jo-rezident
[13] Qiraja bruto e paguar për muajin.............................................................................................................[13]
[14] Tatimi i mbajtur në burim mbi qiratë e paguara [14]=[13] x 9% (vetëm qiramarresit jo -individualë).................................[14]
[15] Pagesa bruto për personin jo-rezident (zbavitës).....................................................................................................................................[15]
[16] Pagesa bruto për personin jo-rezident për shërbime.............................................................................................................................[16]
[17] Tatimi i mbajtur në burim për personat jo-rezident [17]=[15+16]x5%............................................................................................[17]
[18 Tatimi total i mbajtur në burim [18]=[12]+[14]+[17].................................................................................................................................[18]

Unë deklaroj se faktet e raportuara në këtë Pasqyrë janë të vërteta.
Emri/Mbiemri/Nënshkrimi dhe Vula

Data:

(______________________________________)

Pjesa e bankës
Nënshkrimi dhe vula

Numri i llogarisë: 1000420070000373

Shuma e tatimit të paguar

Teksti:
€
Data: ___/____/___________
Nr.Formës WR-A - 3; Korigjuar më 15.07.2010

Udhëzimet mbi plotësimin e Pasqyrës Mujore të Mbajtjes në Burim dhe Pagesës së Tatimit në
Interes, Qira, Fitore në Lotari dhe Lojëra të Fatit dhe Persona Jo-rezident

Kutia [1] Vendos periudhën tatimore p.sh, Mars 2010
Kutia [2] Numri serik në kutinë [2] do të jetë i paraprintuar kështu qe mos shëno në atë kuti
Kutia [3] Vendos numrin fiskal, p.sh, 600xxxxxx (9 shifra);
Kutia [4] Vendos emrin e mbajtësit në burim, p.sh, AMB- Kosovë
Kutia [5] Vendos adresen e mbajtësit në burim psh Rr. Nëna Terezë, Nr.23, Prishtinë
Kutia [6] Vendos emrin e nje personi kontaktues dhe numrin e telefonit te ketij personi.
Kutia [7] Ne kutinë [7], nese nuk po e dorezon per here te pare ne ate muaj kete pasqyre mund te vendosesh
nje X ne nje prej tre kutiave: Shtese – nenkupton deklarim shtese brenda te njejtit muaj. Korrigjim –
nenkupton kur deshiron te ndryshosh te dhënat e deklaruara me pare per ate muaj kalendarik. Vetëm
pagesë – nënkupton se dëshironi të bëni pagesë shtesë pa ndryshuar ndonjë prej të dhënave të
mëhershme që janë deklaruar për të njëjtin muaj kalendarik.
Kutia [8] Vendos interesin bruto të paguar për muajin, p.sh. 0 €
Kutia [9] Vendos të drejtat pronësore që i janë paguar vetëm organizatave biznesore, p.sh, 0 €
Kutia [10] Vendos fitoret bruto në lotari dhe lojra të fatit që i janë paguar vetëm individëve, p.sh. 100 euro.
Kutia [11] Mblidh shumat e vendosura në kutinë [8], [9], [10] dhe [11], p.sh. 100 €
Kutia [12] Vendos shumën e tatimit të mbajtur në burim në shumën totale të paguar në kutinë [11]. Duhet të
jetë 10% e shumës në kutinë 11, p.sh. 100 x 10% = 10 €
Kutia [13] Vendos shumën e qirasë së paguar qiradhënësve për muajin, psh.200 €
Kutia [14] Vendos shumën e tatimit të mbajtur në burim mbi qiratë e paguara. Nëse jeni një individ nuk duhet
të mbani në burim ndonjë tatim mbi qiranë. Nëse jeni një jo-individ (person juridik) duhet të mbani në
burim tatimin mbi qiratë që i janë paguar qiradhënësve. Të supozojmë se tatimi i mbajtur në qira është
18 €.
Kutia [15] Vendos pagesën bruto për personin jo-rezident (zbavitës)
Kutia [16] Vendos pagesën bruto për personin jo-rezident P.sh. 10,000€
Kutia[17] Vendos tatimin e mbajtur në burim për personin jo-rezident P.sh (10,000€ - 5,000€ sepse ka qenë
pagesë e parë brenda një periudhe tatimore) = 5,000€ x 5%=250€
Kutia [18] Mblidh shumat e vendosura në kutinë [12] + [14] dhe kutinë [17], p.sh. 278 €
Kutia [19] Shuma e tatimit të paguar do të vendoset nga arkëtari i bankës.
Pasqyra duhet të nënshkruhet e datohet nga mbajtësi në burim a personi i caktuar prej tij dhe dorezohet ne
banke deri ne 15 dite pas perfundimit te muajit ne te cilin kryhen pagesat dhe tatimi është mbajtur ne
burim.
Leni të zbrazur pjesën për informata të bankës që ta plotësojë arkëtari i bankës.

