Mirësevini në seminarin e organizuar
nga Administrata Tatimore e Kosovës
Shkurt, 2019
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Deklarimi vjetor dhe raportimi i Pasqyrave Financiare për:
• Tatimin në të Ardhura Personale (PD)
• Tatimin në të Ardhura të Korporatave (CD)
• Ortakëritë (DO)

Shkurt, 2019
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Baza ligjore e administrimit të
tatimeve në Kosovë
Nr

Emri i Ligjit

Nr. i Ligjit

Nr. i Udhëzimit
Administrativ

1

Ligji për Administratën Tatimore dhe Procedurat

Nr. 03/L-222
Nr. 04/L-102
Nr. 04/L-223

2

Ligji për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar

Nr. 05/L-037

Nr. 03/2015
Nr. 06/2016

3

Ligji për Tatimin në të Ardhurat Personale

Nr. 05/L-028

Nr. 01/2016

4

Ligji për Tatim në të Ardhurat e Korporatave

Nr. 05/L-029

Nr. 02/2016

5

Ligji për Kontributet Pensionale

Nr. 04/L-168
Nr. 04/L-101

6

Ligji për Lojërat e Fatit

Nr. 04/L-080

Nr. 15/2010
Nr. 03/2016

Nr. 03/2013

3

Deklarimi dhe Pagesa e Tatimit në të
Ardhura Personale - PD
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Kush ka për obligim të dorëzojë
deklaratën – PD ?
• Bizneset e Mëdha Individuale;
• Bizneset Individuale, të cilat kanë zgjedhur të tatohen në bazë
të të ardhurave reale;
• Ortakët;
• Çdo individ, të cilit nuk i është mbajtur Tatimi në Burim.
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Kush mund të dorëzojë deklaratën – PD ?
• Çdo person, i cili ka pasur dy apo më shumë burime të të
ardhurave, dhe
• Çdo person, i cili nuk ka pasur pagën konstante brenda
periudhës tatimore.
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Normat Tatimore për deklarim të TAP
Norma tatimore
0%
4%
8%
10%

Të ardhurat mujore (€)
0 deri 80
80 deri 250
250 deri 450
450 e tutje

Të ardhurat vjetore (€)
0 deri 960
960 deri 3,000
3,000 deri 5,400
5,400 e tutje
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Të ardhurat e tatueshme sipas Ligjit për TAP
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pagat bruto;
Neto e ardhura nga biznesi, ortakëria, qiraja;
Të ardhurat bruto nga pagesa e pensioneve;
Të ardhurat bruto nga interesi;
Të ardhurat bruto nga fitimet në lotari;
Të ardhurat bruto nga prona e patrupëzuar;
Fitimi kapital;
Të ardhurat me burim të huaj;
Të ardhurat tjera që nuk janë cekur më lartë, siç janë: çmimet jo në
para të gatshme nga lotaria, borxhet e falura apo të ardhurat tjera të
cilat kanë rritur vlerën neto të tatimpaguesit.
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Shpenzimet e pranueshme plotësisht dhe
pjesërisht sipas Ligjit për TAP
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çdo shpenzim i cili lidhet me zhvillimin e aktivitetit ekonomik;
Zbritjet për shpenzimet nga qiraja, reale ose 10% të qirasë bruto;
Zbritjet për Kontributet Pensionale;
Zbritjet për Kontributet Bamirëse;
Zbritjet e posaçme për pasuritë e reja;
Humbja e bartur (6 vite);
Zhvlerësimi;
Amortizimi;
Zbritjet e tjera të lejuara - siç është borxhi i keq, shpenzimet e
përfaqësimit, reklamës, shpenzimet kërkimore dhe zhvillimore, etj.
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Shpenzimet të cilat nuk pranohen sipas
Ligjit për TAP
•
•
•
•
•
•

Çmimi i përvetësimit apo përmirësimit të Tokës;
Ndëshkimet, gjobat, shpenzimet dhe interesi lidhur me to;
Tatimi në të Ardhura;
TVSH e cila është kredituar apo rimbursuar;
Shpenzimet personale, familjare apo të jetesës;
Humbja nga shitja apo këmbimi i aseteve në mes të personave të
lidhur;
• Shpenzimet për dhurata, përveç atyre që janë me emër dhe logo të
biznesit, të cilat janë pjesë e shpenzimeve të përfaqësimit;
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Shpenzimet të cilat nuk pranohen sipas
Ligjit për TAP….
• Humbjet në peshë, dëmtimet, mbetjet, tepricat, shkatërrimet apo
thyerjet gjatë prodhimit, transportimit, magazinimit dhe ekspozimit,
përtej normave të përcaktuara në aktet e veçanta ligjore dhe
nënligjore;
• Përfitimi në natyrë në formë të shujtës dhe transportit, përveç
rasteve kur organizohet nga biznesi;
• Shpenzimet për qiratë e banesave të paguara nga punëdhënsi për të
punësuarin;
• Shpenzimet e mbuluara nga grantet subvencionet dhe donacionet në
harmoni me rregullat dhe kushtet e përfitimit të tyre;
• Çfarëdo shpenzimi tjetër i pa dokumentuar.
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Deklarimi dhe pagesa e TAP
Këstet paradhënie
• Për dorëzimin e kësteve paradhënie, ekzistojnë
kritere për:
• Vitin e parë të afarizmit;
• Vitin e dytë të afarizmit, e tutje.
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Këstet paradhënie
Viti i parë i afarizmit
 1/4 e detyrimit të përgjithshëm tatimor për
periudhën tatimore në vijim bazuar në të ardhurën e
tatueshme të vlerësuar dhe të zvogëluar nga cilado
shumë e mbajtur në burim gjatë tremujorit;
 pagesa në katër këste, ku me pagesën e këstit të
katërt mbulon 80% të obligimit tatimor;

Këstet paradhënie
Viti i dytë i afarizmit e tutje
Tatimpagues mund të zgjedhë njërin nga opsionet, si:
 1/4 e detyrimit të përgjithshëm tatimor për
periudhën tatimore në vijim bazuar në të ardhurën e
tatueshme të vlerësuar dhe të zvogëluar nga cilado
shumë e mbajtur në burim gjatë tremujorit, apo

 110% të detyrimit tatimor nga viti paraprak të
zvogëluar nga cilado shumë e mbajtur në burim gjatë
tremujorit.

Këstet paradhënie
• Përjashtimet:
• Tatimpaguesi i cili krijon humbje;
• Tatimpaguesi tek i cili ushtrohet kontrolli tatimor
dhe devijimi kalon mbi 20% në atë vit.
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Përpilimi i deklaratës tatimore
• Deklarata tatimore konsiderohet vlerësim i bërë
nga vet tatimpaguesi dhe përmban:
1. Deklaratën financiare
•
•
•
•

Të ardhurat bruto lidhur me aktivitetet operative;
Shpenzimet lidhur me aktivitetet operative;
Aktivitetet jo-operative;
Të ardhurat neto ose humbja.
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Përpilimi i deklaratës tatimore
2. Deklaratën tatimore
•
•
•
•
•
•

Të ardhurat e tatueshme;
Zbritjet;
Tjera (si p.sh. humbjet e bartuara);
Tatimi i mbajtur në burim gjatë vitit;
Tatimin për pagesë;
Kërkesë për rimbursim.
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Përpilimi i deklaratës tatimore
• Shuma përfundimtare e tatimit, është shuma e
përgjithshme e tatimit për periudhën tatimore
minus:
• Shumat e Tatimit të Mbajtur në Burim dhe të
paguara nga të tjerët;
• Shumat e paguara në këste tremujore paradhënie;
• Krediti i jashtëm tatimor i lejuar sipas këtij Ligji.
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Përpilimi i deklaratës tatimore
• Varësisht nga kalkulimet mund të paraqiten
këto situata:
• Obligim për pagesë;
• Pagesë tepër / Kërkesë për Rimbursim.
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Afatet kohore për deklarim - TAP
• Për këstet paradhënie, afati i deklarimit nga 1
deri më 15 të muajit vijues pas çdo tremujori.
• Për deklaratën vjetore për TAP afati i deklarimit
nga 1 Janar deri më 31 Mars të vitit pasues të
periudhës tatimore.
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Deklarimi i PD-së përmes Sistemit EDI
www.atk-ks.org
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Shkarkimi i
deklaratës në
mënyrë
manuale
• www.atk-ks.org
• Shkarko deklaratë
elektronike
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Shembull – Deklarimi Vjetor me formularin
PD
 Personi “X” me Numër Fiskal: 600111112, gjatë vitit 2018 ka pasur,
transaksionet, si në vijim:
TË ARDHURAT

Të ardhurat bruto nga biznesi

58,000.00 €

Të ardhurat neto nga ortakëritë

12,000.00 €

Qiratë bruto

5,000.00 €

Të ardhurat me burim nga jashtë

4,000.00 €

Të ardhurat tjera (p.sh. Shitja e mjeteve themelore)

20,000.00 €

Pagat bruto nga punëdhënësi "Y"

10,000.00 €

Totali i të ardhurave

109,000.00 €
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Shembull – Deklarimi Vjetor me formularin
PD
SHPENZIMET
Pagat bruto të punëtorëve
Shpenzimet për zhvlerësim dhe amortizim
Shpenzimet e shitjes
Shpenzimet e përgjithshme dhe administrative
Shpenzimet tjera operative
Shpenzimet për kontributet pensionale
Shpenzimet tjera të lejueshme
Totali i shpenzimeve

6,000.00 €
1,200.00 €
100.00 €
500.00 €
2,000.00 €
400.00 €
200.00 €
10,400.00 €
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Shembull – Deklarimi Vjetor me formularin
PD
INFORMATA TJERA
Humbjet e bartura nga viti 2017
Shpenzim / pagesë për kontribute bamirëse
Tatimi i mbajtur në burim në paga nga punëdhënësi "Y"
Tatimi i mbajtur në burim mbi qiratë
Kreditimi i tatimit të huaj
Pagesat tremujore paradhënie mbi të ardhurat nga biznesi
Pagesat tremujore paradhënie mbi të ardhurat nga qiraja dhe
pasuria e patrupëzuar
Stoku në fillim, më 01.01.2018
Blerjet apo kostoja e prodhimit gjatë vitit 2018
Stoku në fund, më 31.12.2018

1,200.00 €
1,200.00 €
400.00 €
100.00 €
300.00 €
1,700.00 €
600.00 €
12,000.00 €
30,000.00 €
25,000.00 €

Formulari PD 2018.pdf
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Deklarimi dhe Pagesa e Tatimit në të
Ardhura të Korporatave - CD
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Cilët janë tatimpaguesit për TAK që kanë
obligim të dorëzojnë Deklaratën Vjetore-CD
•
•
•
•
•

Korporata e Madhe;
Korporata e Vogël e cila zgjedh të tatohet në baza reale;
OJQ-të;
Një shoqëri tregtare me pronësi shoqërore apo publike;
Njësia e përhershme si dhe çdo organizatë tjetër që e
ka statusin e personit juridik.
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Deklarimi dhe pagesa e TAK
Këstet paradhënie

• Për dorëzimin e kësteve paradhënie ekzistojnë
kritere për:
• Vitin e parë të afarizmit;
• Vitin e dytë të afarizmit, e tutje.
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Këstet paradhënie
Viti i parë i afarizmit
 1/4 e detyrimit të përgjithshëm tatimor për
periudhën tatimore në vijim bazuar në të ardhurën e
tatueshme të vlerësuar dhe të zvogëluar nga cilado
shumë e mbajtur në burim gjatë tremujorit;
 pagesa në katër këste, ku me pagesën e këstit të
katërt mbulon 80% të obligimit tatimor.

Këstet paradhënie
Viti i dytë i afarizmit e tutje
Tatimpagues mund të zgjedhë njërin nga opsionet, si:
 1/4 e detyrimit të përgjithshëm tatimor për
periudhën tatimore në vijim bazuar në të ardhurën e
tatueshme të vlerësuar dhe të zvogëluar nga cilado
shumë e mbajtur në burim gjatë tremujorit, apo
 110% të detyrimit tatimor nga viti paraprak të
zvogëluar nga cilado shumë e mbajtur në burim gjatë
tremujorit.

Këstet paradhënie

• Përjashtimet:
• Tatimpaguesi i cili krijon humbje;
• Tatimpaguesi tek i cili ushtrohet kontrolli tatimor
dhe devijimi kalon mbi 20% në atë vit.
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Plotësimi i tabelave përcjellëse për
harmonizim
• Udhëheqjen e kontabilitetit financiar për
nevoja të Korporatës dhe harmonizimi sipas
kërkesave ligjore.
• Paraqitja e diferencave:
• diferencat e përkohëshme tatimore;
• diferencat e përherëshme tatimore.
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Përpilimi i deklaratës tatimore
• Deklarata tatimore konsiderohet vlerësim i bërë
nga vet tatimpaguesi dhe përmban:
1. Deklaratën financiare
• Të ardhurat bruto;
• Shpenzimet.
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Përpilimi i deklaratës tatimore
2. Deklaratën tatimore
•
•
•
•

Të ardhurat e tatueshme (fitimi/humbja);
Rregullimet e të hyrave dhe shpenzimeve;
Tatimin për pagesë;
Kërkesë për rimbursim.

• Tabelat për rregullimin e tatimit në TAK.pdf
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Përpilimi i deklaratës tatimore
• Shuma përfundimtare e tatimit, është shuma e
përgjithshme e tatimit për periudhën tatimore
minus:
• Shumat e Tatimit të Mbajtur në Burim dhe të
paguara nga të tjerët;
• Shumat e paguara në këste tremujore;
• Krediti i jashtëm tatimor i lejuar sipas këtij Ligji.
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Përpilimi i deklaratës tatimore
• Varësisht nga kalkulimet mund të paraqiten
këto situata:
• Obligim për pagesë;
• Pagesë tepër / Kërkesë për Rimbursim.
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Afatet kohore për deklarim - TAK
• Për këstet paradhënie, afati i deklarimit nga 1
deri më 15 të muajit vijues pas çdo tremujori.
• Për deklaratën vjetore për TAK afati i deklarimit
nga 1 Janar deri më 31 Mars të vitit pasues të
periudhës tatimore.
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Deklarimi i CD-së përmes Sistemit EDI
www.atk-ks.org
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Shkarkimi i
deklaratës në
mënyrë
manuale
• www.atk-ks.org
• Shkarko deklaratë
elektronike
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Shembull – Deklarimi Vjetor me formularin
CD
 Kompania “X” SHPK, gjatë periudhës 2018, ka pasur transaksionet
si në vijim:
TË ARDHURAT
Të ardhurat bruto

700,000.00 €

Të Ardhurat me Burim të Huaj

7,800.00 €

Arkëtimi i Borxheve të Këqija

2,000.00 €

Të ardhura/fitime te tjera

1,400.00 €

Primet bruto për periudhën tatimore
Totali i të ardhurave

10,000.00 €
721,200.00 €
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Shembull – Deklarimi Vjetor me formularin
CD
 Kompania “X” SHPK, gjatë periudhës 2018, ka pasur transaksionet
si në vijim:
SHPENZIMET
Shpenzimet e pazbritshme
Shpenzimet e përfaqësimit
Lejimi special për asetet e reja
Shpenzime te tjera
Pagat bruto
Shpenzimet për zhvlerësim dhe amortizim
Shpenzimet e shitjes
Shpenzimet e përgjithshme dhe administrative
Shpenzime tjera operative
Totali i shpenzimeve

2,500.00 €
2,800.00 €
1,200.00 €
250.00 €
18,000.00 €
35,160.00 €
5,200.00 €
60,000.00 €
5,000.00 €
130,110.00 €
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Shembulli 4 – Deklarimi Vjetor me
formularin CD
 Kompania “X” SHPK, gjatë periudhës 2018, ka pasur transaksionet
si në vijim:
INFORMATA TJERA
Humbjet e mbartura

2,000.00 €

Kreditimi tatimor nga shtetet e huaja

2,000.00 €

Këstet e paguara

18,980.00 €

Stoku në fillim, më 01.01.2018

350,000.00 €

Blerjet gjatë vitit 2018

240,000.00 €

Stoku në fund, më 31.12.2018

130,000.00 €

 Formulari CD 2018.pdf
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Deklarimi i të Ardhurave nga Ortakëria DO
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Obligimi për deklarim nga Ortakëria
• Ortakëritë sipas ligjit obligohen të dorëzojnë
deklaratë vjetore ku përfshihen të gjitha të hyrat dhe
shpenzimet e ortakëve, pa obligim pagese.
• Ortakëria apo grupimi i personave është përgjegjës
për dorëzimin e deklaratave dhe kryerjen e pagesave
të të gjitha tatimeve për të cilat ortakëria apo
grupimi i personave bëhet i detyrueshëm (si: TVSH, Tatim
në Paga, Kontribute Pensionale, Tatim të Mbajtur në Burim, Tatim në Qira, etj).
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Si duhet të deklarojë Ortakëria?
• Ortakëria nuk do të mund të shkarkoj këto deklarata:
IS, IL, QS, QL, CD, PD.

• Ortakëritë dhe grupimi i personave, si dhe ortakët e
ortakërive dhe anëtarët e grupeve, duhet të mbajnë
libra dhe regjistrime në përputhje me paragrafin 4 të
nenit 33 të këtij ligji dhe secili ortak duhet të paguajnë
tatimet në të ardhura obligative në përputhje me
paragrafin 2.2 te nenit 43 të këtij ligji.
• Ortakët mund t’i shkarkojnë njërën nga deklaratat sipas
opsioneve të zgjedhura IL, QL, PD, CD, varësisht nga
statusi i Ortakut.
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Shembull:
 Ortakëria “A & B”, përbehet nga ortaku X dhe Y .
 Për vitin 2018 Pasqyra e të Ardhurave, kishte këtë gjendje:
PASQYRA E TË ARDHURAVE
TË HYRAT

300,000

KMSH

230,000

FITIMI BRUTO

70,000

SHPENZIMET OPERATIVE

12,000

Pagat bruto

5,000

Shpenzimet të shitjes

2,000

Shpenzimet administrative

2,000

Shpenzimet tjera operative

3,000

FITIMI PARA TATIMIT

58,000

 Formulari DO 2018.pdf
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Afatet e deklarimit dhe pagesa e tatimeve
Nr.

Emertimi i Formularit

Shkurtesa

Afati i deklarimit

1

Pasqyra e tatimit mbi qiranë dhe pasurinë e patrupëzuar

IR

Prej 1 deri 15 të cdo tremujori

2

Pagesa tremujore e tatimit dhe kontributeve për bizneset e mëdha individuale

IL

Prej 1 deri 15 të cdo tremujori

3

Pasqyra tremujore e tatimit dhe kontributeve për bizneset e vogla individuale

IS

Prej 1 deri 15 të cdo tremujori

4

Pasqyra e mbajtjes në burim dhe pagimit të tatimit

WM

Prej 1 deri 15 të cdo muaji

5

Pasqyra mujore e mbajtjes në burim dhe pagesës së tatimit në interes,divident,të drejtat
pronësore,qira, fitore në lotari dhe lojra të fatit

WR

Prej 1 deri 15 të cdo muaji

6

Pasqyra tremujore e pagesës paradhënie për korporatat e vogla

QS

Prej 1 deri 15 të cdo tremujori

7

Pasqyra tremujore e pagesës paradhënie për korporatat e mëdha

QL

Prej 1 deri 15 të cdo tremujori

8

Deklarata e tatimit në të Ardhurat e Korporatave

CD

Prej 1 janar deri 31 mars

9

Formular deklarimi e pagese për TVSh

TV

Prej 1 deri 20 të cdo muaji

10 Formular i Deklarimit vjetor dhe pagesën për tatimin mbi të Ardhurat Personale

PD

Prej 1 janar deri 31 mars

11 Pasqyra e kontributeve për pension dhe formulari I pagesës

CM

Prej 1 deri 15 të cdo muaji

12 Kërkesë për Rimbursim dhe Rikthim/Kthim

KRR

Prej 1 deri 20 të cdo muaji apo tremujori

13 Deklarata e Tatimit në të Ardhurat nga ortakëria

DO

Prej 1 janar deri 31 mars

14 Autorizimi për informata tatimore

AIT

Për cdo kërkesë
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Ndëshkimet
• Ndëshkimi për mosdorëzim të deklaratës tatimore 5% në obligimin
tatimor, maksimum 5 muaj (25%);

• Ndëshkimi për mospagesën e tatimit 1% në tatimin e papaguar,
maksimum 12 muaj (12%), aplikohet pasi të ndërptitet ndëshkimi 5% për mosdorëzim të
deklaratës;
• Interesi për mospagesën e tatimit:
–
–
–
–

1.25% në muaj deri më 31.12.2014;
0.91% nga 01.01.2015 – 31.12.2015;
0.7% nga 01.01.2016 – 31.12.2016;
Nga 01.01.2017 e tutje….Interesi 0.65% në muaj.
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Vizitoni ueb faqen e ATK-së
www.atk-ks.org
Ju faleminderit për
vëmendje!
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