TVSH - ITI

Data:

Formulari i Aplikacionit për
“Lirimi nga TVSH për importim të pajisjeve të teknologjisë informative”
Sqarim:
Ky aplikacion është i bazuar në Ligjin për TVSH nr. 05/L-037, nenit 29.1.12. dhe Udhëzimit Administrativ të këtij ligji Nr. 03/2015, nenit 48, paragrafët 1, dhe 4,
dhe Vendimit të Qeverisë Nr. 14/2017 të datës 06.10.2017. Lirimi do të lejohet vetëm për bizneset të cilat zhvillojnë aktivitet ekonomik në fushën e Teknologjisë
Informative dhe importojnë pajisje të reja me qëllim të rishitjes. Pajisjet e TI që do të lirohen nga TVSH me rastin e importimit duhet t'i përkasin kodeve tarifore:
8471; 8473 30; 8517 6200 - nga ky kod lirohen vetëm ruterat dhe svitch; 8542. Më qëllim të përfitimit nga ky lirim, tatimpaguesi duhet të parashtroj këtë
kërkesë - aplikacion pranë Administratës Tatimore të Kosovës, sipas Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2015, neni 48.4.3.1.Tatimpaguesi si aplikues me këtë
formularë bartë përgjegjësinë e plotë ligjore mbi saktësinë dhe korrektësinë e deklaratës së tij të plotësuar në këtë aplikacion dhe për dokumentet e
bashkangjitura sipas kërkesave ligjore të lartëpërmendura.

Aplikacioni dorëzohet:
Për herë të parë
Shtesë
Korigjim

Informatat e përgjithshme mbi aplikuesin:
Emri i Tatimpaguesit:
NUI:
Adresa e plotë:
Numri i telefonit:
E-mail adresa:
Pronari/Menaxheri:

1 .Përshkrimi i veprimtarisë /ve afariste:
a.
b.
(p.s. nëse ka të tjera, bashkangjitë aplikacionit përshkrimin sipas kësaj pike)

2. Kodi/et i/e regjistruar/a i/të veprimtarisë afariste sipas ARBK:
Kodi:
3. Në aneksin e këtij aplikacioni, në mënyrë tabelare plotëso saktësisht kodet doganore - nr. tarifor dhe përshkrimin e
mallrave si “pajisje të teknologjisë informative” që do të importohen. (Shih aneksin në faqen tjetër)
4. Bashkangjit dokumentet si shtojca të këtij aplikacioni, sipas kërkesave të nenit 48.4.3. të Udhëzimit Administrativ Nr.
03/2015, si:
a.
Çertifikatën e regjistrimit të biznesit me informatat mbi veprimtarinë e fushës së TI;
b.

Çertifikatën e regjistrimit në TVSH (nëse është Deklarues i TVSHsë).

Emri dhe mbiemri i aplikuesit, nënshkrimi dhe vula e biznesit:
Data e aplikimit:
Vërrejtje për aplikantin;
Për mosplotësim korrekt apo edhe të saktë të të gjitha kërkesave të lartëpërmendura, apo edhe për mosbashkangjitje të
dokumenteve shtesë të kërkuara sipas pikes 4 të këtij aplikacioni do të konsiderohet si i kërkesë e pakompletuar dhe do të
refuzohet si i tillë.

ITI - ANEKS -1
Emri i Tatimpaguesit:
NUI:
Adresa e plotë:
Numri i telefonit:
E-mail adresa:
Pronari/Menaxheri:

Përshkrimi tabelar i numrit tarifor / doganor dhe i mallrave në importim për lirim nga TVSH-ja si “pajisje të
teknologjisë informative” sipas këtij aplikacioni:

Kodi doganor - Nr. tarifor

Përshkrimi i saktë i mallrave

(Sqarim: Nëse ka nevojë për më tepër rubrika, bashkangjitë formën e njëjtë shtesë sipas kësaj faqeje të plotësuar me elementet e
tatimpaguesit)
B.M. 20-11-2017

