Normativat e zbritjes së TVSH-së
Ligji 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në
RSH”, i ndryshuar, është ligji bazë, i cili përcakton
rregullat dhe aplikimin e tatimit mbi vlerën e shtuar
(TVSH), e cila zbatohet si një tatim në përqindje mbi
çmimin e mallrave dhe shërbimeve dhe bëhet e
kërkueshme për t’u paguar pas zbritjes së TVSH-së
që rëndon drejtpërdrejt elementët e kostos së
mallrave dhe shërbimeve. Sipas përcaktimit ligjor
të nenit 2 “Fusha e zbatimit”, tatimit mbi vlerën e
shtuar i nënshtrohen të gjitha furnizimet e mallrave
dhe shërbimeve, të kryera kundrejt pagesës,
brenda territorit të RSH, nga një person i
tatueshëm që vepron si i tillë si edhe të gjitha
importet e mallrave në territorin e RSH.
Në zbatim të nenit 74 pika 1 shkronja a/ii,
përcaktohen normativat e zbritjes së TVSH-së së
gazoilit të përdorur sipas veprimtarive.
Përjashtohen nga e drejta e zbritjes së TVSH-së
shpenzimet për blerjen e gazoilit sipas normativave
të mëposhtme, përveç rastit kur gazoili i blerë
përveç se për t’u shitur, përdoret si lëndë e parë
kryesore përbërëse e produktit të prodhuar.
Me kushtin që gazoili i blerë të përdoret vetëm për
nevoja të veprimtarisë ekonomike të tatueshme, e
drejta për të zbritur TVSH-në ushtrohet deri në
normativat e përcaktuara më poshtë sipas
veprimtarive.
Normativat aplikohen mbi bazën e treguesit të
përcaktuar sipas peshës specifike, që blerjet për
gazoil zënë në raport me qarkullimin e tatueshëm,
të kryer në kuadër të veprimtarisë ekonomike.

Normativat e përdorimit
veprimtarive përcaktohen:

të

gazoilit

sipas

I. NDËRTIM
a) Prodhim materiale inerte deri më 33%
b) Ndërtim shtrim rrugësh deri më 32%
c) Ndërtim banesash dhe objektesh të
ndryshme deri më 8%
ç) Prodhim betoni deri më 14%
d) Gërmime / shpime deri më 25%
dh)Prodhim tullash dhe tjegullash deri më
33%
II. TRANSPORT
a)Transport udhëtarësh deri më 43 %
b) Transport mallrash deri më 38 %
c) Transport mallrash me mjetesh
teknologjike deri më 78 %
III. SHËRBIME
a) Autoshkolla deri më 25%
b) Shërbime pastrimi qyteti deri më 30%
c) Peshkimi deri më 10%
IV. TREGTI deri më 3%
V. TË TJERA (veprimtari të tjera jo të listuara)
deri më 2%
Llogaritjet përsa i përket aplikimit të normativave
bëhen dhe regjistrohen në librin e blerjes.
Kufizimet e tjera të së drejtës së zbritjes së TVSHsë aplikohen sipas nenit 74 të ligjit.

