Numri i Vendosjes së Dokumentit (NVD)
(Vetëm për përdorim zyrtar )

FORMULAR I DEKLARIMIT TËTATIMIT
TË THJESHTUAR MBI FITIMIN
(2) Periudha tatimore

(1) Numri Serial:_________________________

Numri Identifikues i Personit të Tatueshëm (NIPT):
Emri Tregtar i Personit te Tatueshëm:
Emri /Mbiemri i Personit Fizik:
Adresa:
Qyteti/Komuna/Rrethi :
Numri Telefonit:

(3) ____________________________________
(4) ____________________________________
(5) ____________________________________
(6) ____________________________________
(7) ____________________________________

Lajmëroni nëse informacioni i mësipërm është jo i plotë ose ka ndryshuar

Llogaritja e rezultati
Të ardhurat dhe shpenzimet

Të ushtrimit

[8/9] Të ardhurat
[10/11]
[12]

Shpenzimet

Tatimore

[8]

[9]

[10]

[11]

Shpenzimet e panjohura

[12]

Rezultati
[13/14] Humbja

[13]

[14]

[15/16]

[15]

[16]

[17]

Fitimi
Fitimi i tatueshëm

[17]

Llogaritja e tatim të thjeshtuar mbi fitimin
____________________________________
[18] Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin me shkallën
tatimore standarde
[19] Tatim fiks

[18]
[19]
[20]

[20] TOTALI PËR TU PAGUAR

____________________________________
Data dhe Firma e Personit të Tatueshëm - Deklaroj nën përgjegjësinë time që informacioni i mësipërm është i plotë dhe i saktë.

Udhëzues për mënyrën e plotësimit të formularit të deklarimit dhe pagesës
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

Numri serial gjenerohet nga Drejtoria Rajonale Tatimore dhe shërben për të azhornuar regjistrimet
kur paraqitet deklarata.
Periudha Tatimore është vjetore.
Numri i Identifikimit të Personit të Tatueshëm (NIPT) është numri i dhënë nga Qendra
Kombëtare e Regjistrimit /Drejtoria Rajonale Tatimore dhe që identifikon personin e tatueshëm në
të gjitha marrëdhëniet me Drejtorinë Rajonale Tatimore.
Emri Tregtar i Personit të Tatueshëm është emri me të cilin paraqitet veprimtaria dhe që
shënohet në certifikatën e NIPT-it.
Emri/Mbiemri i Personit Fizik vendoset kur veprimtaria ekonomike kryhet nga një person fizik
dhe nuk ka emër tregtar.
Adresa tregohet për vendin kryesor të ushtrimit të veprimtarisë. Kjo adresë është treguar edhe në
certifikatën e NIPT –it.
Numri i Telefonit (n.q.s ka) tregon numrin e telefonit në vendin kryesor të ushtrimit të
veprimtarisë ekonomike.
Të ardhurat e ushtrimit janë të ardhurat totale të periudhës ushtrimore.
Të ardhurat tatimore janë të ardhurat që i përkasin aktivitetit të tatueshëm.
Shpenzimet e ushtrimit janë shpenzimet totale të periudhës ushtrimore.
Shpenzimet tatimore janë shpenzimet që i përkasin aktivitetit të tatueshëm.
Shpenzimet e panjohura janë shpenzimet që i përkasin aktivitetit të tatueshëm dhe që nuk njihen si të
zbritshme për efekt të llogaritjes së fitimit të thjeshtuar të tatueshëm.
Humbja e ushtrimit është diferenca e shpenzimeve të ushtrimit (kutia 10) me të ardhurat e ushtrimit
(kutia 8) në rast se shpenzimet e ushtrimit janë më të mëdha se të ardhurat e ushtrimit.
Humbja tatimore është diferenca e shpenzimeve tatimore (kutia 11) pasi të zbriten shpenzimet e
panjohura (kutia12), me të ardhurat tatimore (kutia 9) në rast se shpenzimet tatimore pa shpenzimet e
panjohura janë më të mëdha se të ardhurat e tatimore( 9-11+12).
Fitimi i ushtrimit është diferenca e të ardhurave të ushtrimit (kutia 8) me shpenzimet e ushtrimit (kutia
10) në rast se të ardhurat e ushtrimit janë më të mëdha se shpenzimet e ushtrimit,
Fitimi tatimor është diferenca e të ardhurave tatimore (kutia 9), me shpenzimet tatimore (kutia 11) pasi
janë zbritur nga këto të fundit shpenzimet e pazbritshme në rast se të ardhurat tatimore janë më të mëdha
se shpenzimet tatimore pa shpenzimet e pazbritshme(9-11+12).
Fitimi itatueshëm është fitimi që tatohet me shkallën tatimore të përcaktuar në ligjin për taksat vendore.
Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin me shkallë tatimore standarde është shuma e tatimit të thjeshtuar mbi
fitimin e llogaritur me shkallën tatimore standarde sipas vitit ushtrimor përkatës,e përcaktuar në bazë të
ligjit për sistemin e taksave vendore. (Rub.[17] x shkallen tatimore%), por jo më e vogël se 25.000 lekë
ose jo më e vogël se pjesa e proporcionale e vlerës prej 25.000 lekë për periudhën që ushtron aktivitet,
si rezultat i regjistrimit ose çregjistrimit te tij brenda vitit te deklarimit.
Tatim fiks është shuma e tatimit të thjeshtuar mbi fitiminqë duhet të paguajnë të gjithë tatimpaguesit me
qarkullim nga zero deri në 2 milionë lekë në vit, ose shuma proporcionale e tatimit fiks përperiudhën që
ushtron aktivitet, si rezultat i regjistrimit ose çregjistrimit të tij brenda vitit të deklarimit.
Totali për t’u paguar është shuma e tatim te thjeshtuar mbi fitimin të detyrueshëm për t’u paguar.

