Administrata Tatimore e Kosovës
Poreska Administracija Kosova
Tax Administration of Kosovo

PËRMBUSHJA TATIMORE
REGJISTRIMI

DOKUMENTIMI

DEKLARIMI

PAGESA

Secili tatimpagues ka të drejtë që të jetë i informuar, i ndihmuar dhe i dëgjuar me kohë me qëllim
të përmbushjes së detyrimeve tatimore.
Personat që zhvillojnë aktivitet ekonomik në Kosovë, në bazë të Legjislacionit tatimor të Kosovës,
janë të obliguar të regjistrohen, të mbajnë dokumentacion, të deklarojnë dhe paguajnë tatimin.
Kërkesat ndaj përmbushjes së detyrimeve tatimore, janë:

01

23

PAGESA

14

DEKLARIMI

08

DOKUMENTIMI

REGJISTRIMI

02

REGJISTRIMI

REGJISTRIMI

DETYRIMI PËR T’U REGJISTRUAR
Nëse ju kryeni çfarëdo veprimtarie ekonomike, duhet të bëni regjistrimin fillestar në Agjencinë
për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë (ARBK) dhe të pajiseni me Numrin Unik Identifikues (NUI).
Aplikimin mund ta bëni në çdo qendër komunale të
ARBK-së (Qendër ‘One-Stop-Shop’) dhe duhet të
plotësoni formularin për regjistrim, të cilin mund
ta siguroni në dy mënyra:
• Ta shkarkoni nga ueb-faqja zyrtare e ARBK-së
www.arbk.rks-gov.net, ose
• Ta merrni në çdo qendër One-Stop-Shop.
Varësisht nga veprimtaria, mund të regjistroheni si:
Biznes Individual

B.I.

Ortakëri e Përgjithshme

O.P.

Ortakëri e Kufizuar

O.K.

Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar
Shoqëri aksionare
Kompani e huaj - ‘Dega Në Kosovë’

SH.P.K.
SH.A.
D.K.

Zyra e Përfaqësisë së Shoqërisë së Huaj Tregtare

Z.P.K.

Ndërmarrje Shoqërore

N.SH.

Ndërmarrje Publike

N.P.

Kooperativa Bujqësore

K.B.

Certiﬁkatë e Regjistrimit

Numri Unik Identifikues i Biznesit është numër nëntë shifror që fillon me dy shifrat e para
81xxxxxxx dhe është i vlefshëm për çdo qëllim të paraparë me ligj. Në momentin e pajisjes
me këtë numër në ARBK, ju jeni i regjistruar edhe në Administratën Tatimore të Kosovës (ATK).
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Kontraktori i huaj që
financohet nga
institucionet
ndërkombëtare dhe
i cili nuk zhvillon
aktivitet tjetër
përveç projektit
gjegjës...

Personi Fizik
i cili kërkohet të
deklarojë dhe të paguajë
tatimin, kur punëdhënësi
nuk kërkohet të mbajë
tatimin në burim...

...nuk kërkohet të
regjistrohet në ARBK,
por kërkohet të pajiset
me Certifikatë
Fiskale nga ATK
për pagesën
e tatimit

Qiradhënësi
(individi), kur
nuk ka aktivitet
qiradhënien...

Organizata
Jo-Qeveritare...

Nëse jeni Organizatë Jo-Qeveritare (OJQ),
regjistrimin e bëni në Departamentin e
OJQ-ve në Ministrinë përkatëse,
ku pajiseni me Certifikatë të Regjistrimit,
e cila përmban numrin e regjistrimit të
OJQ-së dhe Numrin Fiskal të gjeneruar
dhe të dërguar në mënyrë elektronike
nga ATK.

Organizata
Buxhetore...

Për t’u regjistruar si tatimpagues në ATK, ﬁllimisht
duhet të plotësoni Aplikacionin për Numër Fiskal,
të cilin mund ta siguroni në dy mënyra:
• Ta shkarkoni nga ueb-faqja e ATK-së
www.atk-ks.org, ose
• Ta merrni në çdo Zyre Rajonale të Shërbimit
të Tatimpaguesve në ATK.
Numri Fiskal është një numër prej 8 shifrash,
plus 1 shifër veriﬁkuese i cili i lëshohet tatimpaguesit
nga ATK, dhe ka për qëllim identiﬁkimin e tij nga
aspekti tatimor, përmes të cilit tatimpaguesi kryen
detyrimet tatimore ndaj ATK-së.
Certiﬁkatë e Numrit Fiskal
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REGJISTRIMI I PËRFAQËSUESIT FISKAL NË EMËR
TË PERSONIT JO-REZIDENT
Nëse jeni person jo-rezident dhe që nuk krijoni Njësi të Përhershme në Kosovë, përpara se të
ﬁlloni ndonjë veprimtari ekonomike në Republikën e Kosovës duhet të caktoni një Përfaqësues
Fiskal, i cili duhet të regjistrohet në ATK brenda pesë (5) ditëve pasi të jetë emëruar.
Përfaqësuesi Fiskal:
• Nuk kërkohet të regjistrohet në ARBK, por kërkohet të pajiset me Certiﬁkatë Fiskale në ATK në
zyrën Qendrore, gjegjësisht në Divizionin e Regjistrimit të Tatimpaguesve;
• Duhet të jetë një rezident i Kosovës, i cili mund të jetë person ﬁzik ose juridik dhe është përgjegjës
për kryerjen e obligimeve tatimore në emër të personit jo-rezident.

Nëse ju zhvilloni aktivitet ekonomik dhe nuk jeni të regjistruar dhe të pajisur me Numër
Unik Identifikues, ATK do t’ju gjenerojë një Numër Fiskal dhe do të aplikojë një ndëshkim
administrativ të përcaktuar me ligj.
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NDRYSHIMI I INFORMATAVE TË BIZNESIT
Përditësimi i të dhënave të regjistrimit është i rëndësishëm për të qenë gjithmonë koherent me
ndryshimin e të dhënave, me qëllim që ATK të komunikojë saktë me ju. Andaj, nëse ju bëni ndonjë
ndryshim të informatave të regjistrimit jeni të obliguar që të njoftoni ATK për ndryshimet e bëra.

ÇREGJISTRIMI I TATIMPAGUESIT
Nëse nuk jeni duke zhvilluar apo nuk dëshironi të zhvilloni më tutje aktivitet ekonomik, kërkohet
që të çregjistroheni. Kërkesën për çregjistrim duhet ta parashtroni në zyrën përkatëse Rajonale
të Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve në ATK. Brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve, ATK do të
shqyrtojë kërkesën tuaj për çregjistrim dhe nëse plotësoni të gjitha kushtet e parapara me Ligj,
ju pajiseni me Vërtetimin Tatimor, me arsyen ‘Çregjistrim i biznesit’. Vërtetimin Tatimor, brenda
10 ditëve duhet ta dërgoni në ARBK ku edhe do të bëhet çregjistrimi i biznesit.
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ATK, ka të drejtë të çregjistrojë nga regjistri i saj aktiv çdo tatimpagues, kur provohet se ai për
çfarëdo arsye, në vitin e fundit ﬁskal nuk ka ushtruar veprimtari. Në ketë rast, ju viheni në një
regjistër të veçantë si tatimpagues jo-aktiv dhe ATK njofton ARBK-në në lidhje me këtë.
Lidhur me tatimpaguesit e publikuar si jo-aktiv, ATK nuk do të njeh ndonjë transaksion të
shpenzimeve, përfshirë kreditimin e TVSH-së nëse aplikohet në lidhje me ato biznese dhe atë
që nga data e publikimit.

REGJISTRIMI PËR TATIMIN MBI
VLERËN E SHTUAR (TVSH)
Nëse zhvilloni aktivitet ekonomik në mënyrë të pavarur dhe
nëse brenda vitit kalendarik qarkullimi juaj tejkalon pragun
e paraparë me Ligjin për TVSH, duhet të regjistroheni për
TVSH dhe të pajiseni me Certiﬁkatë – Deklarues i TVSH-së.
Regjistrimi bëhet përmes Sistemit Elektronik – EDI,
tek menuja ‘Shërbimet → Formularët elektronik →
Kërkesë për regjistrim për TVSH’.
Po ashtu, nëse zhvilloni aktivitet ekonomik në mënyrë të
pavarur, pavarësisht nivelit të qarkullimit, ju mund të
regjistroheni vullnetarisht për TVSH.

ÇREGJISTRIMI NGA TVSH
Nëse gjatë vitit të fundit kalendarik qarkullimi juaj ka
rënë nën pragun e paraparë me Ligjin për TVSH, ju mund
të kërkoni nga ATK që të çregjistroheni për qëllime të
TVSH-së. Çregjistrimi hyn në fuqi dy (2) muaj pas datës
së paraqitjes së kërkesës tuaj, nëse aprovohet nga ATK.
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Certiﬁkatë - Deklarues i TVSH

DOKUMENTIMI

DOKUMENTIMI

KËRKESAT PËR LIBRA DHE REGJISTRIME
Nëse keni të ardhura bruto vjetore nën pragun për tatuarje në të ardhura reale,
librat dhe regjistrimet minimale që duhet t’i mbani janë:
• Libri i blerjes (ku regjistrohen blerjet dhe kthimet);
• Libri i shitjes (ku regjistrohen shitjet dhe kthimet);
• Libri i arkës (ku regjistrohen hyrjet dhe daljet në arkë);
• Libri i të punësuarve;
• Raportet bankare, përfshirë regjistrimet e depozitave dhe tërheqjeve;
• Kopjet e dokumenteve;
• Regjistrimi i mallit, etj.

Nëse keni të ardhura bruto vjetore mbi pragun për tatuarje në të ardhura reale,
apo vullnetarisht jeni regjistruar në të ardhura reale, apo jeni ortakëri/grup personash,
duhet t’i mbani librat dhe regjistrimet sipas Standardeve të Kontabilitetit.
Përveç librave dhe regjistrimeve të lartcekura, duhet t’i mbani edhe:
• Llogarinë kryesore, nëse aplikohet (bilancin hapës, shtimet në kapital,
Shpenzimet që duhet kapitalizuar, shkallën e zhvlerësimit, shumën e zhvlerësimit,
shitjet dhe bilancin mbyllës);
• Pasqyrat ﬁnanciare;
• Kopjen e kontratave dhe të korrespodencave tjera përkatëse të biznesit, etj.
Librat dhe regjistrimet duhet t’i mbani në pajtim me Legjislacionin tatimor, me shkrim apo në
formë elektronike, në një mënyrë të renditur që ndihmon në përpilimin e raporteve përmbledhëse
dhe që mundëson rishikimin dhe ekzaminimin nga ATK.
Faturat e blerjes dhe të shitjes duhet t’i regjistroni brenda afatit prej pesë (5) ditëve, ndërkaq blerjet
dhe shitjet me para të gatshme duhet t’i regjistroni në baza ditore.
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Nëse keni kontrata afatgjata, duhet të mbani kontabilitet të veçantë për secilin projekt, si
dhe nëse keni kontrata të shumta në projekt, duhet të mbani kontabilitet të ndarë
për shpenzimet dhe hyrjet për secilën kontratë brenda projektit.

REGJISTRIMI I STOQEVE
Pavarësisht qarkullimit vjetor, përveç mbajtjes së
librave dhe regjistrimeve të parapara me ligj, ju duhet
të mbani edhe regjistrimin e mallrave në stoqe në fund
të vitit kalendarik. Regjistrimi duhet të jetë i gatshëm
më apo para 10 janarit të vitit vijues dhe të jetë në
dispozicion për inspektim me kërkesë të ATK-së.
Shënimet e regjistrimit të mallrave përfshijnë:
Emërtimin e mallit, Njësinë matëse, Sasinë, Çmimin,
Vlerën. Regjistrimi i mallrave mbahet me çmimin
e kostos.

Në stok
...përfshihen
mallrat që...

...nuk përfshihen
mallrat që...

janë në depo

janë shitur e që ende
janë në stoqet fizike
i takojnë kompanisë
tjetër (konsignacion)

janë në konsignacion
janë në pronësi, por
që nuk janë fizikisht
në depo

janë të shkatërruara,
thyera, me afat të skaduar

Nëse posedoni mallra në aranzhime doganore, ato i mbani në evidencë të veçantë.

METODAT PËR LLOGARITJEN E STOQEVE
Për të përcaktuar Koston e Mallit të Shitur (KMSh), duhet të përdorni njërën nga metodat e lejuara
të udhëheqjes së stoqeve sipas Standardeve të Kontabilitetit, me përjashtim të metodës LIFO.
Metodën që e zgjidhni, duhet ta përdorni për vitin në të cilin është zgjedhur dhe së paku për tri
periudha të tjera tatimore në vazhdim. Nëse dëshironi të ndryshoni metodën e udhëheqjes së stoqeve
pas kësaj periudhe, duhet të kërkoni shpjegim individual nga ATK.
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PËRMBAJTJA E FATURËS TATIMORE

Elementet e faturës tatimore

Mes personave
që janë të
regjistruar
për TVSH

Nga personi i
regjistruar për
TVSH, për
personin që nuk
është i regjistruar
për TVSH

Mes personave që
nuk janë të
regjistruar për
TVSH

Numri serik
Data/Muaji/Viti i lëshimit
Emri dhe adresa e shitësit
Numri Unik Identifikues/Numri Fiskal i shitësit
Numri i regjistrimit për TVSH i shitësit
Emri dhe adresa e plotë e shitësit
Numri Unik Identifikues/Numri Fiskal i blerësit
Numri i regjistrimit për TVSH i blerësit
Sasia dhe natyra e mallrave të furnizuara,
apo shkalla e shërbimeve të kryera
Data e furnizimit apo data e pranimit
të pagesës në llogari
Çmimi i artikullit apo shërbimit për njësi
Shkalla e TVSH e aplikuar
Nëse malli nuk është i ngarkuar me TVSH,
varësisht nga dispozitat ligjore apo ndonjë
marrëveshje të posaçme me Qeverinë,
duhet të shënohet në faturë.
Vlera totale e mallrave dhe shërbimeve
të furnizuara
Nënshkrimi i shitësit dhe blerësit
*Fatura duhet të lëshohet para ditës së 15 të muajit vijues për muajin në të cilin ka ndodhur momenti i lindjes së detyrimit.
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PAJISJET FISKALE
Nëse kryeni furnizime me mall dhe/ose shërbime në objektet, njësitë, apo vendet me qasje për
publikun, në tregtinë me pakicë ose shumicë, kur për atë furnizim nuk duhet të lëshohet faturë në
përputhje me Legjislacionin tatimor, të paguara me transfere bankare, duhet të përdorni
Pajisje Elektronike Fiskale apo pajisje të tjera të obligueshme. Këtë e bëni duke bërë kërkesë tek
njëri nga Operatorët Ekonomik të licencuar për furnizim me Pajisje Fiskale/Sistem Fiskal.

Për transaksionet në vlerë mbi 500€* në mes të personave të përfshirë në aktivitet ekonomik,
pagesa duhet të bëhet përmes llogarisë bankare, edhe nëse pagesa bëhet në disa pjesë.
Edhe për pjesën monetare të diferencës së transaksioneve të këmbimit që kanë vlerë mbi 500€,
pagesa duhet të bëhet me transaksion bankar.
*Vlera 500 euro mund te ndryshohet me ligj
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Kuponi Fiskal është dokument i lëshuar me
anë të Pajisjeve Fiskale apo pajisjeve të tjera
elektronike për furnizim malli dhe/apo
Kur furnizoni me mall apo shërbim një
shërbimi. Secili person i angazhuar në shitje
konsumator ﬁnal (individ), në momentin
me pakicë duhet të fusë transaksionet në një
e furnizimit duhet t’a pajisni
regjistrues ﬁskal të parasë së gatshme,
konsumatorin me kupon ﬁskal.
në momentin e furnizimit me mall apo në
momentin e ofrimit të shërbimit.
Për të njohur si shpenzim për qëllime të
Tatimit në të Ardhura të Korporatave apo Tatimit në të Ardhura Personale, kuponi i regjistruesit të
parasë së gatshme duhet të shoqërohet me faturë tatimore.

MBAJTJA / RUAJTJA E DOKUMENTACIONIT
Të gjithë dokumentacionin e kërkuar duhet ta ruani për një periudhë gjashtë (6) vjeçare.
Regjistrimet që lidhen me pasuritë që janë të zhvlerësueshme gjatë një periudhe prej më shumë se
gjashtë (6) vitesh, duhet t’i mbani për jetëgjatësinë e zhvlerësueshme të pasurive, plus një vit shtesë.
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DEKLARIMI

DEKLARIMI

DEKLARIMI I TATIMIT DHE KONTRIBUTEVE
Secili person që i nënshtrohet çdo lloj tatimi është i obliguar që të dorëzojë në ATK ose tek agjenti i
saj deklaratat e plotësuara sipas kërkesave të përcaktuara në Ligjin për Administratën Tatimore
dhe Procedurat.
Deklarimet e tatimeve dhe të
kontributeve mund t’i
bëni në mënyrë elektronike
(përmes Sistemit të
Deklarimit Elektronik - EDI)
dhe në mënyrë manuale
(duke shkarkuar formularin
tatimor përmes ueb-faqes
së ATK-së). Sistemi i Deklarimit
Elektronik - EDI mundëson
deklarimin dhe korrigjimin e të
Qasja në Sistemin e Deklarimit Elektronik - EDI
gjitha llojeve të tatimeve dhe të kontributeve.

Deklarimi i Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (formulari TV), Tatimit në Paga (formulari WM),
Kontributeve Pensionale (formulari CM), Tatimit të Mbajtur në Burim (formulari WR), janë të
obliguara të bëhen vetëm përmes Sistemit Elektronik - EDI, ndërsa deklarimet e tatimeve
tjera mund të bëhen në formë elektronike, apo edhe në formë manuale përmes shkarkimit të
formularëve tatimorë nga ueb-faqja e ATK-së.

QASJA NË SISTEMIN ELEKTRONIK EDI
EDI – është shkurtesë e fjalës Deklarim Elektronik. EDI është një mënyrë moderne, e shpejtë
dhe e thjeshtë për të deklaruar dhe paguar tatimet dhe kontributet. Ky sistem ju mundëson
që të krijoni llogari ‘online’ me ATK-në, ku mund të plotësoni, deklaroni, paguani dhe të kontrolloni
historinë tuaj tatimore.
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Në Sistemin Elektronik EDI, duhet të qaseni duke ndjekur rrugën e mëposhtme:
Përmes adresës www.atk-ks.org, kyçuni në faqen zyrtare të ATK-së. Gjeni menynë ‘Shërbimet
elektronike’ dhe klikoni mbi linkun ‘EDI-Deklarimi Elektronik’ që është i pari në listë.
Më pas shfaqet dritarja që kërkon të qaseni në këtë sistem. Ju duhet të shtypni butonin
‘Regjistrohu’, ku më pas do t’ju shfaqet dritarja e cila kërkon të plotësoni të dhënat dhe të
pranoni kushtet e kontratës për
përdorimin e sistemit elektronik.
Pasi të keni plotësuar të gjitha fushat,
shtypni butonin ‘Regjistrohu’, ku sistemi
do t’ju sugjerojë që të prisni dhe nëse
janë plotësuar të dhënat e sakta,
atëherë do t’ju njoftojë se tashmë jeni
regjistruar dhe fjalëkalimin do ta
pranoni në adresën tuaj elektronike, të
cilën e keni evidentuar gjatë regjistrimit.
Fjalëkalimi duhet të përdoret në atë
Kyçja në Sistemin e Deklarimit Elektronik - EDI
mënyrë siç është dërguar nga ATK.
Pra, fjalëkalimi është i kombinuar me
shkronja dhe numra, prandaj ashtu siç
është dërguar, me shkronja të mëdha,
të vogla apo numra, ashtu edhe duhet
të përdoret. Pasi të kyçeni në sistem,
aty mund të gjeni edhe opsionin
i cili ju mundëson ndryshimin e
fjalëkalimit të dërguar nga ATK dhe
vendosjen e një fjalëkalimi sipas
dëshirës tuaj.
Faqja hapëse në Sistemin e Deklarimit Elektronik - EDI
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DEKLARIMI I LIBRIT TË BLERJES DHE SHITJES
Nëse jeni deklarues për TVSH, jeni të obliguar që Librin e Blerjes dhe Librin e Shitjes ta
deklaroni në mënyrë elektronike përmes Sistemit të Deklarimit Elektronik – EDI, nga data 01
deri më datën 20 të muajit vijues, pra në periudhën kur dorëzohet edhe Deklarata e TVSH-së.

DEKLARIMI I RAPORTIT TË BLERJEVE MBI 500€
Nëse tatoheni në bazë të të ardhurave reale dhe bëni blerje të mallrave dhe/ose shërbimeve
nga personi tjetër i tatueshëm në gjithsej pesëqind euro (500€) apo më shumë, brenda çdo
viti të tatueshëm, duhet të deklaroni blerjet e tilla në ATK nga data 01 Janar deri më 31 Mars
të vitit pasues për vitin paraprak. Përjashtim nga kjo bën, nëse jeni deklarues për TVSH dhe për
periudhën vjetore (të gjithë muajt Janar-Dhjetor) keni deklaruar librin e blerjes dhe librin e
shitjes, nuk kërkohet të bëni edhe deklarimin e raportit të blerjeve mbi pesëqind euro (500€).
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Lloji i tatimit / taksës të aplikuar në Kosovë
Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (brenda vendit)
Tatimi në të Ardhura Personale
Tatimi në të Ardhura të Korporatave
Kontributet Pensionale
Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (në import)
Taksat Doganore
Akcizat
Tatimi mbi Pronën
Taksat lokale

Institucioni përgjegjës për mbledhje

Administrata Tatimore e Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Poreska Administracija Kosova
Tax Administration of Kosovo

Dogana e Kosovës

Komunat e Kosovës
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NORMAT TATIMORE
Pragu i qarkullimit Norma tatimore

Lloji i tatimit
Tatimi mbi Vlerën e Shtuar - TVSH

Mbi 30,000 euro

8% dhe 18%

Nën pragun për
tatuarje reale

3%

Mbi pragun për tatuarje reale

10%

Tatimi në të Ardhura të Korporatave - TAK
Veprimtaria prodhuese, tregtare dhe transportuese, etj.
Veprimtaria shërbyese
Tatimi në të Ardhura të Korporatave - TAK

9%

Tatimi në të Ardhurat Personale - TAP
Veprimtaria prodhuese, tregtare dhe transportuese, etj.

Nën pragun për
tatuarje reale

Veprimtaria shërbyese

3%
9%

Tatimi në të Ardhurat Personale - TAP
Të ardhurat Vjetore nga 0 deri 960

Mbi pragun për

Të ardhurat Vjetore nga 960 - 3000

tatuarje reale

0%
4%

Të ardhurat Vjetore nga 3,000 deri 5,400

8%

Të ardhurat Vjetore nga 5,400 e tutje

10%

Tatimi i mbajtur në burim në Paga - TAP (person fizik jo-afarist)
Të ardhurat mujore nga 0 deri 80

0%

Të ardhurat mujore nga 80 - 250

4%

Të ardhurat mujore nga 250 - 450

8%

Të ardhurat mujore nga 450 e tutje

10%

Tatimi në Qira

10%

Tatimi i mbajtur në burim në qira

9%

Tatimi i mbajtur në burim në interes

10%
10%

Tatimi i mbajtur në burim në të drejta pronësore
Tatimi i mbajtur në burim për kategori të veçanta

Varësisht nga statusi
i biznesit

Tatimi i mbajtur në burim për jo-rezidentët

*Për çdo ndryshim të normave tatimore të aplikueshme në Kosovë, do të njoftoheni nga ATK.
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1 ose 3%
5%

AFATET E DEKLARIMIT DHE PAGESËS SË TATIMEVE DHE KONTRIBUTEVE
Nr
1
2

Emërtimi i Formularit
Formulari i deklarimit dhe pagesës së TVSH

Shkurtesa

Afati i deklarimit
dhe pagesës

Mënyra e
deklarimit

TV

Prej 01 deri 20 të çdo muaji

Elektronike (EDI)

WM/CM

Prej 01 deri 20 të çdo muaji

Elektronike (EDI)

WR

Prej 01 deri 15 të çdo muaji

Elektronike (EDI)

IR

Prej 01 deri 15 të
çdo tremujori

Elektronike (EDI)
& Manuale

IS

Prej 01 deri 15 të
çdo tremujori

Elektronike (EDI)
& Manuale

IL

Prej 01 deri 15 të
çdo tremujori

Elektronike (EDI)
& Manuale

QS

Prej 01 deri 15 të
çdo tremujori

Elektronike (EDI)
& Manuale

QL

Prej 01 deri 15 të
çdo tremujori

Elektronike (EDI)
& Manuale

PD

Prej 01 janar deri 31 mars

Elektronike (EDI)
& Manuale

CD

Prej 01 janar deri 31 mars

Elektronike (EDI)
& Manuale

Pasqyra mujore e tatimit në burim në paga
dhe kontribute pensionale
Pasqyra mujore e mbajtjes në burim dhe
pagesës së tatimit në interes, të drejtat pronësore,

3

qira, fitore në lotari dhe lojëra të fatit
dhe personin jo-rezident

4

5

6

7

8

9

10

Pasqyra tremujore mbi qiranë dhe
pasurinë e patrupëzuar
Pasqyra tremujore e tatimit dhe kontributeve
për bizneset e vogla individuale
Pasqyra tremujore e pagesës paradhënie
për bizneset e mëdha individuale
Pasqyra tremujore e pagesës së tatimit
për korporatat e vogla

Pasqyra tremujore e pagesës paradhënie
për korporatat e mëdha
Formular i Deklarimit vjetor dhe pagesën
për tatimin mbi të Ardhurat Personale
Formular i Deklarimit vjetor dhe pagesën
për tatimin në të Ardhurat e Korporatave

11

Deklarata e Tatimit në të Ardhurat nga Ortakëria

DO

Prej 01 janar deri 31 mars

Elektronike (EDI)
& Manuale

12

Deklarimi i Librit të Blerjes

LB

Prej 01 deri 20 të çdo muaji

Elektronike (EDI)

13

Deklarimi i Librit të Shitjes

LSH

Prej 01 deri 20 të çdo muaji

Elektronike (EDI)

14

Deklarimi i Raportit të blerjeve mbi 500€

RB

Prej 01 janar deri 31 mars

Elektronike (EDI)

15

Deklarimi i Pasqyrave Financiare

PF

Prej 01 janar deri 31 mars

Elektronike (EDI)

*Për çdo ndryshim të afateve të deklarimit dhe pagesës së tatimeve të aplikueshme në Kosovë, do të njoftoheni nga ATK.
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KORRIGJIMI I DEKLARIMIT
Ju mund të dorëzoni deklaratë të re tatimore nëse zbuloni gabim në deklaratën tatimore të
dorëzuar tashmë. Deklaratën korrigjuese mund ta dorëzoni brenda periudhës së përcaktuar
me Ligjin për Administratën Tatimore dhe Procedurat, nëse për atë periudhë tatimore nuk
është ﬁlluar apo përfunduar ndonjë hetim tatimor (kontroll).

DORËZIMI I DEKLARATËS TATIMORE ME VONESË
Nëse dorëzoni deklaratën tuaj tatimore me vonesë, do t’i nënshtroheni një ndëshkimi administrativ
prej pesë përqind (5%) të tatimit të papaguar për secilin muaj apo pjesë të muajit për të cilin
deklarata është vonuar, me një ndëshkim maksimal administrativ për pagesë prej njëzetepesë
përqind (25%) të obligimit tatimor.

21

NËN-DEKLARIMI I TATIMIT APO MBI-DEKLARIMI I RIMBURSIMIT
Nëse ju nën-deklaroni shumën korrekte të obligimit tatimor apo mbi-deklaroni shumën korrekte të
një rimbursimi tatimor për të cilin ju keni të drejtë, ju do t’i nënshtroheni një ndëshkimi
administrativ prej:
Pesëmbëdhjetë përqind (15%) të diferencës në
mes të shumës korrekte të tatimit që duhet të
deklarohet dhe shumës që në të vërtetë është
deklaruar, aty ku ndodh që nën deklarimi i tillë
ose mbi-deklarimi është deri në dhjetë përqind
(10%) e shumës korrekte të tatimit

Njëzetepesë përqind (25%) të ndryshimit në mes
të shumës korrekte të tatimit që duhet të ishte
deklaruar dhe shumës që në të vërtetë është
deklaruar, aty ku ndodh që nën deklarimi i tillë
ose mbi-deklarimi është më shumë se dhjetë
përqind (10%) e shumës korrekte të tatimit

DEKLARIMI KUR NUK KA TRANSAKSIONE
GJATË NJË PERIUDHE TATIMORE
Nëse keni llogari të hapur për ndonjë lloj tatimi dhe nuk keni transaksione gjatë një periudhe
tatimore, duhet të deklaroni me zero që të mos paraqiteni si mos-deklarues.
Nëse bëni kërkesë për pasivizim të biznesit/llogarive tatimore, atëherë për periudhat në
pasivizim nuk keni obligim për të deklaruar.
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PAGESA

PAGESA

PAGESA E DETYRIMEVE TATIMORE
Çdo tatim që përbën detyrim dhe që duhet t’i paguhet ATK-së është një borxh ndaj ATK-së.
Ju duhet të shlyeni detyrimet tuaja tatimore brenda afateve të përcaktuara me Legjislacionin
tatimor. Pagesën e tatimit mund ta bëni në banka apo në institucione tjera financiare të
licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës (BQK). Përveç rastit kur përcaktohet ndryshe me
shkrim nga Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së, zyrtarët tatimorë e kanë të ndaluar të marrin
çfarëdo lloj pagese që lidhet me ndonjë tatim.
Pagesa mund të bëhet në mënyrë elektronike apo fizike dhe vetëm në euro (€). Kur afati i fundit
për pagesën e detyrimit tatimor bie në ditë pushimi, data e pagesës së tatimit është dita e parë
e punës, pas ditës së pushimit.

PAGESA E TATIMIT NGA VEPRIMTARITË AFARISTE
Nëse jeni tatimpagues nën pragun për tatuarje reale, bëni pagesat për tremujor përmes formularit
‘IS’ ose ‘QS’, si në vijim:

Tre përqind (3%) të të ardhurave bruto të
pranuara nga tregtia, transporti, bujqësia dhe
veprimtaritë e ngjashme komerciale të çdo
tremujori, por jo më pak se 37.50€ për tremujor.

Nëntë përqind (9%) të të ardhurave bruto të
pranuara, nga shërbimet, veprimtaritë
profesionale, të zanatit, të argëtimit dhe të
ngjashme të çdo tremujori, por jo më pak se
37.50€ për tremujor.
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Nëse jeni tatimpagues mbi pragun për tatuarje reale, bëni pagesat paradhënie tremujore përmes
formularit ‘IL’ ose ‘QL’, sipas opsioneve si në vijim:

Opsioni A
Metoda e bazuar në parashikimin e
detyrimit tatimor
Për periudhën e parë të tatuarjes në të ardhura reale,
obligoheni të paguani një të katërtën (1/4) e detyrimit të
përgjithshëm tatimor për periudhën tatimore, bazuar në të
ardhurën e tatueshme të vlerësuar dhe të zvogëluar nga
cilado shumë e mbajtur në burim gjatë tremujorit në
përputhje me Legjislacionin përkatës.
Për periudhën e dytë e tutje të tatuarjes në të ardhura reale,
mund të vazhdoni të paguani sipas këtij opsioni.

Opsioni B
Metoda e bazuar në detyrimin tatimor
të vitit të mëparshëm
Për periudhën e dytë e tutje të tatuarjes në të ardhura
reale, mund të vazhdoni të paguani sipas opsionit A apo,
për të ruajtur ‘strehën e sigurtë’ mund të përzgjidhni të
paguani së paku një të katërtën (1/4) e njëqind e dhjetë
përqind (110%) të detyrimit të përgjithshëm tatimor të
periudhës paraprake për periudhën aktuale të zvogëluar
nga cilado shumë e mbajtur në burim gjatë tremujorit që
lidhen me ato të ardhura, në përputhje me
Legjislacionin përkatës.

Përveç pagesave tremujore paradhënie, nga ju kërkohet të bëni një deklaratë vjetore përmes
formularit ‘PD’ ose ‘CD’, me rregullime përfundimtare të tatimeve dhe të paguani shumën
e duhur deri më 31 mars të vitit pas periudhës tatimore.

Nëse nuk keni të ardhura në një periudhë tremujore/vjetore, nuk kërkohet të paguani, por duhet të
deklaroni formularin me obligim pagese zero.
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PAGESA E TATIMIT NGA ORTAKËRITË DHE GRUPIMI I PERSONAVE
Ortakëria dhe grupimi i personave janë përgjegjës për të deklaruar dhe paguar të gjitha llojet
e tatimeve, përfshirë kontributet për të punësuarit, përveç tatimit në të ardhura të ortakërisë dhe
grupimit të personave, deklarimin e të cilit e bënë ortakëria apo grupimi i personave, ndërsa
pagesën e bëjnë ortakët apo anëtarët e grupit, varësisht nga statusi i tyre. Ortakëria dhe grupimi i
personave nuk obligohen të dorëzojnë dhe paguajnë këste paradhënie.
Nëse jeni ortakëri apo grupim i personave që pranoni apo akruani të ardhura bruto, duhet të
dorëzoni deklaratë tatimore vjetore përmes formularit ‘DO’ për të ardhurat, më apo para 31 marsit
të vitit që pason periudhën tatimore.
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PAGESA E TATIMEVE TË MBAJTURA NË BURIM
MBAJTJA E TATIMIT NË BURIM NË PAGA DHE KONTRIBUTET PENSIONALE
Punëdhënësi është përgjegjës për mbajtjen në burim të tatimit në të ardhurat e tatueshme nga pagat
e punonjësve të tij gjatë çdo periudhe të pagesës së pagave.
Nëse jeni punëdhënës kryesor i të punësuarit, duhet të mbani në burim shumën e tatimit
për periudhën përkatëse të pagesës së pagës, si në vijim:
E ardhura mujore

Norma tatimore

0-80
80-250
250-450
450 e tutje

0%
4%
8%
10%

Nëse jeni punëdhënës sekondar i të punësuarit, duhet të mbani në burim shumën prej dhjetë
përqind (10%) të pagës të tatueshme për periudhën tatimore.
Pavarësisht që jeni punëdhënës primar apo sekondar, ju duhet të kontribuoni me pesë përqind (5%)
mbi pagën bruto të të punësuarit dhe zbritni pesë përqind (5%) nga paga bruto e të punësuarit,
në emër të kontributit pensional.
Tatimin në burim dhe kontributin pensional duhet ta mbani në momentin e pagesës apo kreditimit
në llogarinë e përfituesit, si dhe brenda datave 01-15 të muajit vijues, duhet ta transferoni në
llogarinë e përcaktuar nga ATK në një bankë ose institucion financiar të licencuar nga BQK.
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TATIMI I MBAJTUR NË BURIM NË INTERES, TË DREJTA PRONËSORE,
QIRA, KATEGORI TË VEÇANTA DHE JO-REZIDENTË
Ju duhet të mbani tatimet në burim si vijon:

për interesin për kreditë e marra duke përfshirë huazimet
apo të drejtat pronësore,
për personat rezidentë dhe jo-rezidentë.

10%

5%

9%

për qiranë. Përjashtim nga kjo bën kur të ardhurat
e qiradhënësit janë të liruara nga tatimi.

1%
3%

për pagesat për personat fizik jo-afarist, bujqit, fermerët,
grumbulluesit e materialeve ricikluese, frutave të malit,
bimëve mjekuese dhe të ngjashme me to,
në shkallën e përcaktuar me ligj. (varësisht nga statusi juaj)
për pagesat për personin jo-rezident për shërbimet e ofruara
fizikisht në Kosovë kur personi jo-rezident nuk ka njësi të
përhershme në Kosovë. (Në rastet kur ekziston dhe është në fuqi
Marrëveshja për Eliminimin e Tatimit të Dyfishtë (METD) me
shtetin nga vjen personi jo-rezident, zbatohet METD.)

Tatimin në burim duhet ta mbani në momentin e pagesës apo kreditimit në llogarinë e përfituesit,
si dhe brenda datave 01-15 të muajit vijues, duhet ta transferoni në llogarinë e përcaktuar nga ATK
në një bankë ose institucion financiar të licencuar nga BQK.
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PAGESA E TVSH-SË
Nëse jeni i regjistruar për TVSH – ‘Deklarues për TVSH’, duhet të dorëzoni një deklaratë tatimore
dhe të bëni pagesën përkatëse më së voni deri në datën 20 të muajit kalendarik që pason fundin e
secilës periudhë tatimore. Deklarata Tatimore duhet të përmbajë:
• shumën e të gjitha furnizimeve të tatueshme dhe të liruara, eksporteve dhe furnizimeve të
trajtuara si eksporte, si dhe obligimin e tatimit të llogaritur në furnizimet e tatueshme të bëra nga
ju gjatë periudhës;
• shumën e të gjitha blerjeve dhe importeve, si dhe tatimin e zbritshëm të cilën ju keni të drejtë ta
zbrisni për atë periudhë tatimore;
• shumën e blerjeve me TVSH, e cila i ngarkohet pranuesit sipas Ligjit të TVSH-së, për periudhën
tatimore;
• çdo ngritje dhe zbritje me shumën e blerjeve dhe shitjeve, bazuar në notë debiti/notë krediti,
rregullimet e zbritjes së TVSH-së së zbritshme, përfshirë mallrat kapitale ose çdo rregullim si
rezultat i faturës së borxhit të keq;
• shumën neto të obligimit të TVSH-së që duhet t’i paguhet ATK-së ose shumën neto të tepërt për
atë periudhë tatimore.
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FLETËPAGESA PËR TË PAGUAR TATIMIN
Kur deklaroni përmes Sistemit të Deklarimit Elektronik - EDI, në momentin që shtypni butonin
‘Deklaro’ gjenerohet fletëpagesa, përmes së cilës bëni pagesën e tatimit dhe të kontributit.
Ndërsa, kur deklaroni manualisht duke shkarkuar formularin nga ueb-faqja e ATK-së, pagesa
e tatimit bëhet me anë të atij formulari, i cili njëkohësisht konsiderohet edhe fletëpagesë.

PAGESA TEPËR E DETYRIMEVE TATIMORE
Çdo shumë të tatimit të paguar mbi shumën e detyrimit tatimor, me kërkesën tuaj, ATK do ta
kreditojë ndaj ndonjë detyrimi tuaj tatimor dhe kontributi pensional të pashlyer. Në rastin kur nuk
keni detyrime të pashlyera ndaj ATK-së, ndërsa ka mbetur një shumë tepricë nga tatimi i mbi
paguar, keni të drejtë të kërkoni rimbursimin e shumës së mbetur.
Kërkesën për rimbursim për një pagesë të tepërt të çfarëdo lloji të tatimit mund ta dorëzoni vetëm
brenda afatit të përcaktuar me Legjislacion tatimor.
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MOS PAGESA E DETYRIMIT TATIMOR NË AFATIN E PËRCAKTUART
Nëse nuk paguani në tërësi dhe në kohë tatimin apo kontributin, i nënshtroheni një ndëshkimi
administrativ prej një përqind (1%) të obligimit tatimor për secilin muaj apo pjesë të muajit, për
të cilën pagesa është vonuar, deri në maksimumin prej dymbëdhjetë (12) muajsh.
Ky ndëshkim nuk aplikohet në të njëjtën periudhë kur aplikohet ndëshkimi për mos deklarim.
Po ashtu, nëse nuk paguani në tërësi dhe në kohë tatimin apo kontributin deri në datën e fundit të
përcaktuar për pagesë, ju do të jeni i detyruar të paguani interes. Interesi do të llogaritet në bazë
mujore, për çdo muaj apo pjesë të muajit nga data kur tatimi është bërë i detyrueshëm
për pagesë deri në datën kur tatimi paguhet

MBLEDHJA E BORXHEVE
Në rastet kur nuk është paguar borxhi në tërësi ose nuk është lidhur marrëveshje me ATK-në për
pagesë të borxhit me këste, ATK fillon procedurat e mbledhjes së detyrueshme. Kjo fazë e mbledhjes
së detyrueshme konsiderohet me risk të lartë. Andaj nëse ju nuk keni bërë pagesën e borxhit,
konsiderohet se ju keni shprehur gatishmëri (për arsye të ndryshme) të ballafaqoheni me veprimet
e sforcuara të mbledhjes. Në rastet e tilla, ATK do të zbatojë procedurat e sforcuara të mbledhjes
së borxhit, siç janë: konfiskimi i pasurisë tuaj dhe organizimi i shitjes së asaj pasurie të konfiskuar
përmes procedurave të përcaktuara me Legjislacionin e aplikueshëm tatimor.

RADHA E PAGESËS
Shuma e ndonjë tatimi e paguar në përputhje me Ligjin për Administratën Tatimore dhe Procedurat do
të shpërndahet sipas rendit vijues:
Shpenzimet e mbledhjes (nëse aplikohen);
Shuma e çdo obligimi tatimor;
Sanksionet dhe pagesat ndëshkuese;
Interesi.
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MARRËVESHJA PËR PAGESË TË DETYRIMIT TATIMOR ME KËSTE
Kur jeni në vështirësi financiare, ATK ju mundëson të lidhni marrëveshje të pagesës së detyrimit
tatimor me këste. Për të lidhur marrëveshje, kërkohet që të paguani së paku njëzet përqind (20%)
të borxhit të përgjithshëm, ndërsa pjesën e mbetur ta paguani në dy (2) apo më shumë këste,
brenda dymbëdhjetë (12) muajve. Kur kjo marrëveshje respektohet në tërësi, interesi ndërpritet që
nga data e arritjes së marrëveshjes, ndërsa në rastet kur marrëveshja nuk respektohet, interesi do
të rivendoset përsëri sikurse të mos ekzistonte fare lidhja e marrëveshjes.
Nëse marrëveshja respektohet në tërësi, ndëshkimi për mos-deklarim (5% në muaj, deri në
maksimum 25% në bazën tatimore) dhe ndëshkimi për mos-pagesë (1% në muaj, deri në
maksimum 12% në bazën tatimore), të cilat nuk janë të njëkohshme, do të ulen në dy përqind (2%)
të bazës tatimore. Por, këto përfitime i humbni nëse nuk i bëni pagesat në përputhje me
marrëveshjen apo nuk paguani detyrimet e tjera tatimore që lindin gjatë periudhës së
mbuluar nga marrëveshja.

PRISHJA E MARRËVESHJES PËR PAGESË TË DETYRIMIT
TATIMOR ME KËSTE
Nëse nuk i bëni pagesat në përputhje me marrëveshjen dhe nëse nuk i paguani detyrimet e tjera
tatimore që lindin gjatë periudhës së mbuluar nga marrëveshja, konsiderohet se ju e keni shkëputur
marrëveshjen me ATK-në.
Në rastin kur nuk respektohet marrëveshja, ju i humbni përfitimet, si ndaljen e interesit dhe uljen
e ndëshkimeve në dy përqind (2%) të bazës tatimore.
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Administrata Tatimore e Kosovës
Poreska Administracija Kosova
Tax Administration of Kosovo

KONTROLLI NGA ATK
Administrata Tatimore ka të drejtë të kontrollojë dokumentacionin tuaj, si: deklaratat tatimore,
llogaritë, librat dhe regjistrimet tatimore, përfshirë të gjithë dokumentacionin që ka të bëjë me të
ardhurat, shpenzimet, aktivet dhe pasivet dhe marrëdhëniet financiare me palët e treta. Aty ku ATK
vlerëson në bazë të dëshmive se informatat e siguruara në deklaratën tuaj tatimore nuk paraqesin në
mënyrë të saktë detyrimin tuaj tatimor, ose kur ju nuk keni dorëzuar deklaratën e kërkuar me ligj,
ATK mund t’ju bëjë një vlerësim të detyrimit tatimor, për të cilën ju lëshon njoftim.
Ju duhet që brenda dhjetë (10) ditëve pasi të keni pranuar njoftimin, të paguani shumën e cekur në
njoftim (ku përfshihen: tatimi, ndëshkimet dhe interesi). Përndryshe, ju keni barrën e provës për të
vërtetuar se vlerësimi i kryer nga ATK për ju është i gabuar.
Të gjitha tatimet mund të vlerësohen nga ATK brenda periudhës së përcaktuar në Ligjin për
Administratën Tatimore dhe Procedurat, nga data kur deklarata tatimore me të cilën lidhet vlerësimi
ka qenë e obliguar të dorëzohet, apo data kur është paraqitur deklarata, cilado qoftë më e vona.

ANKESA
Nëse nuk pajtoheni me vlerësimin tatimor, përcaktimin zyrtar apo dokumentin tjetër tatimor të
lëshuar nga ATK apo pretendoni se të drejtat dhe obligimet e juaja nuk janë respektuar për shkak
të mos-veprimit të ATK-së, mund të ankoheni në Njësinë e Ankesave në kuadër të ATK-së, në secilën
prej një apo të gjitha fakteve:
• kur janë bërë shkelje procedurale;
• kur dokumenti i lëshuar ka gabime faktike ose ligjore, pa marrë parasysh se a paraqitet
gabimi në dokument apo jo;
• kur nuk ka dëshmi ose materiale të tjera që justifikojnë vlerësimin në rastet e vlerësimit
të personit të tretë;
• kur dokumenti tatimor është në kundërshtim me ligjin, etj.
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Ankesën kundër njoftimit të vlerësimit apo vendimeve tjera zyrtare nga ATK, duhet ta dorëzoni
brenda tridhjetë (30) ditëve pas pranimit të dokumentit të vlerësimit. Vendimi zyrtar nga Njësia e
Ankesave bëhet në formë të shkruar dhe ju dorëzohet brenda afatit të përcaktuar me Ligjin për
Administratën Tatimore dhe Procedurat. Nëse vendimi nuk është lëshuar në afatin e përcaktuar, ju
mund të ankoheni për vlerësimin apo vendimet tjera zyrtare drejtpërdrejtë në Gjykatë.

AVOKATI I TATIMPAGUESVE
Avokati i tatimpaguesve është themeluar në kuadër të ATK-së, me qëllim të mbrojtjes së të
drejtave tuaja të përcaktuara me Ligj, si dhe t’ju ndihmojë në zgjidhjen e problemeve dhe të çështjeve
për të cilat ju pretendoni se nuk janë trajtuar drejtë ose në kohë.
Avokati i tatimpaguesve, do t’ju ofrojë mundësi/burim shtesë të asistencës, në mënyrë që ju të
adresoni shqetësimet/problemet tuaja, si dhe çështje të tjera që mund të hasni gjatë zbatimit të
Legjislacionit tatimor nga zyrtarët e ATK-së.

RUAJTJA E KONFIDENCIALITETIT TË INFORMATAVE
ATK, informatat tuaja i konsideron konfidenciale dhe ka të drejtë t’i ndajë vetëm me:
Ministrinë e Financave, Agjencinë e Statistikave të Kosovës, Fondin e Kursimeve Pensionale
të Kosovës, Institucionin e Avokatit të Popullit, Gjykatat, Zyrën e Prokurorisë së Shtetit,
Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë, Auditorin e Përgjithshëm, Autoritetet Tatimore
dhe Doganore të vendeve të huaja në përputhje me traktatet ose marrëveshjet ndërkombëtare të
ratifikuara, Doganën e Kosovës, agjentët tjerë ose të punësuarit e ATK-së, gjatë dhe për qëllim të
kryerjes së detyrave zyrtare, etj.
Ju mund ta lironi ATK-në nga detyrimi i konfidencialitetit. Lirimi i tillë duhet të jetë me shkrim dhe
mund të kufizohet në dhënien e informatave të caktuara ose shfrytëzimit për një qëllim të veçantë.
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Kontaktet e ATK-së
Regjioni

Numri i telefonit

Adresa

Qendra e Thirrjeve

+383 (0) 38 / 222 165

Rruga: Nënë Tereza, objekti i ish Gërmisë

Mbledhja e borxheve

+383 (0) 38 / 222 167 203

Rruga: Richard Holbrooke, Veternik

DTM

+383 (0) 38 / 200 255 23

Rruga: Fehmi Agani 41

Prishtina 1

+383 (0) 38 / 200 255 02

Rruga: Nënë Tereza, objekti i ish Gërmisë

Prishtina 2

+383 (0) 38 / 200 255 60

Rruga: Nënë Tereza, objekti i ish Gërmisë

Prishtina 3

+383 (0) 38 / 200 255 61

Rruga: Nënë Tereza, objekti i ish Gërmisë

Prizren

+383 (0) 29 / 625 903

Rruga: William Walker PN

Pejë

+383 (0) 39 / 432 812

Sheshi: Skënderbeu PN

Ferizaj

+383 (0) 290 / 320 387

Rruga: Dëshmorët e Kombit PN

Gjilan

+383 (0) 280 / 326 967

Rruga: Skënderbeu PN

Mitrovicë

+383 (0) 28 / 530 059

Rruga: Agim Hajrizi PN

Gjakovë

+383 (0) 390 / 330 021

Rruga: Nënë Tereza PN

Adresa: Këndi i rrugëve ‘Bill Klinton & Dëshmorët e Kombit’
10 000 Prishtinë, Kosovë
Tel: + 383 (0) 38 200 250 17
Fax: + 383 (0) 38 200 250 07
E-mail: info@atk-ks.org
Web: www.atk-ks.org
Shënim: Në këtë dokument janë përfshirë informata të përgjithshme lidhur me përmbushjen e detyrimeve tatimore sipas
Legjislacioni tatimor, të cilat nuk mund të shfrytëzohen për çështje të Vendimeve Shpjeguese Individuale, Ankesa, Gjykatë dhe
arsye tjera relevante. Informatat dhe formatet e dokumenteve të paraqitura këtu mund të ndryshojnë varësisht nga nismat ligjore
në të ardhmen.
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