
COVID-19 (ALB)
KOSOVA

Vendimi i datës 17/03/2020, nga Ministria e Financave dhe Transfereve

Ministria e Financave dhe Transfereve, me qëllim të zbatimit të Vendimeve të Qeverisë për
masat e ndërmarra pas rasteve të konfirmuara me Corona Virus COVID-19, ka marrë këtë
vendimin për:

 Zgjatjen e afatit deri me 30 Prill për dorëzimin e deklaratave, raporteve, dhe
 pagesave të detyrimeve tatimore dhe trajtimi dhe vendosja lidhur me kërkesat  
 për rimburisime që ndërlidhen me zbatimin e legjislacionit tatimor, si në vijim:

 Ligji Nr.03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, i plotësuar dhe
 ndryshuar;

 Ligji Nr.05/L-028 për Tatimin në të Ardhurat Personale;

 Ligji Nr.06/L-105 për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave; dhe

 Ligji Nr.05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar;

 Ky vendim është i aplikueshëm për të gjithë tatimpaguesit, personat fizik dhe  
 juridik (punëdhënës, korporata, shoqëri tregtare, organizata jo qeveritare dhe  
 të ngjashme) pa përfshirë këtu sektorin publik.

 Administrata Tatimore e Kosovës është e obliguar të zbatoj këtë Vendim.

Ky dokument bëhet vetëm për qëllime informative. Nuk përbën këshillë ligjore dhe/ose
angazhim të çdo lloj natyre. Për çdo sqarim ju lutem kontaktoni:
tax_legal-alko@deloittece.com
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COVID-19 (ENG)
KOSOVO

Decision dated 17/03/2020, from the Ministry of Finance and Transfers

The Ministry of Finance and Transfers, with purpose of enforcing the Decision rendered by
the Government of Kosovo in relation to measures undertaken following positive cases 
with Corona Virus COVID-19, has decided to:

 Extend the term up to 30 April for submission of declarations, reports and 
 payment of tax duties and review of request for reimbursement that are related  
 to enforcement of tax legislation, such as:

 Law Nr.03/L-222 on Tax Administration and Procedures, as amended;

 Law No.05/L-028 on Personal Income Tax;
 
 Law Nr.06/L-105 on Corporate Income Tax;

 Law No.05/L-037 on Value Added Tax;

 This decision is applicable for all taxpayers, natural and legal persons 
 (employees, corporates, business organizations, Non-Governmental 
 Organizations, and similar), not including the public sector.

 The Kosovo Tax Administration is obliged to enforce this decision.

This document is delivered for informative purposes only. It does not constitute legal/tax
counsel and/or commitments of any nature. For any further clarification please contact:
tax_legal-alko@deloittece.com
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