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Udhëzimi Administrativ 03/2015 për
zbatimin e Ligjit 05/L-037 mbi TVSh

Ligji i ri Nr. 05/L-037 mbi TVSh-në përfshin disa
ndryshime të rëndësishme nga ligji i kaluar mbi
TVSh-në (Ligji Nr. 03/L-146 i ndryshuar me
Ligjin Nr. 03/L-197 dhe Ligjin Nr. 04/L-108). Si
ndryshim kryesor, norma standarde e TVSh-së
do të rritet nga 16% në 18%, ndërkaq norma e
reduktuar e TVSh-së prej 8% do të aplikohet për
mallra dhe shërbime specifike, si dhe pragu për
regjistrim për TVSh është ulur nga EUR 50,000
në EUR 30,000. Udhëzimi Administrativ 3/2015
mbi implementimin e dispozitave që përbën ky
ligj është publikuar me 1 shtator 2015.
Ky Udhëzim Administrativ ndër tjerash sqaron
në detaje zbatimin e neneve të ndryshme në
ligjin e ri mbi TVSh, si dhe jep shpjegime më të
gjera për dispozitat e pandryshuara nga ligji
paraprak.
Njoftimi Tatimor i përgatitur ofron një
përmbledhje të ndryshimeve më të rëndësishme
që përfshin ky Udhëzim Administrativ.

Tetor 2015
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UA 3/2015

janë objekt i tatuarjes për TVSh. Përjashtim nga
kjo rregull përbën furnizimi i mallrave në
përputhje me procedurat mbi ankandin publik.

Objekt i tatuarjes

Personi i tatueshëm i cili ka pushuar
aktivitetin e tij

[Shtesë] Në lidhje me objektin e tatuarjes,
kërkohet të ekzistojë një lidhje e drejtpërdrejtë
mes furnizimit të kryer dhe kundërvlerës
(pagesës) së pranuar duke u plotësuar dy
kushtet më poshtë:



Përfitimi që transaksioni i sjell klientit;
Çmimi ka lidhje me përfitimin e pranuar prej
klientit.

Çmimi mund të paguhet edhe nga një palë e
tretë. Gjithashtu falja e detyrimeve konsiderohet
pjesë e konsideratës së marrë.
Personat e tatueshëm
[Shtesë] Të qenit person i tatueshëm për TVSh
rrjedh nga realizimi në mënyrë të pavarur i
transaksioneve që lidhen me një aktivitet
ekonomik. Personat që ushtrojnë një aktivitet
nën përgjegjësinë e tyre dhe gëzojnë liri të plotë
në organizimin konsiderohen se veprojnë në
mënyrë të pavarur.
Nuk veprojnë në mënyrë të pavarur në rast të
një lidhjeje që krijon varësi nga kushtet e punës,
pagesës, ose përgjegjësia e punëdhënësit.
Trajtimi i veprimtarive të organizatave jofitimprurëse
[Shtesë] Në përcaktimin nëse aktivitetet e
organizatave jo-fitimprurëse janë objekt i
tatuarjes për TVSh, analizohet nëse furnizimi
sjellë përfitim të drejtpërdrejtë pranuesit dhe
nëse çmimi ka lidhje me përfitimin.
Autoritetet publike
[Shtesë] Aktivitetet të cilat janë në konkurrencë
të drejtpërdrejtë me bizneset që ofrojnë
furnizime të ngjashme konsiderohet se
shtrembërojnë konkurrencën dhe rrjedhimisht

[Shtesë] Personat që çregjistrohen nga TVSh
por që kanë ende stoqe të pa shitura për të cilat
është zbritur TVSh, detyrohen të paraqesin këto
stoqe si furnizime në deklaratën e TVSh-së të
periudhës së fundit.
Ndërkaq, personi i cili ka mjete – pasuri të
luajtshme ose paluajtshme, obligohet të bëjë
rregullimin e zbritjeve të TVSh-së në përputhje
me afatin e përdorimit të tyre.
Lizingu financiar
[Shtesë] UA sqaron rregullat për aplikimin e
TVSh-së për lizingun financiar. Në kontratën e
lizingut përcaktohet afati i përdorimit të mallit
kundrejt pagesave. Ndërsa TVSh që ngarkohet
në faturat mujore është sa vlera e qirasë, përveç
interesit;
Lizingu operativ
[Shtesë] Kur një person i jep klientit të tij në
përdorim pasuri për mbajtje/ruajtje të mallrave të
tij pa pagesë, mirëpo klienti paguan çmim më të
lartë për mallrat se sa një klient i cili thjeshtë
blen mallrat, atëherë TVSh llogaritet mbi
diferencën e çmimit.
Diferenca konsiderohet si dhënie në përdorim e
pasurisë dhe tatohet me 18% pavarësisht
normës së aplikuar për mallrat që ruhen në atë
pasuri.
Transaksionet e ndërmjetësve
[Shtesë] UA dallon ndërmjetësit që veprojnë në
“emrin e tyre” të cilët konsiderohen se furnizojnë
vetë mallrat dhe shërbimet, dhe ndërmjetësit që
përfaqësojnë klientin e tyre.
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Këta të fundit nuk bëjnë vetë furnizimin, por
kryejnë një shërbim kundrejt një komisioni. Vlera
e tatueshme për shërbimit e ndërmjetësimit
është komisioni që faturohet.
Distributorët (ndërmjetësit) e kartave, paketave
televizive apo telekomunikimi, nuk ngarkojnë
klientin final me TVSh por faturojnë me TVSh
komisionin për shërbimin tek operatorët kryesor.
Furnizimet e përziera
[Shtesë] Lidhur me furnizimet me karakter të
përzier malli dhe shërbimi, jepen sqarime se
vlera apo kosto e furnizimit nuk është
përcaktues i klasifikimit të trajtimit si mall apo si
shërbim.
Punimet e ndërtimit dhe të mirëmbajtjes
[Shtesë] Aktivitetet e ndërtimit si dhe mirëmbajtja
konsiderohen furnizime shërbimi. Shuma e
tatueshme e punimeve të ndërtimit për punë
private apo publike përcaktohet nga vlerat
përkatëse të zërave të elementeve të punimeve
që përbëjnë situacionin e punimeve të kryera.
Punimet ndërtimore që nuk konsiderohen të jenë
kontrata ndërtimore afatgjate, duhet të
konsiderohen si të përfunduara në momentin e
lëshimit të situacionit.
Aplikimi i mallrave dhe shërbimeve të
biznesit për nevoja jo-biznesore

lirimi për dhurata vlen vetëm për mallra me vlerë
deri në 15€ (10€ sipas UA të vjetër), që
shpërndahen për qëllim të promovimit të
veprimtarisë ekonomike. Ky lirim lejohet të
zbatohet vetëm për një objekt, për të njëjtin
përfitues dhe vetëm një herë në vit.
Aplikimi i mallrave dhe shërbimeve të
biznesit për nevoja të biznesit
[Shtesë] Në rast të shfrytëzimit të mallrave apo
shërbimeve të biznesit për nevoja të biznesit,
personi i tillë obligohet të lëshoj një faturë për
furnizimin dhe në të njëjtën kohë të konsiderohet
blerës i këtij furnizimi.
Transferi i biznesit
[Shtesë] Në lidhje me transferin e biznesit,
sqarohet se nga transferuesi dhe pranuesi
kërkohet një deklaratë me shkrim që specifikon
dhe detyron për rregullim të TVSh-së së
zbritshme për secilin mall të kapitalit.
Vendi i furnizimit të mallrave
[Shtesë] Vendi i furnizimit të mallrave, pikënisja
e dërgimit apo e transportit e të cilave ndodhet
jashtë Kosovës dhe vend-mbërritja në Kosovë,
vendi i furnizimit është ndryshon varësisht se
prej cilit person kryhet furnizimi.



[Shtesë] Kur përdoren mallrat e biznesit për
nevoja të ndryshme nga ato të biznesit, nëse
TVSh e paguar në blerje nuk është e zbritshme,
nuk do të konsiderohet si furnizim kundrejt
pagesës.
Përcaktimi i dhuratave me vlerë të vogël dhe
mostrave
[Ndryshim] Mostra apo dhurata që i jepen pa
pagesë nuk përbëjnë furnizim për konsideratë.
Mostrat përcaktohen si mallra që i ofrohen
klientëve por nuk janë për qëllime shitje. Kurse

Kur furnizimi kryhet nga importuesi, vendi i
furnizimit të mallit është në Kosovë;
Ndërsa kur blerësi i mallit është një person i
ndryshëm nga importuesi i tij vendi i
furnizimit nuk është në Kosovë

Vendi i furnizimit të gazit natyror, energjisë
elektrike, energjisë për ngrohje dhe ftohje dhe
ujit nëpërmjet sistemeve të shpërndarjes është
në Kosovë nëse këto mallra janë konsumuar
apo përdorur efektivisht në Kosovë;
Nëse nuk konsumohen në Kosovë, kërkohet
dëshmi për të vërtetuar që këto mallra janë
transportuar jashtë Kosovës. Dokumentacioni
përfshinë lejet dhe kërkesat e posaçme që
kërkohen për tregtimin e tillë, kontratat dhe
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faturat, të dhënat e blerësit të energjisë,
vërtetime të lëshuar nga autoritetet tatimore të
vendit të destinacionit.
Vendi i furnizimit të shërbimeve
[Shtesë] Për të vërtetuar se vendi i furnizimit të
shërbimit për një person të tatueshëm është
jashtë Kosovës, kërkohen kontrata dhe faturat
për shërbimin me të dhënat e plota për pranuesi
dhe vërtetim nga autoritetet tatimore të vendit të
pranuesit që pranuesi është personi i tatueshëm
atje;
Nëse furnizuesi i shërbimit (personi i tatueshëm
në Kosovë) nuk është në gjendje të vërtetojë se
furnizimi i shërbimit i është ofruar një personi të
tatueshëm jashtë Kosovës, atëherë ngarkohet
TVSh.
Vendi i furnizimit të shërbimeve që lidhen me
një pasuri të paluajtshme
[Shtesë] Në shërbimet që lidhen me pasuri të
paluajtshme bëjnë pjesë të gjitha shërbimet që
paraqesin lidhje të ngushtë me këto pasuri.
Këtu përfshihen shërbimet që kanë si qëllim të
modifikojnë juridikisht një pasuri, siç janë
përpilimi i akteve të pronësisë, përpilimi i
kontratave të qiradhënies etj.
Momenti i lindjes së detyrimit dhe ngarkimi
me TVSh për furnizimet e mallrave dhe
shërbimeve
[Ndryshim] Në rast të procedurave të ngarkesës
së kundërt, momenti i lindjes së detyrimit për
TVSH është në të njëjtën periudhë tatimore në
të cilën shërbimi apo malli është pranuar.
Shuma e tatueshme për furnizimin e mallrave
dhe shërbimeve
[Shtesë] Subvencionet që nuk përfshihen në
shumën e tatueshme janë ato që nuk janë të
lidhura drejtpërdrejtë me çmimin e një furnizimi
të malli, përfshirë subvencionet nga autoritetet
publike për të cilat përftimi nuk përbën
kundërvlerën e një furnizimi.

Elementet që përfshihen në shumën e
tatueshme
[Shtesë] Shpenzimet dytësore nuk përfshihen
në shumën e tatueshme në rast se i faturohen
veçmas klientit ose në rast se shpenzimet
kryhen vetë nga klienti .
Për furnizimet e tatueshme që janë kryer pa
një shumë të ndarë për TVSh, TVSh
konsiderohet e përfshirë në vlerën totale të
furnizimit. Në rast se blerësi si person i
tatueshëm ka pranuar një faturë të tillë,
furnizuesi duhet t’i lëshojë blerësit të tij një
faturë rregulluese.
Normat
[Shtesë] Furnizimi i barnave, produkteve
farmaceutike, instrumenteve dhe aparateve
mjekësore dhe kirurgjike i nënshtrohet normës
së reduktuar prej 8%, ne te kaluarën kane
qene te liruara pa te drejtën e kreditimit.
Këtu përjashtohen mallrat e listuara në Pjesën
“D” të Ligjit Nr. 04/L-163 të cilat trajtohen si
furnizime të liruara nga TVSh pa të drejtën e
zbritjes së TVSh-së së zbritshme.
Shërbimet spitalore dhe kujdesi mjekësor
[Shtesë] Shërbimet shëndetësore dhe
veprimet e lidhura ngushtë me to të furnizuara
drejtpërdrejtë pacientit nga institucionet
shëndetësore publike apo private janë
furnizime të liruara nga TVSh. Shërbimet e
autoambulancës janë gjithashtu të liruara.
Ndërkaq, shërbimet që nuk kanë qëllim
kryesor shërimin, siç është qiradhënia e
hapësirës dhe pajisjeve mjekësore ose
shërbimet estetike, nuk janë të liruara.
Shërbimet e edukimit
[Ndryshim] Lirimi i paraparë për shërbimet e
edukimit nuk përfshin kurset e trajnimit,
kualifikimit, apo kurse nëpërmjet të cilave nuk
merret një formim i vazhdueshëm për
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pjesëmarrësit dhe në përfundim të tij nuk
pranohet diplomë e vlefshme për t’u njohur si
profesion.
Lirimi i gazetave, botimeve periodike dhe
furnizimi i shërbimeve nga mediat
[Shtesë] Furnizimi i gazetave dhe botimeve
periodike, si dhe furnizimi i shërbimeve nga
mediat elektronike të radios dhe televizionit,
lirohet nga TVSh, me përjashtim të ofrimit të
materialeve në formën jo tradicionale të një
gazete apo reviste, që mund të lexohet
përmes pajisjeve të tjera ndihmëse përfshirë
ato elektronike.
Lirimi nga TVSh i furnizimeve të sigurimit
dhe ri-sigurimit

Lirimet në importimin e pajisjeve të
Teknologjisë Informative
[Shtesë] Lirimi do të lejohet vetëm për
bizneset të cilat zhvillojnë aktivitet në fushën e
Teknologjisë Informative dhe importojnë
pajisje të reja me qëllim të rishitjes.
Pajisjet e Teknologjisë Informative që do të
lirohen nga TVSh në importim janë ato qe u
përkasin kodeve tarifore 8471; 8473 30; 8517
6200 dhe 8542.
Edhe për importimin e pajisjeve të teknologjisë
informative biznesi duhet të parashtrojë
kërkesë për lirim në ATK.
Lirimet në eksport

Lirimi nga TVSh i shërbimeve financiare

[Shtesë] Furnizimi i shërbimeve të përpunimit
nga eksportuesi për mallra jo-kosovare të
destinuara për t’u ri-eksportuar (sipas
procedurës së përpunimit të brendshëm të
përcaktuar me Kod Doganor), janë furnizime
të liruara me të drejtën e zbritjes së TVSh-së.
Këtu përjashtohen furnizimet nga një
nënkontraktues i kompanisë eksportuese.

[Shtesë] Lirimet për shërbime financiare vlejnë
vetëm për institucione financiar të licencuara
nga autoriteti kompetente dhe që me Ligje
përkatëse lejohet të kryejë këto transaksione.

Nënkontraktuesit të tillë i kërkohet të mbajë një
regjistër të veçantë për çdo operacion të
përpunimit me detajet e specifikuara sipas këtij
UA.

Furnizimi i tokës, ndërtesës dhe dhënia me
qira e pasurive të paluajtshme

Procedura e rimbursimit për mallrat në
bagazhin personal të udhëtarit

[Shtesë] Vetëm dhënia me qira e pasurisë së
paluajtshme që shfrytëzohet për qëllime të
qëndrimit të përhershëm për jetesë është
transaksion i liruar nga TVSh.

[Shtesë] Nga 01.01.2017 do të mundësohet
rimbursimi i TVSh-së për mallrat në bagazhin
personal të udhëtarëve, me kusht që vlera
totale e furnizimit përfshirë TVSh-në është më
e madhe se EUR 175. Këto mallra duhet të
transferohen jashtë Kosovës jo më vonë se 90
ditë kalendarike pas datës së shënuar në
faturën origjinale të blerjes së mallit.

[Shtesë] Të gjitha produktet e sigurimit
shëndetësor që ofrojnë kompanitë e
sigurimeve për të cilat kërkohen licenca të
veçanta nga BQK janë furnizime të liruara nga
TVSh, me përjashtim të shërbimit për vlerësim
të dëmeve.

Lirimet në importim të lëndës së parë
[Shtesë] Lirimi do të lejohet vetëm për
bizneset të cilat zhvillojnë aktivitet prodhues.
Për të përfituar nga ky lirim, nevojitet të
plotësohen kërkesat cilat janë të specifikuara
në këtë UA.

Udhëtarit të tillë i kërkohet të dëshmojë se
banesa e përhershme apo rezidenca e tij e
zakonshme ndodhet jashtë Kosovës.
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Transporti ndërkombëtar i mallrave
[Shtesë] Në rastet kur shërbimi i transportit
konsiderohet shërbim i lidhur drejtpërdrejtë me
eksportin e mallrave dhe është rrjedhimisht
shërbim i liruar nga TVSh, transportuesit i
kërkohet që të posedojë të gjitha vërtetimet se
transporti është kryer deri në destinacionin
jashtë Kosovës.
Ndërmarrjet që nuk mund të sigurojnë
dokumentacionin e kërkuar për të provuar
transportin ndërkombëtar, aplikojnë TVSh për
shërbimin dhe klienti ka të drejtën e zbritjes së
TVSh-së.
Furnizimet e mallrave në dhe brenda zonës
së lirë, depove doganore dhe të lira
[Shtesë] Këto furnizime janë transaksione të
liruara me të drejtën e zbritjes së TVSh.
Nëse personi i tatueshëm pranon mallra nga
personi i tatueshëm në zonë të lirë, për trajtim
të mallrave sipas procedurave të përpunimit të
brendshëm, kthimi i mallrave tek porositësit në
zonën e lirë është transaksion i liruar nga
TVSh.
UA gjithashtu përshkruan procedurat
doganore në lidhje me zonat e lira ekonomike.
Ushtrimi i së drejtës për zbritje
[Shtesë] Për qëllime të zbritjes së TVSh-së,
konsiderohet e vlefshme edhe kopja e
noterizuar e faturës së blerjes në rast se fatura
origjinale humbet, me kusht që shitësi të
zotërojë kopjen e tij të faturës dhe ta ketë
deklaruar atë.
Kërkesa për rimbursim të TVSh-së
[Shtesë] Kërkesat e rimbursimit të TVSh-së në
baza mujore siç është paraparë për eksporte
nuk aplikohet për furnizimet e trajtuara si
eksporte, ku përfshihen furnizimi i mallrave
ose shërbimeve nën aranzhimin diplomatik,

furnizimi i mallrave ose shërbimeve për
organet ndërkombëtare etj.
Rregullat dhe procedurat për daljet jashtë
përdorimit të mallrave
[Shtesë] Nuk lejohet rregullimi i TVSh-së së
zbritshme për daljet jashtë përdorimit të mallrave
për shkak se janë të papërdorshme apo u ka
kaluar afati, si dhe për shkatërrimin e pasurisë
nga shkaqe natyrore. Nëse personi i tatueshëm
përfiton dëmshpërblim si rezultat i sigurimit të
këtij mallit, atëherë për vlerën e përfituar
llogaritet TVSh.
Nëse personi i tatueshëm nuk dokumenton
mungesën e mallrave sipas procedurave të
parapara, mallrat e tilla do të konsiderohen si
mallra të shitura. Ndër procedurat e kërkuara për
daljen jashtë përdorimit të mallrave janë mbajtja
e një regjistri dhe njoftimi me shkrim i ATK-së
me rastin e nxjerrjes jashtë përdorimit të tyre.
Në rastet e dëmtimit apo shkatërrimit të mallit
nga një akt i qëllimshëm kërkohet rregullimi i
TVSh-së së zbritshme.
Vjedhja apo humbja e pasurisë
[Shtesë] Lejohet rregullimi i TVSh-së së
zbritshme për rastet e humbjes së pasurisë në
rastin e vjedhjeve. Edhe nëse tatimpaguesi ka
poseduar sigurim për mallin e vjedhur dhe
përfiton dëmshpërblimin për dëmin e pësuar,
nuk zbatohet TVSh në vlerën e dëmshpërblimit.
Kushtet e njohjes së borxhit të keq
[Shtesë] Në harmoni me Ligjin 05/L-029 mbi
TAK, borxhi i keq nuk do të njihet nëse
transaksionet me të njëjtin borxhli janë përsëritur
pas shpalljes së borxhit të keq, me përjashtim të
ndërmarrjeve të cilat ushtrojnë aktivitet me
interes publik.
Shtyrja e TVSh-së apo lirimi nga TVSh
[Shtesë] Shtyrja e afatit të pagesës së TVSH-së
do t’i lejohet biznesve në importin e makinerisë
dhe pajisjeve që përfshihen në Kapitujt 84 dhe
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87 të Nomenklaturës së Harmonizuar të Sistemit
të Mallrave (TARIK).
Për të përfituar nga shtyrja, bizneset duhet të
përmbushin kërkesat administrative të ATK-së të
përcaktuara me këtë UA. Ndër to përfshihet
posedimi i një garancioni bankar për shumën e
TVSh-së së shtyrë si dhe pragun minimal të
shumës së tatueshme të mallrave të importuara
prej EUR 30,000.
Detyrimi për të paguar TVSh-në për
shërbimet që furnizohen në lëmin e ndërtimit
(ngarkesa e kundërt)
[Shtesë] Ngarkesa e kundërt aplikohet edhe në
rastet e furnizimit të punëve ndërtimore dhe
furnizimeve ku personeli është i angazhuar në
aktivitete e ndërtimit.
Ngjashëm me mekanizmin e zakonshëm të
ngarkesës së kundërt, obligimi për pagesë të
TVSh-së për furnizimin e shërbimeve lidhur me
ndërtim bartet tek personi i tatueshëm për të cilin
janë kryer furnizimet. Mekanizmi i ngarkesës së
kundërt për punë ndërtimore vlen vetëm kur
transaksioni (kontrata) tejkalon shumën prej
EUR 5,000 pa TVSh.
Regjimi për agjencitë e udhëtimit
[Shtesë] Veprimet që agjencia e udhëtimit kryen
vetëm në emrin e saj dhe në përfitim të klientit,
për të cilat përdor furnizime të mallrave dhe
shërbimeve të furnizuara nga persona të tjerë të
tatueshëm, konsiderohen si furnizim i një
shërbimi të vetëm tërësor dhe është subjekt i
këtij regjimi.
Shuma e tatueshme e shërbimit të vetëm të
agjencisë së udhëtimit është marzha e
agjencisë. Marzha llogaritet si diferenca mes
çmimit total të paguar nga klienti dhe vlerës
reale të paguar nga agjencia për furnizimet e
faturuara nga persona të tjerë të tatueshëm (me
kusht që ato përfitohen nga klienti në mënyrë të
drejtpërdrejtë).
Vlera e TVSh-së nuk shënohet dhe nuk
identifikohet veçmas në faturën e agjencisë për

klientin. Agjencia e udhëtimit nuk ka të drejtë të
zbresë TVSh-në e faturuar nga persona të tretë
të tatueshëm për mallrat dhe shërbimet që
përdoren në përfitim të drejtpërdrejt të klientit,
por ka të drejtën e zbritjes së TVSh-së për
shpenzimet e përgjithshme administrative të
agjencisë të cilat nuk bëjnë pjesë në furnizimin e
shërbimit të vetëm të agjencisë së udhëtimit.
Rregullat e zbatimit të regjimit të marzhit të
fitimit
[Shtesë] Regjimi i marzhës së fitimit, i shpjeguar
për herë të parë me këtë UA, mundëson
ngarkesën me TVSh mbi vlerën e marzhës së
transaksioneve të shitjes të kryera nga:
a) Personi i tatueshëm rishitës
b) Organizatori i shitjeve në ankand
Ky regjim vlen për mallra të përdorura, veprave
të artit, objekteve të koleksionit dhe antikiteteve.
Mallrat e përdorura në kuptim të këtij regjimi
(nuk përfshijnë mbetjet industriale) mund t’i
nënshtrohen një procesi riparues, por jo edhe
transformim tërësor në raport me mallin origjinal
para përdorimit. Renovimi nënkupton rastet kur
vlera pa tatimin e elementeve të reja po të
përdorura që vihen në përdorim për rikthimin në
gjendjen e mëparshme është më e lartë se vlera
e vetë mallit të përdorur.
‘Person i tatueshëm rishitës’ zbaton TVSh-në
sipas regjimit të marzhës së fitimit në
transaksionet e shitjes së mallrave të përdorura,
veprave të artit, objekteve të koleksionit ose
antikiteteve të cilat i janë furnizuar atij nga:
1. Një person i tatueshëm që nuk ngarkon
TVSh-në apo një person jo i tatueshëm
për TVSh
2. Një person tjetër i tatueshëm ri-shitës,
nëse furnizimi i mallrave prej tij i është
nënshtruar TVSh-së në përputhje me
këtë skemë të marzhës
3. Një person i tatueshëm, i cili nuk është i
regjistruar për TVSh dhe furnizon mallra
kapitale në mënyrë rastësore
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Personi i tatueshëm rishitës mund të zgjedhë të
zbatojë regjimin e marzhës nëse shet brenda
vendit mallra të përdorura, të importuara nga
ana e tij për llogari të vet apo të palëve të treta.
Ndërkaq, personi i tatueshëm rishitës i objekteve
të artit, artikujve të koleksionit dhe antikiteteve
ka të drejtën e zgjedhjes së aplikimit të regjimit
të marzhës për furnizimet e:
a) Objekteve të artit, artikujve të koleksionit
dhe antikiteteve të cilat ky person i ka
importuar vetë
b) Objektet të cilat i janë furnizuar atij nga vetë
autori apo nga ata që zotërojnë të drejta mbi
to
Nëse ky regjim aplikohet, personi i tatueshëm
detyrohet të zbatojë regjimin për një periudhë të
paktën 3 vjeçare.
Shuma e tatueshme e transaksionit të shitjes
nën këtë regjim, për të cilën personi i tatueshëm
zbaton TVSh, është vetëm për marzhën që ai ka
realizuar, zvogëluar me vlerën e TVSh-së që
lidhet me vetë marzhën.
TVSh mbi marzhën nënkupton diferencën mes
çmimit shitës dhe blerës, duke zvogëluar këtë
diferencë me TVSh-në e përfshirë në to, dhe
pastaj duke kalkuluar TVSh-në e llogaritur mbi
marzhë.
Aplikimi i normës së sheshtë për produktet
bujqësore të furnizuara nga bujqit
[Ndryshim] Ky nen është ndryshuar për të
reflektuar normën e re të sheshtë të TVSh-së
prej 8% nga prodhuesit bujqësor.
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