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Udhëzues për plotësimin e listë-pagesës për Tatimin e 

Mbajtur në Burim në Qira, Interes, Të drejta pronësore, 

Persona jo-rezident dhe Kategori të veçanta 
 

1. Numri rendor: Shëno numrin rendor. 

2. NUI / Numri Fiskal / Numri personal: Shëno Numrin Unik Identifikues apo Numrin Fiskal të shitësit (furnizuesit). Numri Unik 

Identifikues – formati është 9 shifror, fillon me 81... dhe përmban vetëm numra (p.sh. 810000123); Numri Fiskal - formati është 9 

shifror, fillon me 6... dhe përmban vetëm numra (p.sh. 600000001). Këtu mund të shkruash edhe Numër personal të Kosovës nëse 

shitësi (furnizuesi) nuk është biznes por është person fizik jo afarist. Po ashtu, në këtë rubrikë mund të shkruani edhe numrin 

personal apo numrin e pasaportës nëse ofruesi i shërbimeve është person jo-rezident. Kjo rubrikë validohet sipas Numrit Unik 

Identifikues / Numrit Fiskal / Numrit personal në Kosovë, ndërsa nuk validohet për numrin personal apo numrin e pasaportës së 

personit jo-rezident. Kjo është rubrikë mandatore. 

3. Emri i biznesit/ Emri dhe Mbiemri i personit: Për të gjithë tatimpaguesit e regjistruar në ARBK / ATK dhe personat fizik jo-

afarist në Kosovë, validimi i emrit të biznesit / emrit dhe mbiemrit të personit bëhet nga sistemi, ndërsa për personat jo-rezident 

emri duhet shënuar. Kjo është rubrikë mandatore. 

4. Interesi bruto i paguar: Shëno vlerën e Interesit bruto të paguar në periudhën për të cilën jeni duke deklaruar. 

5. Të drejtat pronësore të paguara: Shëno vlerën e të drejtave pronësore të paguara në periudhën për të cilën jeni duke 

deklaruar. 

6. Fitoret bruto në lotari të paguara: Shëno vlerën e fitoreve bruto në lotari dhe lojëra të fatit që janë paguar në periudhën për të 

cilën jeni duke deklaruar. 

7. Qiraja bruto e paguar (pa TVSH): Shëno qiranë bruto të paguar në periudhën për të cilën jeni duke deklaruar. Nëse kontrata 

e qirasë është me TVSH, në këtë rubrikë duhet të vendosni vlerën e qirasë bruto duke mos e përfshirë TVSH-në. P.sh. nëse 

kontrata e qirasë për një periudhë është 1,000€ + TVSH (18%0 180€, në këtë rubrikë duhet të vendosni vlerën 1,000€. Po ashtu, 

p.sh. në rastin kur kontrata e qirasë është 2,500€ përfshirë TVSH-në, në këtë rubrikë duhet të vendosni vlerën prej 2,118.64€ 

(2,500 / 1,18 = 2,118.64€). 

8. Pagesa bruto për personin jo-rezident (zbavitës): Shëno pagesën bruto për personin jo-rezident (zbavitës) që e keni bërë 

në periudhën për të cilën jeni duke deklaruar. 

9. Pagesa bruto për personin jo-rezident për shërbime: Shëno pagesën bruto për personin jo-rezident (shërbime) që e keni 

bërë në periudhën për të cilën jeni duke deklaruar.. 

10. TMB për personat jo-rezident: Shëno Tatimin e Mbajtur në Burim (TMB) për pagesën e bërë për personin jo-rezident. Nëse 

tatimi duhet të mbahet në burim sipas legjislacionit tatimor vendor kalkuloni normën 5% në pagesën bruto të bërë për personin jo-
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rezident zbavitës apo për shërbimet e pranuara nga personi jo-rezident. Ndërsa, nëse ekziston Marrëveshje për Eliminimin e 

Tatimit të Dyfishtë (METD) me shtetin prej nga vjen personi jo-rezident, kalkulo tatimin sipas përqindjes (%) së përcaktuar me 

METD.  

11. Pagesat bruto për personat fizik jo-afarist (kategori të veçanta): Shëno pagesat bruto për personat fizik jo-afarist, bujqit, 

fermerët, grumbulluesit e materialeve recikluese, frutave të malit, bimëve mjekuese dhe të ngjashme me to. 

12. Hapësira e objektit të marrë me qira, në metra katror (m2) [Plotësohet nëse kutia 7>0]: Shëno hapësirën/sipërfaqen e 

përgjithshme në m2 të objektit të marrë me qira nga qiradhënësi, për të cilën është paguar qiraja bruto e evidentuar në kutin 7, 

p.sh. 150. 

13. Vlera bruto e qirasë mujore (pa TVSH) [Plotësohet nëse kutia 7>0]: Shëno vlerën bruto të qirasë mujore (pa TVSH), e cila 

mundë të jetë e njëjtë me kutinë 7 apo mundë të jetë e ndryshme. Vlera e vendosur në këtë rubrikë mund të jetë e ndryshme nga 

vlera e vendosur në kutinë 7 në rastet kur pagesa e qirasë bëhet për më shumë se një periudhë, pra kur ka parapagim të qirasë, 

si p.sh. paguhet qiraja për tre muaj, gjashtë muaj, një vit, etj.



Faqe 3 deri 3 

 

Shembulli në vijim paraqet rastet e ndryshme se si duhet të plotësohet fajlli në Excel. 

 

Nr. 

Rend

NUI/ 

Numri Fiskal/ 

Numri 

personal

Emri i 

biznesit/ 

Emri dhe 

Mbiemri i 

personit

Interesi bruto 

i paguar

Të drejtat 

pronësore të 

paguara

Fitoret bruto 

në lotari të 

paguara

Shuma totale 

e paguar për 

muajin

Tatimi 

Mbajtur në 

Burim(TMB)

Qiraja bruto e 

paguar 

(pa TVSH)

Tatimi 

Mbajtur në 

Burim(TMB) 

mbi qiratë e 

paguara

Pagesa bruto 

për personin 

jo-rezident 

(zbavitës)

Pagesa bruto 

për personin 

jo-rezident 

për shërbime

TMB për 

personat jo-

rezident 

Pagesat bruto 

për personat 

fizik jo-afarist 

(kategori të 

veçanta)

Tatimi i 

mbajtur në 

burim për 

personat fizik 

jo-afarist

Total tatimet 

e mbajtura në 

burim 

Hapësira e 

objektit të 

marr me qira 

në metra 

katror (m2) 

[plotësohet nese 

kutia 7>0]

Vlera bruto e 

qirasë 

mujore (pa 

TVSH)

[plotësohet 

nëse kutia 7>0]

1 2 3 4 5 6 K1=(4+5+6) K2=K1*10% 7 K3=(7*9%) 8 9
10=(11+12)*5% 

ose % sipas METD
11

K4=11*1% TAK 

ose 3% TAP

K5= 

(K2+K3+10+K4)
12 13

1 6000000001 T/p. A 100.00        100.00        10.00           -               10.00            

2 6000000002 T/p. B 650.00        650.00        65.00           -               65.00            

3 6000000003 T/p. C -               -               350.00        31.50           31.50            100                350.00        

4 6000000004 T/p. D -               -               1,800.00     162.00        162.00         150                450.00        

5 K4563221 T/p. jo-rez.E -               -               -               200.00        16.00            16.00            

6 K4563222 T/p. jo-rez.F 100.00        5.00              5.00              

7 1000000001 Personi G 330.00        3.30             3.30              

8 1000000002 Personi H 500.00        15.00           15.00            

Rasti 1 Deklaruesi i ka paguar Interes Bruto tatimpaguesit "A" ne vlere prej 100 EUR

Rasti 2 Deklaruesi i ka paguar te drejta pronesore tatimpaguesit "B" ne vlere prej 650 EUR

Rasti 3 Deklaruesi i ka paguar Qira Bruto tatimpaguesit "C" ne vlere prej 350 EUR, qiraja eshte paguar per 1 muaj, objekti i marr me qira ka 100 m2

Rasti 4 Deklaruesi i ka paguar Qira Bruto tatimpaguesit "D" ne vlere prej 1,800 EUR, qiraja eshte paguar per 4 muaj (450 EUR ne muaj x 4 muaj =1,800 EUR), objekti i marr me qira ka 150 m2

Rasti 5 Deklaruesi ka bërë Pagesa Bruto për personin jo-rezident "E" ne vlere prej 200 EUR, rasti trajtohet sipas METD-së, norma psh.8% (200 x 8% = 16)

Rasti 6 Deklaruesi ka bërë Pagesa Bruto për personin jo-rezident "F" ne vlere prej 100 EUR, rasti trajtohet sipas legjislacionit vendor, norma 5% (100 x 5% = 5)

Rasti 7 Deklaruesi (Biznes Juridik) ka bërë Pagesat bruto për personat fizik jo-afarist "G" (kategori të veçanta) në vlerë prej 330 EUR, (330 x 1% = 3.3)

Rasti 8 Deklaruesi (Biznes Individual) ka bërë Pagesat bruto për personat fizik jo-afarist "H" (kategori të veçanta) në vlerë prej 500 EUR, (500 x 3% = 15)

*VEMENDJE: Kolonat me ngjyrë (K1 deri në K5) janë fusha kalkulative dhe si të tilla kalkulohen në mënyrë automatike nga sistemi i ATK-së, pas ngarkimit të Excel fajllit në sistem nga ana e tatimpaguesit.


