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K O M E N T 
 

Ne lidhje me inventarin e BV kur regjistrohet me tvsh 

 

Pershendetje 

 

Kufiri minimal i regjistrimit ne tvsh eshte bere 2.000.000 leke duke filluar nga data 1 

Prill 2018, qe do te thote se ato subjekte qe kane dorzuar deklaraten vjetore me xhiro mbi 

2.000.000 leke duhet qe detyrimisht te regjistrohen si tatim pagues me pergjegjesine tatimore per 

tvsh. 

Perveç ketij fakti detyrues eshte parashikuar qe subjektet qe deshirojne edhe kur nuk e 

plotesojne kushtin detyrues, kane te drejte te regjistrohen ne Tvsh. 

Momenti i veçante qe meriton vemendje dhe po diskutohet shume se fundmi lidhet me 

inventarin e mallit gjendje me daten 31.03.2018. 

 

Ky inventar percaktohet dhe kerkohet nga UMF per Tvsh-ne (Udh.6 dt.30.01.2015 neni 

76, pika c) dhe ka lidhje vetem me tvsh-ne.  

Pare nga ky kendveshtrim, ky inventar plotesohet vetem per ato mallra qe jane blere me 

tvsh dhe justifikohen me fature tatimore brenda 12 periudhave tatimire perfshire dhe periudhen 

ne fjale. 

Mbi bazen e ketij inventari per totalin e Tvsh-se do te behet kreditimi i tvsh-se qe bartet 

me daten 1 prill 2018 dhe eshte e zbriteshme ne per tvsh-ne ne fund te muajit Prill 2018. 

 

Por keqkuptimi ka lindur me fjalen inventar dhe ka nje trajtim qe ne organin tatimor 

duhet dorezuar inventari gjithsej me daten 1 Prill 2018. 

Ne lidhje me kete pike do te thoja qe detyrimi ne zbatim te ligjit te kontabilitetit eshte qe 

inventari fizik (per te gjitha njesite ku perfshihen edhe ato mbi 2.000.000 leke) te behet nje here 

ne vit, ndersa me daten 31 dhjetor behet inventari kontabel kur ai eshte ne nje date ndryshe nga 

inventari fizik. 

Pra per te gjithe subjektet qe rezultojne mbi 2.000.000 leke, me 31.12.2017 hartohet 

bilanci i mikronjesive dhe detyrimisht qe ka dhe inventarin fizik ose kontabel gjendje ne ate date. 

Perfundimisht inventari i dates 31.12.2017 me inventarin e dates 1 prill 2018 nuk ka asnje 

lidhje pasi i pari eshte ne zbatim te ligjit te kontabilitetit dhe SKK-se dhe sherben si baze per 

bilancin e vitit 2017, ndersa i dyti eshte ne zbatim te Udhezimit te Tvsh-se dhe sherben vetem 

per kreditimin e tvsh-se 

 

Ju faleminderit 

Luan Gosnishti 
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