
 
 

 
Prill  2018 

 
Koment. 

 
 
A duhet prere fature tatimore per kuponat e kases? 

 
 
 

1.Pergjigja e prere eshte  JO 
 
 

Arsyeja e ketij komenti eshte se  jo vetem kam shume raste qe me pyesin, por ajo me e 

rendesishmja vjen nga fakti qe dhe DPT keqinformon duke thene te kundertin ne menyre te pa drejte 

dhe te gabuar. 

Me konkretisht: 

Ne faqen e DPT ne rubrikat -Institucioni-Tatimet keshillojene eshte publikuar “Mbajta e 

dokumenteve tatimore” (bashkangjitur ne fund te ketij komenti). 

Ne kete publikim, i cili eshte azhornuar se fundmi duke keshilluar dhe subjektet qe futen 

rishtas ne Tvsh me xhiro nga 2-5 milion leke  ne krye te faqes 3 thekson: 

 

Tatimpaguesi në fund të çdo muaji, nëse ka kryer vetëm transaksione me kasë, pret faturë 

tatimore të shitjes duke deklaruar vlerën e të gjithë kuponave tatimorë, ku te emri i blerësit do regjistrojë 

“Klientë kase” (këtë proces tatimpaguesi mund ta menaxhojë edhe për periudha më të shkurtra se një 

muaj, p.sh të lëshojë faturë për kuponat fiskalë të lëshuar gjatë një jave). 

 

2.Po kuadri ligjor kush eshte? 
 
Udhezimi fillestar i Ministrit te Financave Nr 24 dt.02.09.2008 “Për Procedurat Tatimore në 

RSh.” ne piken 50 Fatura Tatimore me Tvsh nenpika 50.3 thekson: 

Faturë tatimore nuk lëshohet për çdo shitje me pakicë kur përdoret paisja fiskale, por 

tatimpaguesi duhet të lëshojë faturë tatimore në fund të çdo dite pune për totalin e kuponave tatimorë të 

lëshuara nëpërmjet paisjes fiskale përfshirë (kur është rasti) edhe dëftesat tatimore. 

 



 

Ndryshimi i Udhezimi  UMF Nr 6 dt.19.02.2010 Per disa shtesa e ndryshime ne Udhezimin 

Nr.24 date 02.09.2008 “Për Procedurat Tatimore në RSh.” Kemi ndryshimin dhe konkretisht: 

Pika 50.3 e udhëzimit ndryshon në përmbajtje si më poshtë: 

50.3 Faturë tatimore nuk lëshohet për çdo shitje me pakicë kur përdoret pajisja fiskale, me 

përjashtim të rasteve kur përcaktohet ndryshe. 

3.Konkluzioni : 

Fature tatimore per totalin e kuponave nuk duhet prere jo vetem se udhezimi ka ndryshuar qe 

para 8 vjetesh, por e kunderta, po te pritet fature tatimore mund te perballesh me panalizim si fature 

e pasakte. 

Per kete te fundit Ligji dhe Udhezimi i Tvsh-se ne pjesen e plotesimit te fatures percaktojne 

elementet e fatures dhe duke qene se nuk ka Nipti-n, emrin dhe adresen e bleresit eshte fature jo e sakte, 

duke theksuar qe dhe te perjashtimet nuk ka asni parashikim. (shiko percaktimet ligjore me poshte). 

Ne keto rethana ligji 9920 date 19.08.2018 “Për Procedurat Tatimore në RSh.” ne nenin 128 

“Leshimi i fatures se pasakte” pika 2 theksohet: 

2. Tatimpaguesi, që lëshon një faturë tatimore me pasaktësi por që provohet se nuk ka 

efekt në llogaritjen dhe pagimin e detyrimit tatimor, dënohet me gjobë 10 000 lekë. 

 

Se fundi 
Me shpresen qe ata qe e kane te pa qarte do te mbeten te sqaruar, dhe me shpresen se DPT do 

korigjije dokumentin e butuar ne faqen e saj 
 
Ju falenderoj. 
Luan Gosnishti Auditues Ligjor 
 
 
Me poshte Kuadri ligjor i siperpermendur dhe 
dokmentin e botuar ne faqen e DPT me emertimin “Mbajta e dokumenteve tatimore” 

 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



        Udhezimi Fillestar 2008 
 
 

Udhëzim  Nr.24, datë 2.9.2008              
Për Procedurat Tatimore në R.Sh. 

  
50. Fatura tatimore me TVSH 
50.3 Faturë tatimore nuk lëshohet për çdo shitje me pakicë kur përdoret paisja fiskale, por 

tatimpaguesi duhet të lëshojë faturë tatimore në fund të çdo dite pune për totalin e kuponave tatimorë të 
lëshuara nëpërmjet paisjes fiskale përfshirë (kur është rasti) edhe dëftesat tatimore.  

 
 
                                                                           Ndryshimi Udhezimit  2010 
 

 
Udhëzim  Nr.6, datë 19.2.2010 

 
Për disa  shtesa e ndryshime në udhëzimin nr. 24, datë 2.9.2008  

“për procedurat tatimore në R.SH.”,  
 

Pika 50.3 e udhëzimit ndryshon në përmbajtje si më poshtë: 
50.3 Faturë tatimore nuk lëshohet për çdo shitje me pakicë kur përdoret pajisja fiskale, me 

përjashtim të rasteve kur përcaktohet ndryshe.  
 

Qe fatura te jete e rregullt 
 

Udhezimi 6 date 30.01.2015 
Per Tvsh-ne ne RSh 

2.Përmbajtja e faturës tatimore 
Bazuar në nenin 101 tëligjit, fatura tatimore duhet të përmbajë të gjithë informacionin e 

përcaktuar sipas kërkesave të ligjit për Tvsh-në dhe konkretisht: 
......... 

iv)numrin e identifikimit të Tvsh-së të blerësit, kur ai është person i tatueshëm për furnizime 
brenda territorit të Republikës së Shqipërisë; 

v)emrin dhe adresën e plotë të shitësit dhe të blerësit;  
.......... 

Përveç sa më sipër, për rastet sipas pikave: f), k), l), ll), m), n) dhe nj) të nenit 101 të ligjit, fatura 
duhet të përmbajë edhe informacionin si më poshtë: 

-kur fatura është lëshuar për pagesë të kryer në avancë.....  
-kur fatura lëshohet nga blerësi për furnizimin .....të shkruhet “Vetëfaturim”; 
-në rast se personi i tatueshëm furnizon mallra ose shërbime të përjashtuara nga TVSH-ja, 

fatura duhet të tregojë dispozitën e këtij ligji, sipas së cilës përjashtohet; 
-në rast se personi i tatueshëm ....“auto-ngarkesë e Tvsh-së”(reverse-charge); 
......... 

 
Denimi 

 
Ligji 9920, datë 19.05.2008 

Për Procedurat Tatimore në RSh. 
 

Neni 128     Lëshimi i faturës së pasaktë 
2. Tatimpaguesi, që lëshon një faturë tatimore me pasaktësi por që provohet se nuk ka efekt në 

llogaritjen dhe pagimin e detyrimit tatimor, dënohet me gjobë 10 000 lekë. 
 

 



 

 
 
 

MBAJTJA E DOKUMENTACIONIT PËR QËLLIME 
TATIMORE 

 
 
 

Bazuar në ligjin nr 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar, neni 46 e vijues “Dokumentimi dhe mbajtja e të dhënave tatimore për tatimpaguesit, subjekt 
i TVSH-së ose i Tatim-fitimit” : 

 
1. Tatimpaguesit, që janë subjekt i TVSH-së ose i Tatim-fitimit, për përllogaritjen e detyrimit tatimor, 
mbajnë regjistrat, dokumentacionin kontabël, librat dhe informacionin financiar, si dhe lëshojnë faturë 
tatimore, dëftesë tatimore ose kupon tatimor, në përputhje me ligjet e fushës, si dhe aktet nënligjore, të 
nxjerra në zbatim të tyre. 

 
2. Tatimpaguesi, subjekt i TVSH-së, regjistron menjëherë të gjitha veprimet financiare dhe përgatit e 
mban libra e regjistra kontabël, ku regjistrohen: 

 
a) shitjet e përditshme të mallrave ose kryerja e punimeve apo e shërbimeve të tatueshme, përfshirë 
shumën e secilit veprim dhe shumën e tatimit të ngarkuar; 

 
b) veprimet e përfunduara, por akoma të pafaturuara; 

 
c) veprimet e patatueshme; 

 
ç) pagesat për mallra dhe shërbime, përfshi shumën e secilës blerje apo pagesë, shumën e tatimit të 
paguar dhe emrin e adresën e furnizuesit. 

 
3. Çdo blerësi, person fizik, juridik ose individ, i lind e drejta të mos kryejë transaksionin për vlerën e 
mallit ose shërbimit të ofruar, nëse shitësi nuk lëshon faturën tatimore ose kuponin tatimor, në 
përputhje me këtë ligj. Për këtë qëllim, tatimpaguesi detyrohet të afishojë në një vend të dukshëm, në 
adresën ku kryen veprimtarinë, një njoftim për blerësin në përputhje me këtë nen. 

 

Dokumentet që duhet të plotësojë tatimpaguesi 
 

Tatimpagues të biznesit të vogël me qarkullim vjetor nga 2,000,000 – 5,000,0000 lekë, që do të 
përfshiheni në skemën e TVSH duhet të dini se, dokumentacioni për qëllime tatimore, që ju duhet të 
mbani pranë vendit të ushtrimit të aktivitetit tuaj është : 

 
 
 

1.   Faturat tatimore të shitjes 
 

2.   Faturat tatimore të blerjes 
 

3.   Librat e shitjes dhe librat e blerjes 
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4.   Faturat e shoqërimit të mallit, në rastet kur tatimpaguesi transporton mall me destinacion klientët e 
vetë. 

 
 
 

PLOTËSIMI I NJË FATURE TATIMORE 
 
 
 

Kur lëshohet fatura tatimore e shitjes? 
 

Fatura tatimore e shitjes lëshohet nga tatimpagues që janë rregjistruar me pergjegjësinë tatimore të 
TVSH-së, për transaksione me vlera mbi 40.000 lekë, ose kur blerësi kërkon vetë një faturë tatimore prej 
shitësit. 

 
 
 

Si plotësohet fatura tatimore e shitjes? 
 

Supozojmë se tatimpaguesi po kryen një transaksion që kalon vlerën 40.000 lekë, në këtë moment 
tatimpaguesi duhet të plotësojë faturën tatimore të shitjes. 

 
 
 

Hapat janë: 
 

- Në fillim plotësohet data e kryerjes së transaksionit 
 

- Nr rendor i faturës 
 

- Emri i shitësit , NIPT-i, Adresa 
 

- Emri i blerësit, NIPT-i, Adresa 
 

- Përshkrimi i llojit të mallit dhe njësia përkatëse 
 

- Sasia e mallit 
 

- Çmimi i mallit 
 

- Vlera pa TVSH e mallit 
 

- TVSH-ja e vlerës së mallit 
 

- Vlera e mallit me TVSH 
 

- Nënshkrimi faturës për tansaksionin e kryer si nga ana e shitësit ashtu dhe nga ana e blerësit 
 

- Në rastet kur malli kryhet me transport, nga nje tatimpagues tjetër,  në faturë shënohet dhe emri i 
transportuesit, NIPT-i, adresa, data, targa, ora. 
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Tatimpaguesi në fund të çdo muaji, nëse ka kryer vetëm transaksione me kasë, pret faturë tatimore të 
shitjes duke deklaruar vlerën e të gjithë kuponave tatimorë, ku te emri i blerësit do regjistrojë “Klientë 
kase” (këtë proces tatimpaguesi mund ta menaxhojë edhe për periudha më të shkurtra se një muaj, p.sh 
të lëshojë faturë për kuponat fiskalë të lëshuar gjatë një jave). 

 
 
 

PLOTËSIMI DHE DEKLARIMI I LIBRAVE TË SHITJEVE DHE BLERJEVE 
 
 
 

a)   Si plotësohet libri i blerjeve? 

Të gjitha blerjet e realizuara për një muaj përmblidhen në librin e blerjeve. 

Hapat janë: 
 

- Në fillim plotësohet Nr serial i faturës së blerjes 
 

- Data e faturës së blerjeve 
 

- Emri i subjektit shitës 
 

- Rrethi i shitësit 
 

- NIPT i shitësit 
 

- Totali i blerjeve 
 

- Vlera e tatueshme për blerje nga importi me shkallë 20% 
 

- TVSH për importet e mallrave 20% 
 

- Vlera e tatuesheme për blerje nga furnitorë vëndas me shkallë 20% 
 

- TVSH-ja nga furnitorë vendas 20% 
 

- Vlera e tatueshme për blerje të invenstimeve nga furnitorë vëndas me shkallë 20% 
 

- TVSH-ja për invenstime nga furnitorë vendas 20% 
 
 
 

b) Si plotësohet libri i shitjeve? 
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Të gjitha transksionet e shitjeve (me kasë dhe faturë tatimore) të realizuara për çdo muaj  përmblidhen 
në librin e shitjeve. 

 
Hapat janë: 

 
- Në fillim plotësohet Nr.i faturës tatimore të shitjes te kutia përkatëse e librit të shitjeve 

 
- Nr.serial i faturës 

 
- Data e faturës 

 
- Emri i subjektit blerësit 

 
- Rrethi 

 
- NIPT-i i blerësit, kur subjekti është tatimpagues i regjistruar. 

 
- Totali i shitjeve 

 
- Shitje të tatueshme me shkallë 20% 

 
- Tvsh e shitjeve me shkallë 20% 

 
- Shitje të taueshme me shkallë 6%  (struktura akomoduese) 

 
- Tvsh e shitjeve me shkallë 6% (struktura akomoduese) 

 
 
 
 
 
 
 

KUJDES! 
 

Afati i dorëzimit të librave të shitjes dhe blerjes gjatë një 
viti fiskal janë: data 10 Korrik, 10 Tetor, 10 Janar dhe 10 

Prill. 
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