REGJIMI I MARZHIT TË FITIMIT
Përkufizime
Në kuptim të këtij seksioni:
a) “Mallra të përdorura” janë mallrat materiale të luajtshme që janë të përshtatshme për
përdorim të mëtejshëm në gjendjen që janë ose pas riparimit, përveç veprave të artit,
objekteve të koleksionit dhe antikitetit dhe përveç metaleve të çmuara apo gurëve të çmuar,
sipas parashikimeve ligjore.
b) “Vepra arti”, “Objekte të koleksionit” dhe “Antikuare” janë ato mallra që përcaktohen në
aneksin II bashkëlidhur këtij ligji.
c) “Person i tatueshëm rishitës” është çdo person i tatueshëm, i cili, në kuadër të veprimtarisë
së tij ekonomike, me qëllim për të rishitur, blen, përdor për qëllime të aktivitetit të tij ose
importon mallra të përdorura, vepra arti, objekte të koleksionit apo antikuare, qoftë për llogari
të vetën, qoftë për llogari të të tretëve mbi bazën e një kontrate, për të cilën paguan komision
për blerjet ose shitjet.
ç) “Organizator i shitjeve në ankand” është personi i tatueshëm, i cili, në kuadër të veprimtarisë
së tij ekonomike, në emër të tij, por për llogari të porositësit, nxjerr mallin e porositësit në
ankand për t’ia shitur ofertuesit më të mirë.
d) “Porositësi i shitjes në ankand” është cilido person, malli i të cilit i jepet për t’u shitur
organizatorit të shitjes në ankand, mbi bazën e një kontrate, sipas së cilës ai përfiton komision
për shitjen.
dh) “Çmim shitjeje” është vlera totale që personi i tatueshëm rishitës ose organizatori i shitjes
në ankand përfiton apo do të përfitojë nga blerësi për shitjen e mallrave të përmendura në
shkronjat “a” dhe “b”, të këtij neni, përfshirë tatimet, taksat, shpenzime doganore, shpenzime
dytësore si komisione, shpenzime transporti, ambalazhimi, sigurimi etj., duke përjashtuar
shumat e rimbursuara sipas shkronjës “c”, të pikës 1, të nenit 40, të këtij ligji.
e) “Çmim blerjeje” është vlera totale e paguar ose për t’u paguar furnizuesit për blerjen e
mallrave të përmendura në shkronjat “a” dhe “b”, të këtij neni.
Objekti
Regjimi i marzhit aplikohet për furnizimet e kryera nga një person i tatueshëm rishitës i
mallrave të përdorura, veprave të artit, objekteve të koleksionit ose antikuarëve, të cilat i janë
furnizuar atij brenda territorit të Republikës së Shqipërisë nga personat e mëposhtëm:
a) një person që nuk është i tatueshëm për TVSH-në;
b) një person i tatueshëm, nëse furnizimi i mallrave që ai kryen përjashtohet nga TVSH-ja, sipas
nenit 54, të këtij ligji, ose furnizon mallra, për të cilat nuk ka pasur të drejtën e zbritjes së TVSHsë, sipas nenit 74, të këtij ligji;
c) një person tjetër i tatueshem rishitës, në qoftë se funrnizimi i mallrave prej këtij të fundit i
është nënshtruar TVSH-së, në përputhje me këtë skemë të marzhit;

ç) një person i tatueshëm, i cili është subjekt i regjimit për bizneset e vogla, sipas përcaktimeve
të seksionit 1, të kreut XI, të këtij ligji, dhe furnizimi që kryhet ka të bëjë me mall kapital të
përfshirë në aktivet afatgjata.
Vlera e tatueshme
1. Vlera e tatueshme e furnizimit të mallrave, sipas nenit 130, të këtij ligji, është marzhi i
realizuar nga subjekti, zvogëluar me vlerën e TVSH-së që lidhet me vetë marzhin.
2. Marzhi i realizuar nga personi i tatueshëm është i barabartë me diferencën ndërmjet çmimit
të shitjes së kërkuar nga personi i tatueshëm rishitës dhe çmimit të blerjes.
Marzhi total
1. Për kategori të caktuara të personave të tatueshëm rishitës, vlera e tatueshme për furnizimet
e mallrave, për të cilat aplikohet e njëjta tarifë TVSH-je, përbëhet prej marzhit total të realizuar
për periudhën për të cilën personi i tatueshëm rishitës detyrohet të paraqesë deklaratë sipas
nenit 106, të këtij ligji, zvogëluar me TVSH-në që lidhet me vetë marzhin total.
2. Marzhi total është diferenca ndërmjet vlerës totale të furnizimeve me vlerën totale të
blerjeve të mallrave që i nënshtrohen këtij regjimi, të kryera gjatë çdo periudhe, për të cilën
personi i tatueshëm rishitës detyrohet të deklarojë.
3. Nëse gjatë një periudhe vlera totale e blerjeve është më e madhe se vlera totale e
furnizimeve të kryera, diferenca i shtohet totalit të blerjeve të muajit pasardhës.
4. Personi i tatueshëm rishitës që zbaton këtë regjim bën një rregullim vjetor si më poshtë:
a) nëse diferenca midis vlerës së stokut të datës 31 dhjetor me vlerën e stokut të datës 1 janar
të të njëjtit vit është negative, ajo i shtohet blerjeve të kryera në periudhën e parë të vitit
pasardhës;
b) nëse diferenca midis vlerës së stokut të datës 31 dhjetor me vlerën e stokut të datës 1 janar
të të njëjtit vit është pozitive, ajo i zbritet blerjeve të kryera në periudhën e parë të vitit
pasardhës.
5. Kryerja e veprimeve rregulluese mbi vlerën e tatueshme nuk sjell në përfitim të personit të
tatueshëm rishitës asnjë të drejtë rimbursimi të tatimit mbi vlerën e shtuar që lidhet me ato
transaksione.
E drejta e zgjedhjes
1. Personi i tatueshëm rishitës ka të drejtë të zgjedhë mbi aplikimin e regjimit të marzhit për
furnizimet e mallrave të mëposhtme:
a) të objekteve të artit, artikujve të koleksionit dhe antikuarëve, të cilat personi i tatueshëm i ka
importuar vetë;
b) të objekteve të artit, të cilat i janë furnizuar personit të tatueshëm nga vetë autori apo nga
ata që zotërojnë të drejtat mbi to.
2. Nëse personi i tatueshëm zgjedh të aplikojë regjimin e marzhit për furnizimet e parashikuara
në këtë nen, vlera e tatueshme e tyre do të jetë në përputhje me nenin 131, të këtij seksioni.

3. Për furnizimet e objekteve të artit, artikujve të koleksionit dhe antikuareve të importuara nga
vetë personi i tatueshëm rishitës, çmimi i blerjes që merret parasysh për llogaritjen e marzhit
është i barabartë me vlerën e tatueshme të importit, e përcaktuar në përputhje me nenin 44, të
këtij ligji, shtuar me TVSH-në e paguar ose për t’u paguar për importin.
4. Personi i tatueshëm rishitës, i cili ushtron të drejtën, sipas pikës 1, të këtij neni, detyrohet të
zbatojë këtë regjim për një periudhë prej të paktën 3 vitesh ushtrimore.

Kufizimi i kreditimit të TVSH-së për regjimin e marzhit
1. Personat e tatueshëm rishitës nuk kanë të drejtë të zbresin TVSH-në në lidhje me blerjet
brenda vendit, importimin e veprave të artit, objektet e koleksionit ose të antikuareve kur
furnizimi tatohet në përputhje me dispozitat e neneve 129 dhe 130, të këtij ligji.
2. Personi i tatueshëm nuk ka të drejtë të kreditojë TVSH-në për mallrat që i janë furnizuar nga
një person i tatueshëm rishitës në qoftë se ky furnizim i është nënshtruar regjimit të marzhit.
Faturimi
Personat e tatueshëm rishitës, të cilët zbatojnë regjimin e marzhit, nuk duhet të llogaritin apo
të pasqyrojnë të ndarë vlerën e TVSH-së në faturën e lëshuar. Në çdo faturë të lëshuar që i
nënshtrohet regjimit të marzhit, personi i tatueshëm rishitës duhet të shënojë: “Shitje që i
nënshtrohet regjimit të marzhit të fitimit”.
E drejta për të zbatuar regjimin normal të TVSH-së
1. Për çdo furnizim, për të cilin zbatohet regjimi i marzhit, personi i tatueshëm rishitës mund të
zbatojë rregullat për TVSH-në si për çdo person tjetër të tatueshëm. Në këtë rast personi i
tatueshëm rishitës gëzon të drejtën e zbritjes së TVSH-së për mallrat e blera me TVSH.
2. E drejta e zbritjes lind në momentin, në të cilin realizohet shitja e mallit, për të cilën personi i
tatueshëm rishitës zgjedh opsionin sipas pikës 1, të këtij neni.
Mbajtja e llogarive kontabël
Personat e tatueshëm, të cilët kryejnë transaksione që lidhen me mallrat e përdorura, veprat e
artit, objektet e koleksionit apo të antikuareve duhet të mbajnë në mënyrë të ndarë llogaritë
për transaksione të kryera me këto mallra, sipas regjimeve të ndryshme që zbatojnë.

