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25.   SHPENZIM TATIM FITIMI 
 

Në bazë të legjislacionit tatimor shqiptar, norma e aplikuar e tatim fitimit për 2019 është 15% (2018: 

15%). Tatim fitimi i njohur në fitim humbje për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2019 dhe 2018 përbëhet 

si më poshtë: 

  Për vitin e mbyllur 

më 31 dhjetor 2019  

Për vitin e mbyllur 

më 31 dhjetor 2018  

    

 Tatim fitimi për vitin   -  - 

 Tatimi i shtyrë                                   -  (658,985) 

Shpenzim tatim fitimi  -  (658,985) 

 

Rakordim i tatim fitimit efektiv: 2019  2018 

    

Humbja para tatimit (439,043,996)  (177,555,130) 

    

Shpenzime të pazbritshme 409,448,436  130,358,653 

    

Shpenzimi i tatim fitimit -  - 

Tatimi i shtyrë përllogaritet në bazë të normës tatimore në fuqi prej 15% (2018: 15%). 

Shpenzimet e pazbritshme përfaqësojnë kryesisht shpenzime që nuk mbështeten nga dokumentacion i 

rregullt tatimor. 

Bazuar në legjislacionin tatimor shqiptar, humbjet mund të barten për një periudhë 3-vjeçare dhe 

përdoren kundrejt fitimeve të ardhshme të tatueshme.  

Kompania nuk ka njohur aktive tatimore të shtyra, në lidhje me humbjet tatimore të papërdorura që 

janë rreth 4,361,710 LEK (2018: 7,079,472 LEK). Humbjet tatimore të panjohura të mbartura 

skadojnë si më poshtë: 

 
  Për vitin e mbyllur 

më 31 dhjetor 2019  

Për vitin e mbyllur më 

31 dhjetor 2018  

    

   (16,352,517) 

 Humbja tatimore për vitin 2017 (65,096,078)  (65,096,078) 

 Humbja tatimore për vitin 2018                (47,196,477)  (47,196,477) 

 Humbja tatimore për vitin 2019 (29,595,560)  - 

Totali (141,888,115)  (112,292,555) 

    

 

26. TRANSAKSAKSIONE ME PALËT E LIDHURA  

Transaksionet me palët e lidhura paraqesin një transferim të burimeve, shërbimeve apo detyrimeve 

ndërmjet palëve të lidhura, pavarësisht nëse është vënë një çmim. Një palë e lidhur është pala që e 

kontrollon, kontrollohet nga, ose është nën kontrollin e përbashkët me njësinë ekonomike; ka një 

interes në njësinë ekonomike që i jep ndikim domethënes mbi njësine; ose ka kontroll të përbashkët 

mbi njësinë ekonomike; është një bashkëpunëtor i njësisë ekonomike; është një joint venture në të 

cilën njësia ekonomike është një ndërmarrje; apo është anëtar i personelit drejtues kryesor të njësisë 

ekonomike ose prindit të tij (duke përfshirë edhe anëtarët e familjes së ngushtë të ndonjë prej 

personave të lartpërmendur). 

 








