
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Vizioni 

OEMVP synon që të bëhet organizatë lider 

në përfaqësimin e interesave të bizneseve 

si dhe krijimin e mjedisit të përshtatshëm 

për zhvillim. 

Misioni 

OEMVP bën organizimin, avancimin, 

mbrojtjen e interesave dhe promovimin e 

bizneseve në vend dhe jashtë, përkrah 

sfidave të konkurrencës globale. 

Kontakt: 

Sektori për hulumtim dhe zhvillim 

e-mail: juris@oemvp.org 

02 3239 252 

Oda Ekonomike e Maqedonisë 
Veri-Perëndimore, për të gjithë 
anëtarët e saj mundëson njoftim 
me të gjitha ndryshimet e fundit të 
rregullativës ligjore. 

 

Për më shumë informata na 
kontaktoni përmes e-mailit 
info@oemvp.org, ose në kontakt 
telefonin: 02-3239-252 

 Oda ekonomike e Maqedonisë Veri-perëndimore 

është gjithmonë në funksion të mbrojtjes së interesave të 

anëtarëve të saj. Në këtë mision, rol të rëndësishëm luan 

edhe informimi i bizneseve për të drejtat dhe detyrimet e 

tyre ligjore, si çështje shumë te rëndësishme për 

funksionimin normal të bizneseve të tyre dhe respektimin e 

obligimeve që burojnë nga sistemi juridik në vend. 

Prandaj, në këtë numër të informatorit ligjor do t’ju 

prezantojmë  Reformat e fundit tatimore në sistemin juridik 

të Republikës së Maqedonisë së Veriut të cilat zbatohen që 

nga fillimi i këtij viti dhe deri tek miratimi i së cilave, OEMVP 

si zë i fuqishëm i bizneseve ka qenë një prej iniciatorëve 

kryesorë të kthimit të reformave.  

Duke pasur parasysh që sektori i biznesit është tatimpaguesi 

më i madh në shtet dhe një prej kontribuesve më të 

rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të shtetit, çdo reformë 

tatimore që ndodh në shtet në rend të parë i tangon 

pikërisht bizneset prandaj edhe duhet të konsultohen të 

njëjtit.  

Më konkretisht në këtë informator ligjor do të ju njoftojmë 

me ndryshimet në Ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar sa i 

përket pragut tatimor për tu shndërruar në obligues 

tatimorë  si dhe për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 

tatim mbi të ardhura personale në sferën e tatimit progresiv 

dhe tatimi mbi të ardhurat nga puna, nga të ardhura nga 

veprimtaria e pavarur, të ardhura nga të drejtat e autorit dhe 

të ngjashme, të ardhura nga qiraja dhe nga nën qiraja, të 

ardhura nga kapitali, fitimet kapitale dhe të ardhura tjera. 
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  Dimitrie Çupovski 13,  1000  Shkup, Maqedoni 
Tel:   02/3239-252; Fax: 02/3290-075 

        e-mail: info@oemvp.org;     www.oemvp.org 

Reformat tatimore në sistemin juridik të Maqedonisë së Veriut  

Një prej reformave kryesore të ndodhura në politikën tatimore ka të bëjë me ndryshimin dhe plotësimin 

e Ligjit për tatim mbi të ardhura personale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 275/19) 

në të cilën përcaktohet që dispozitat që kanë të bëjnë tatimin progresiv do të shtyhen dhe të njëjtat nuk do të 

zbatohen nga 1 janari 2020 deri më 31 dhjetor 2022.  Më konkretisht, me ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për 

tatim mbi të ardhurat personale në nenin 24, paragrafi 1, theksohet se:  

 Dispozitat e neneve 11, 84 dhe 87 të këtij ligji të cilat kanë të bëjnë me shkallët sipas të cilave 

llogaritet dhe paguhet tatimi mbi të ardhura nga puna, të ardhura nga veprimtaria e pavarur, të 

ardhura nga të drejtat e autorit dhe të drejtat e ngjashme, të ardhura nga shitja e produkteve 

personale bujqësore, të ardhura nga të drejtat e pronësisë industriale, të ardhura nga qiraja dhe nën 

qiraja, të ardhura nga kapitali, fitimet kapitale, të ardhura nga sigurimet dhe të ardhurat e tjera, nuk 

do të zbatohen nga 1 janari 2020 deri më 31 dhjetor 2022. 

Gjithashtu, me ndryshimet dhe plotësimet e këtij ligji  parashihet që pagesa e tatimit nga të ardhurat personale 

prej vitit 2020 deri në vitit 2022 do të kryet në normë prej 10%. Ligji, në nenin 24, paragrafi 2 përcakton që:  

 Deri në ditën e fillimit të zbatimit të dispozitave të paragrafit (1) të këtij neni, llogaritja dhe pagesa e 

tatimit mbi të ardhura nga puna, të ardhura nga veprimtaria e pavarur, të ardhura nga të drejtat e 

autorit dhe të ngjashme, të ardhura nga shitja e produkteve personale bujqësore, të ardhurat nga të 

drejtat e pronësisë industriale, të ardhura nga qiraja dhe nga nënqiraja, të ardhura nga kapitali, 

fitimet kapitale, të ardhura nga sigurimi dhe të ardhura tjera për vitin 2020, 2021 dhe 2022 do të 

kryhet sipas shkallës prej 10%. 

Reforme mjaft e rëndësishme për sektorin e biznesit është edhe ndryshimi i Ligjit për tatimin mbi vlerën e 

shtuar (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 275/19) që ka të bëjë me pragun tatimor që 

përcakton kur një person juridik shndërrohet në obligues tatimor dhe e cila me ndryshimet e fundit vlera ka 

ndryshuar nga 1.000 000 denarë në 2.000 000 denarë.  Konkretisht, me Plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për 

tatimin mbi vlerën e shtuar, neni 51 paragrafi 1 ndryshon si në vijim:  

 Të gjithë obliguesit tatimorë, qarkullimi i përgjithshëm i të cilëve gjatë vitit kalendarik të kaluar ka 

tejkaluar shumën prej 2,000,000 denarë ose qarkullimi i përgjithshëm i të cilëve parashikohet që në 

fillim të kryerjes së veprimtarisë afariste ose gjatë vitit do të tejkalojë shumën e përcaktuar, janë të 

obliguar të regjistrohen për tatim mbi vlerën e shtuar. Detyrimi për regjistrimin e TVSH-së nuk 

zbatohet për obliguesit tatimorë në kuptim të nenit 32, pika 4 dhe nenit 46 të këtij ligji.  
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