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Pyetjet që më së shpeshti parashtrohen rreth pjesës ligjore 
për kthim të mjeteve përmes aplikacionit MojDDV:

Kush ka të drejtë për kthim të TVSH-së:

Të drejtë për kthim të tatimit kanë persona që i plotësojnë këto kushte:
• kanë mbushur 15 vjet;
• kanë dokument valid për identifikim të lëshuar nga organi kompetent i Republikës së Maqedonisë së Veriut 
  (letërnjoftim ose dokument udhëtimi);
• janë të regjistruar në sistemin për përllogaritje elektronike për të ardhura dhe tatim (e-PDD) e Drejtorisë për
  të ardhura publike dhe
• posedojnë llogari të transaksionit tek një bartës i qarkullimit të pagesës në Republikën e Maqedonisë Veriore.

Çka nëse dikush nuk është i regjistruar në e-PDD?

Nëse qytetarët nuk janë të regjistruar në e-PDD, ata mund të regjistrohen në 
mënyrë elektronike në çdo kohë në faqen e internetit: e-pdd.ujp.gov.mk, dhe 
pastaj regjistrimin ta konfirmojn në cilëndo njësi organizative të DAP.

Kush mund ta shkarkojë aplikacionin MojDDV?

Aplikacionin mund ta shkarkojnë të gjithë qytetarët që përdorin smartfon, por 
mund ta përdorin vetëm qytetarët e regjistruar në e-PDD.

Cilat llogari fiskale mund të skanohen?

Skanohen të gjitha llogaritë fiskale ku është dhënë tatimi mbi vlerën e 
shtuar për gjërat e blera ose shërbimet e përdorura, ku shuma më e lartë 
e llogarisë individuale nuk i tejkalon 30 000 denarë.

Në cilën mënyrë do të bëhet kthimi i TVSH-së
për qytetarët?

Kthimi bëhet automatikisht çdo tremujor në llogarinë e transaksionit të dhënë në 
aplikacionin MojDDV.

Cilat llogari nuk duhet skanuar?

Nuk duhet skanuar llogaritë fiskale për të cilat është dhënë fletëpagesë, 
faturë ose një dokument tjetër të lëshuar për një person juridik, tregtar 
individual, person fizik që kryen veprimtari të pavarur dhe person fizik të 
regjistruar për qëllime të tatimit të vlerës së shtuar, llogaritë fiskale që janë 
lëshuar së bashku me llogaritë e lëshuara nga personat që kryejnë qarkullim 
të vazhdueshëm dhe për të cilat janë parashikuar pagesa të vazhdueshme 
(shpërndarje e energjisë elektrike, ujit, shërbimit telefonik, ngrohje dhe 
ftohje, etj) dhe faturë që nuke tejkalon vlerën prej 30 000 denarë.

A ka ndonjë detyrim për të paguar tatimin mbi të
ardhurat personale për TVSH-në e kthyer?

Qytetarët nuk kanë detyrim të paraqesin këtë lloj të të ardhurave, as të paguajnë
një taksë mbi të ardhurat personale.
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Sa është kufiri i kthimit të TVSH-së për një person fizik?

Kufiri i kthimit të TVSH-së për një person fizik është 1 800 denarë
për tremujor.

Sa herë mund të skanohet kodi i një fature fiskale?

Kodi nga llogaria fiskale mund të skanohet vetëm një herë, për çdo skanim të 
mëvonshëm të kodit të njëjtë, aplikacioni do të refuzojë regjistrimin e faturës 
dhe për këtë përdoruesi i aplikacionit do të marrë një mesazh të automati-
zuar nga vetë aplikacioni.

A pranon sistemi skanimin e llogarive fiskale në
vlerë mbi 30 000 denarë?

Sistemi nuk do të pranojë skanimin e llogarive fiskale 
mbi 30 000 denarë dhe për këtë përdoruesi i aplikacionit 
do të marrë një mesazh automatik nga vetë aplikacioni.

Kush dhe si do të llogarisë shumën totale të kthimit?

Llogaritjet bëhen automatikisht nga vetë aplikacioni, ku llogaritet 15% e 
shumës totale të TVSH-së së deklaruar në llogaritë fiskale për çdo 
tremujor. Pas skadimit të çdo tremujori, do të bëhen kontrollime shtesë 
nga DAP, kurse qytetarët do të marrin një njoftim të dërguar në e-mailin e 
tyre me pagesën.

A ka lehtësime gjatë regjistrimit të e-PDD për pensionistët dhe 
kategoritë sociale të rrezikuara të qytetarëve?

Pensionistët dhe kategoritë e rrezikuara sociale do të mund të regjistrohen 
menjëherë me e-PDD në cilëndo njësi organizative të DAP me dokumente të 
vlefshme identifikimi (pasaportë, letërnjoftim) pa regjistrim paraprak 
elektronik.

A ka kufizim se sa llogari mund të skanohen në ditë?

Nuk ka kufi për numrin e llogarive fiskale që mund të skanohen në
bazë ditore.

A do të jetë sistemi në gjendje të përballojë një numër
të madh të llogarive?

Sistemi zbatohet dhe përshtatet teknikisht për të përballuar skanimin e një
numri të madh të llogarive fiskale të raportuara.



Cila është vlera minimale që mund të kthehet?

Vlera minimale e kthimit është e kufizuar në 50 denarë për një 
tremujor. Nëse vlera që duhet paguar është më e vogël se 50 
denarë, qytetarët nuk e humbasin të drejtën për kthim parash, por 
mjetet e njëjta transferohen për tremujorin e ardhshëm.

Sa ditë më së voni pas dhënies duhet të skanohen
llogaritë fiskale?

Llogaritë duhet të skanohen jo më vonë se 10 ditë pas dhënies së tyre.

Gjatë skanimit a do të vlejnë vetëm llogaritë e
bëra më 1 korrik?

Po, sistemi do të pranojë vetëm llogaritë e lëshuara 
nga data 1.7.2019.

Pse nuk mund të skanohen disa barkode?

Për shkak të shtypjes jo të plotë të printerit fiskal (korrektësi teknike jo e tërësishme e 
pajisjes fiskale ose dëmtimi i printerit) është e pamundur të skanohen. Në këtë rast ne u 
bëjmë thirrje qytetarëve në njësitë organizative të DAP, ku me ndihmën e zyrtarëve të
DAP do të mund të skanojnë këto llogari fiskale në kiosk aparatet apo skanerët që mund
të lexojnë dhe llogaritë pjesërisht të dëmtuara.

Për pjesën e llogarive fiskale të lëshuara nga firmat e vogla,
paraqitet se shuma e TVSH-së është zero. Pse?

Tatimpaguesit e vegjël të cilët vitin e kaluar kanë realizuar qarkullim më pak se
1 000 000 denarë, nuk kanë detyrim të regjistrohen për qëllime të TVSH-së, si dhe të 
llogarisin TVSH-në. Megjithatë, ata kanë një detyrim për të lëshuar llogari fiskale. Në 
bazë të kësaj, qytetarët nuk mund të realizojnë të drejtën e kthimit të TVSH-së për 
faktin se TVSH-ja nuk është paguar fare.

Llogaria e transaksionit
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100den.
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Cilat kategori të tatimpaguesve janë të liruar nga detyrimi
për të dhënë fatura fiskale? 

Tatimpaguesit që janë të liruar nga detyrimi për të lëshuar fatura fiskale janë:
• personat që kryejnë qarkullim të vazhdueshëm për të cilat ata lëshojnë fatura dhe për të 

cilat janë paraparë pagesat e vazhdueshme (shpërndarja e energjisë elektrike, ujit, 
shërbimit telefonik, ngrohje dhe ftohje, etj) dhe shitja e mallrave ose shërbimeve 
nëpërmjet automatëve të shitjes që operojnë me monedha dhe kartëmonedha;

• tatimpaguesit të cilët tatimin mbi të ardhurat nga fitimi prej kryerjes së veprimit e pagojnë 
sipas një të ardhure neto të përafërt;

• persona që nuk janë tregtar dhe qarkullimin e prodhimit të papërpunuar dhe të prodhimit 
bujqësor të vet e kryejnë në tezga të tregjeve, si dhe jashtë tregjeve;

• personat fizik që japin me qira një hapësirë banimi ose afariste;
• personat që kryejnë veprimtari në objekte që ndodhen në vendbanime me një popullsi më 

të vogël se 300 njerëz dhe që ndodhen në vende të larta malore dhe vështirë të arritshme, 
me përjashtim të vendeve turistike;

• personat që bëjnë shitjen në rrugë të gazetave dhe revistave – shitje kollportere;
• personat që kryejnë shitjen në rrugë të biletave qëpërdoren për organizimin e lojërave të 

fatit të llojit të instant llotarisë si dhe kartat e përdorura në organizimin e lojërave të fatit 
të llojit të tombollës.

A mund të bëhet kthimi i TVSH-së për mallrat dhe shërbimet
që kanë tatim prej 5%?

Kthimi i 15% të TVSH-së do të bëhet në shumën totale të TVSH-së të 
deklaruar në llogarinë fiskale, pavarësisht nëse llogaria fiskale do të 
përmbajë sende individuale me një normë prej 18% ose një normë prej 5%.

A duhet të ruhen llogaritë deri sa të realizohet
kthimi i TVSH-së?

Qytetarët nuk kanë asnjë detyrim të ruajnë llogari fiskale derisa 
të realizohet kthimi i TVSH-së. Mjafton t’i skanojnë ato duke 
përdorur aplikacionin MojDDV, por jo më vonë se 10 ditë pas 
lëshimit të llogarisë fiskale.

Kthimi i TVSH-së a ka të bëjë me pagesën e shërbimeve?

Kthimi i 15% të TVSH-së do të bëhet për të gjitha mallrat dhe shërbimet për të cilat pas 
pagesës lëshohet faturë fiskale. Megjithatë, kjo nuk përfshin llogaritë e shërbimeve komunale 
(energji elektrike, ujë), për shkak se për to nuk janë lëshuar llogari fiskale, por pagohen 
përmes një fature. Gjithashtu, kthimi i TVSH-së nuk do të realizohet për llogaritë fiskale për 
të cilat nuk është dhënë fletëpagesë ose faturë për shkak se ato mund të përdoren për 
zbritjen e taksës të paguar më parë, si dhe për llogari fiskale të anuluara.

A ekziston mundësia e keqpërdorimit të sistemit për kthimin
e një pjesë të TVSH-së tek qytetarët?

Ekziston mundësia e keqëpërdorimit, megjithatë, për ata që do të 
keqpërdorin dispozitat nga Ligji për kthimin e një pjese të TVSH-së 
të qytetarëve, janë parashikuar gjobat.



Në cilat pajisje mund të përdoret aplikacioni?

Aplikacioni mund të përdoret në pajisjet Android 4.4 dhe model më të ri, me kamera me 
autofokus dhe pajisjet me iOS 10.0 dhe model më të ri.

Si duket proçesi login?

Përdoren e-maili dhe fjalëkalimi nga e-PDD për të marrë numrin e përdoruesit. Nëse e keni harruar 
fjalëkalimin tuaj, ju duhet ta resetoni atë nëpërmjet sistemit të e-PDD. Pin-i gjenerohet vetëm herën e 
parë, dhe pastaj përdoret për të bërë login. Keni kujdes shkronjat e vogla / të mëdha në email.

Sa shifra duhet të përmbajnë Pin-i?

Pin-i që mund të futet është një numër 4-shifror nga 0000 deri në 9999.

Çfarë ndodh nëse harrojmë pin-in?

Nëse e keni harruar Pin-in, në pjesën e sipërme të djathtë të menysë ekziston një mundësi
për të ndryshuar / futur një Pin të ri.

A futet PIN për konfirmimin e llogarisë së transaksionit?

Pas hyrjes, për konfirmimin e llogarisë së transaksionit futet fjalëkalimi i e-PDD dhe jo Pin-i. 
Megjithatë, llogaria e transaksionit nuk është e njëjtë me numrin kartës së debitit/kreditit. 

A kërkohet një lidhje aktive interneti për skanim?

Skanimi kërkon një lidhje aktive në internet (3G, 4G, WiFi).

Si duket proçesi i skanimit?

Duke aktivizuar butonin "Skano", hapet kamera dhe telefoni funksionon si një skaner dhe duhet të 
jetë i pozicionuar mbi barkodin e llogarisë fiskale për ta lexuar atë. Kamera do të skanojë 
automatikisht barkodin, nuk keni nevojë të shtypni ndonjë buton shtesë.

Pyetjet që më së shpeshti parashtrohen lidhur me 
pjesën teknike të aplikacionit MojDDV:


