A ke hapur një biznes të ri dhe nuk ende ke zgjedhur
ende bankën me të cilën do të punosh?
Për të gjithë klientët e rinj të bizneseve të vogla me xhiro vjetore të deklaruar deri në 8 Milion lekë,
Intesa Sanpaolo Bank Albania ofron një tarifë preferenciale të mirëmbajtjes së llogarisë: Vetëm 150 lekë
/ muaj (ose 1.5 euro / muaj) gjatë vitit të parë të hapjes së llogarisë.
Pse të zgjidhni Intesa Sanpaolo Bank Albania?
• Tarifë për mirëmbajtjen e llogarisë preferenciale 12 muaj. Kurseni 4,200 lekë në një vit dhe përfitoni
nga shërbimet tona me çmimet më të mira në treg
• Shërbim online Bankar i ri dhe inovativ. Shërbimet bankare online në internet (plus aplikacion ne
telefon) për t'ju ndihmuar të menaxhoni paratë tuaja në lëvizje
• Këshillim personal dhe profesional
• Do të keni akses në një sërë shërbimesh dhe mbështetje për të menaxhuar më thjesht administrimin e
parave dhe llogarive tuaja.
• Norma interesi dhe komisione konkurruese
• Qasje në rrjetin tonë të degëve
Gjëra për t’u patur parasysh:
• Biznesi juaj duhet të jete i regjistruar në përputhje me ligjet e Shqipërisë
• Xhiro vjetore e vetë-deklaruar deri në 8 milion lekë
Kujdes! Ndryshimet në legjislacion në lidhje me regjistrimin e tatimpaguesit e bëjnë të detyrueshëm hapjen e një
llogarie bankare të biznesit, për të gjithë bizneset e reja persona fizikë që janë subjekt i pagesës së taksës mbi
vlerën e shtuar, personat juridikë pavarësisht nga qarkullimi i tyre, si dhe organizatat jofitimprurëse të regjistruara
në autoritetin tatimor, jo më vonë se 20 ditë kalendarike nga dita pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të
Biznesit.
Për të gjitha bizneset (subjekt i TVSH-së pavarësisht nga qarkullimi dhe OJQ-të) biznesi i regjistruar tashmë në QKB,
afati i hapjes së një llogarie bankare është 90 ditë pas hyrjes në fuqi të Ligjit (25.07.2019)
Mos përmbushja e detyrimit do të jetë gjobë si më poshtë:
a) për tatimpaguesit, personat fizikë, me qarkullim deri në 8,000,000 lekë (tetë milion), një gjobë prej 25,000
lekësh;
b) për personat juridikë të tatimpaguesit, pavarësisht nga qarkullimi i tyre, si dhe tatimpaguesit të regjistruar si
persona fizikë, me qarkullim mbi 8,000,000 lekë (tetë milion), një gjobë prej 50,000 lekësh;
c) për organizatat jofitimprurëse, një gjobë prej 37,000 lekësh.
Në rast mosrespektimi të detyrimit, edhe pas dënimit, tatimpaguesi përcaktohet me dyfishin e shumës së gjobës së
parë. "
(LIGJI NR. 31/2019 - P SR DISA SHTOJC TO T LA LIGJIT NR. 9920, DATED 19.5.2008, "PER PROCEDURAT E TATIMIT NE
REPUBLIKEN E SHQIPERISE").

