CRS
“STANDARTET E PERBASHKETA TE RAPORTIMIT”

Materiali i meposhtem ka vetem qellim informues, Banka Credins nuk jep konsulence per qellime tatimore. Per nje
informacion me te plote mbi CRS-ne, apo rezidencen tuaj per qellime tatimore, mund te informoheni ne:
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/, si dhe te drejtoheni prane autoriteteve
tatimore apo kerkoni konsulence te specializuar fiskale apo juridike.
1. Pse po ju kerkojme te plotesoni formular vetdeklarimi?
Per te mbrojtur integritetin e sistemit tatimore, qeverite e vendeve ne mbare boten po paraqesin tek institucionet
financiare dhe bankat nje kerkese te re per mbledhjen dhe raportimin e informacionit. Kjo njihet si Standarit I
Perbashket I raportimit /Common Reporting Standard (the CRS). Sipas CRS, ne jemi te detyruar te percaktojme se ku
jeni “rezident tatimor” (zakonisht eshte vendi ku jeni te detyruar te paguani tatimin mbi te ardhurat, por ne varesi te kushteve
tuaja personale dhe parashikime te ndryshme midis legjislacioneve mund te jete edhe nje vend tjeter). Nese jeni resident
tatimor jashte vendit/juridiksionit ku mbahet llogaria juaj, mund te kemi nevoje qe kete informacion t’ja japim Drejtorise se
Pergjithshme Te Tatimeve, se bashku me informacione te tjera te lidhura me llogarine/te tuaj/a. Plotesimi i formularit te
vetdeklarimit, garanton qe ne po mbajme informacion te sakte dhe te azhornuar ne lidhje me rezidencen tuaj tatimore. Nese
rrethanat ndryshojne, dhe nese ndonje nga informacionet e deklaruara nuk eshte me tej I sakte, jeni te lutur te na informoni
dhe te plotesoni nje formular te ri vetedeklarimi.
2. Cfare eshte Standarti i Perbashket i Raportimit-CRS ?
CRS apo Standarti i Perbashket i Raportimit eshte nje standart global, i krijuar nga OECD ne bashkepunim me vendet e
G20 dhe Bashkimin Europian dhe synon te realizoje shkembim te informacionit mbi llogarite bankare/financiare te mbajtura
ne institucinet bankare apo financiare te nje shteti, ndermjet autoriteteve tatimore te shteteve anetare te konventes.
Shqiperia eshte bere anetare me nenshkrimin e marreveshjes “Për shkembimin automatik te informacionit te llogarise
financiare,” miratuar me Vendimin nr.178, datë 9.3.2016 te Keshillit te Ministrave.
Sipas Ligjit 4/2020 “Per shkembimin automatik te informacionit te llogarive financiare”, Banka Credins, sikur dhe bankat e
tjera te nivelit te dyte dhe Institucionet Financiare ne Republiken e Shqiperise, gjate ushtrimit te veprimtarise se tyre, ne
marredhenie me klientet, duhet te identifikoje rezidencen e klienteve per qellime tatimore dhe se bashku me informacione
te tjere, si psh Numri Identifikues si Tatimpagues, informacione mbi llogarite/depozitat apo produkte te tjera bankare, te
klienteve me rezidence tatimore ne nje nga shtet anetare te CRS-se, ti raportoje prane autoriteteve tatimore te Republikes
se Shqiperise, te cilat me pas i shkembejne me autoritetet tatimore te vendit te rezidences se deklaruar nga Klienti.
3. Cili eshte vendi i rezidences tatimore?
Vendi i rezidences per qellime tatimore eshte vendi ne te cilin nje individ paguan tatime, te lidhura keto me ardhurat e
gjeneruara nga puna, aktiviteti privat, pasuri apo burime te tjera te ardhurash. Nje individ mund te kete me shume se nje
rezidence per qellime tatimore dhe kjo percaktohet sipas legjislacionit te vendit/shtetit ne te cilin siguron te ardhurat.
Me nje shembull po tregojme se si percaktohet rezidenca tatimore e nje individi ne Republiken e Shiperise:
Sipas Ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Per procedurat tatimore ne Republiken e Shqiperise,” i ndryshuar, Neni 8,
tatimpagues rezident ne Republiken e Shqiperise eshte individi, i cili:
i) ka një vendbanim në Republikën e Shqipërisë, në kuptim të nenit 12 të Kodit Civil1;
ii) ka nënshtetësi shqiptare dhe është funksionar diplomatik ose kryen një funksion të ngjashëm, në emër të
Republikës së Shqipërisë, jashtë territorit të saj;
1

“ Banimi është vendi ku personi, për shkak të punës apo të shërbimit të përhershëm, të ndodhjes së pasurisë apo të realizimit të
interesave të veta, qëndron zakonisht ose të shumtën e kohë”. Nei 12, Kodi Civil i Republikes se Shqiperise.

iii) në mënyrë të vazhdueshme ose me ndërprerje, qëndron në Republikën e Shqipërisë më tepër se 183 ditë në
një periudhë prej 365 ditësh;
Shembulli i mesiperm ka karakter ilustrues dhe jo keshillues. Nese jetoni, punoni apo gjeneroni te ardhura ne vende, shtete
te ndryshme duhet te referoni ne legjislacionin e secilit prej ketyre shteteve me qellim percaktimin e rezidences tuaj per
qellime tatimore. Nese nuk jeni te sigurte mbi vendin apo vendet ne te cilat jeni tatimpagues, mund te drejtoheni prane
autoriteteve tatimore te vendit perkates apo te kerkoni keshillim profesional fiskal apo ligjor.
4. Cfare eshte TIN apo Numri Identifikues i Tatimpaguesit ?
TIN apo Numri Identifikues i Tatimpaguesit eshte nje numer i percaktuar nga auoritetet tatimore te nje vendi/shteti te caktuar,
apo nje numer ekuivalent me te dhe synon te identifikoje individin per qellime tatimore. Klientet e Bankes Credins duhet te
deklarojne numrin e tyre identifikues per qellime tatimore ne formularet e percaktuar ne Banke dhe nese nuk kane nje te
tille, arsyet pse. Nese keni nevoje per me shume informacione mbi Numrin Identifikues te Tatimpaguesit per vendin apo
vendet ne te cilin jeni rezident lutem vizitoni linkun: https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementationand-assistance/tax-residency/.
Per tatimpaguesit individ me rezidence tatimore ne Republiken e Shqiperise (individet qe nuk ushtrojne aktivitet
ekonomik), si numer identifikimi per qellime tatimore sherben Numri Personal I Identifikimit I percaktuar ne letërnjoftim
ID (kartën e identitetit) dhe për individët e huaj numri fiskal i dhënë nga organet tatimore shqiptare.
5. Cfare detyrimesh ka Banka Credins sipas Ligjit 4/2020 per shkembimin automatik te informacionit?
Sipas ligjit 4/2020 Banka Credins detyrohet te identifikoje rezidencen tatimore te klienteve qe kane llogari/depozita
ekzistuese ne banke apo qe do çelin te tilla ne te ardhmen. Identifikimi i rezidences tatimore behet nepermjet deklarimit te
te dhenave, perfshire vendin apo vendet ne te cilat klienti eshte rezident per qellime tatimore dhe Numrin Identifikues si
Tatimpagues, ne formularet e percaktuar nga Banka.
Sipas Ligjit 4/2020 dhe aktet nenligjore te dala ne zbatim te tij, Banka Credins, mbledh dhe ndan me autoritetet tatimore
shqiptare dhe juridiksionin/juridiksionet ne te cilat klienti/titullare I llogarise eshte rezident per qellime tatimore, informacionin
e meposhtem:
 Emrin, adresen, vendin/vendet e rezidences tatimore, vendin dhe daten e lindjes se klientit mbajtes se nje
llogarie/depozite, Numrin Identifikues si Tatimpagues.
 Numrin e llogarive/depozitave apo produkte te ngjashme pavaresisht emertimit
 Balancen e llogarise/depozites per vitin perkates
 Shumen tolale bruto te interesave te gjeneruara gjate vitit, si dhe cdo informacion tjeter te percaktuar me akt
ligjor apo nenligjore nga autoritet kompetente te Republikes se Shqiperise.
Banka Credins ne momentin e celjes se llogarise/depozites apo ne cdo moment tjeter gjate kohezgjatjes se
marredhenies, ka te drejte te kerkoje nga klientet pervec deklarimit te rezidences tatimore edhe paraqitjen e
dokumentave justifikues per deklarimet e bera.
Shenim: Te dhenat tuaja te deklaruara ne Banke,i do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr. 9887/2008 "Për Mbrojtjen
e të Dhënave Personale" i ndryshuar si dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij.. Klientet e Bankes Credins në
cilësinë e subjektit të të dhënave gëzojne të gjitha të drejtat e parashikuara në Ligj. Banka CREDINS mbron të dhënat
në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 datë 03/08/2012 të
Komisionerit të DIMDP-le më pas të dhënat shkatërrohen.dhe fshihen.

