
PYETËSOR – MORALI TATIMOR

MORALI TATIMOR

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME
(për kategorinë që zgjidhni bëni klikim te kutia në krah)

1. Aktiviteti tuaj?

Tregti Shërbim Transport

Ndërtim Prodhim Tjetër

2. Në cilin segment xhiroje bëni pjesë?

0-2 milion lekë/vit 2-5 milionë lekë/vit 5-14 milionë lekë/vit

14-150 milionë lekë/vit 150-250 milionë lekë/vit Mbi 250 milionë lekë/vit

MORALI TATIMOR
(për kategorinë që zgjidhni bëni klikim te kutia në krah)

3. Nëse do kishit mundësi a do të mashtronit me taksat?

Po Jo Nuk e di

4. E konsideroni të gabuar nëse nuk deklaroni gjithë të ardhurat që realizoni?

Po Jo Nuk e di

5. A i konsideroni fajtorë ata taksapaguesë që u shmangen taksave?

Po Jo Nuk e di

6. A ju detyron informaliteti dhe ambjenti i biznesit për të bërë shmangie me taksat?

Po Jo Nuk e di

7. A do të paguanit më pak taksa nëse do të dinit se do të bëhet amnisti fiskale e
përsëritur?

Po Jo Nuk e di
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8. A është e moralshme të bëni evazion tatimor në ambjentin ku jetojmë dhe punojmë?

Po Jo Nuk e di

9. A e konsideroni se qeveria i shpërdoron paratë e buxhetit?

Po Jo Nuk e di

10.A mendoni se qeveria nuk e konsideron opinionin e taksapaguesve për taksat?

Po Jo Nuk e di

11.Sistemi fiskal aktual favorizon të pasurit në krahasim me shtresat e tjera?

Po Jo Nuk e di

12.A mendoni se ndaj evazionit duhen gjobat e larta dhe kontrolle të shpeshta?

Po Jo Nuk e di

FALEMINDERIT!
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