FORMULAR APLIKIMI
PËR CERTIFIKATË REZIDENCE
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE
MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
HAPËSIRË E REZERVUAR VETËM PËR INSTITUCIONIN

Nëse keni pyetje, lutemi kontaktoni:
Tel:
E-mail:
Web: www.tatime.gov.al
Shënim: Ju lutem plotësoni me kujdes dhe qartë
informacionin e kërkuar në fushat më poshtë.

SEKSIONI A: INFORMACION MBI APLIKANTIN
a) Plotësohet vetëm nga tatimpaguesi i regjistruar në administratën tatimore për të ushtruar veprimtari ekonomike
1. Tatimpaguesi

2. Forma ligjore

3. NUIS

4. Nr. Cel

Nr. unik identiifkimit të
subjektit

5. Adresa

b) Plotësohet vetëm nga tatimpaguesi individ
6. Emër

7. Mbiemër

8. NID

9. Nr. Cel

Nr. identiifkimit
personal

10. Adresa

SEKSIONI B: INFORMACION SPECIFIK MBI APLIKIMIN
2. Viti fiskal për të
cilën kërkohet
dokumenti i mësipërm

1. Shteti ku do të
depozitohet
certifikata e rezidencës
3. Arsyeja

SEKSIONI C: DOKUMENTACIONI I PARAQITUR
Shënim: Kërkesës së plotësuar sipas gërmës b) i bashkëlidhen dokumentet:
Vërtetim i banesës së përhershme (kopje e aktit të pronësisë së banesës, kopje e kontratës së qirasë ose vërtetim banese nga
njësia administrative ku banon)
Qendra e interesave jetike (interesat personale dhe ekonomike). Personi vetëdeklaron në lidhje me interesat e tij jetike dhe
i bashkëlidh kërkesës një kopje të dokumentacionit që provon deklarimin e tij. Nëse personi është shtetas i huaj, por
rezident për qëllime tatimore në Shqipëri, ai deklaron se interesat e tij familjare janë të lidhura me Shqipërinë, pasi
familja e tij jeton në Shqipëri dhe ai punon në Shqipëri (ka biznes apo është i punësuar)
Kohëqëndrimi në Republikën e Shqipërisë (shkresë nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, me të dhënat e
hyrje-daljeve kufitare nga sistemi TIMS)
Dokumentet bashkëlidhur (personi ka mundesi të identifikojë dokumentet bashkëlidhur)

KLAUZOLA DEKLARATIVE
Unë i/e nënshkruari/a ___________________________________________________ në dijeni të përgjegjësive penale që rrjedhin nga
deklarimi dhe paraqitja e të dhënave e rrethanave të rreme, nën përgjegjësinë time personale deklaroj se të
dhënat e paraqitura në këtë formular janë të vërteta dhe në respektim të ligjit Nr.9887“”Për mbrojtjen e të
dhënave personale”, autorizoj me vullnetim tim të lirë institucionin, të përpunojë dhe të përdorë të dhënat e
mia personale, për qëllime statistikore dhe të shqyrtimit të aplikimit.
Njoftojmë se autorizimi i mëposhtëm është vullnetar.
Autorizoj institucionin të përpunojë të dhënat e mia personale (emër, mbiemër, numër telefoni ose
email) të mbledhura më sipër, me qëllim zhvillimin e sondazheve të automatizuara për marrjen e
opinionit tim, në lidhje me cilësinë e ofrimit të shërbimit.

Nënshkrimi i aplikantit
faqe 1/1

Ky formular është standardizuar nga ADISA

Data

Muaji

Viti

AL012044-118

