MODEL KËRKESE PËR PËRFAQËSIM
Nr. Prot. Tiranë, më / /
Kërkesë për regjistrimin përfaqësuesi në shërbimin “e-tax”
Unë kërkuesi , i regjistruar si tatimpagues, sipas aktit të regjistrimit bashkangjitur kësaj kërkese, dhe i
regjistruar edhe si përdorues i shërbimit “e-tax”, paraqes sa më poshtë.
Me cilësinë e tatimpaguesit përdorues të sistemit të shërbimit “e-tax” emëroj si përfaqësuesin tim
znj/zt. , e bija/i biri i dhe i , i , i datëlindjes / / (datat/muaji/viti), me adresë në qytetin e _, Rruga ,
Nr. , madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar, i identifikuar nga letërnjoftimi elektronik me
numër _________(ose dokumenti tjetër identifikimit nëse është shtetas i huaj), të përfaqësojë mua si
tatimpagues, në të gjitha veprimet që unë si tatimpagues do të kryejë me organin tatimor nëpërmjet
shërbimit “e-tax”në në të gjitha shërbimet e ofruara nga ky sistemi ”e-tax`”.
Të gjitha veprimet e kryera, nga person i pajisur me të akt përfaqësimi, do t’i konsideroj të rregullta
sikur këto veprime të ishin kryer prej meje dhe do të marr përsipër çdo pasojë lidhur me to, si dhe
nuk do të paraqes asnjë kundërshtim për to.
KËRKUESI

MODEL KËRKESE PËR REVOKIM PËRFAQËSIMI
Revokim akti përfaqësimi në shërbimin “e-tax”
Unë kërkuesi , përdorues si tatimpagues i shërbimit “e-tax”, kam regjistruar si përfaqësues znj./z. ,
sipas kërkesës për regjistrim përfaqësuesi me Nr. , Prot , të datës / / (data/muaji/viti).
Me anë të kësaj kërkese unë revokoj plotësisht të drejtën e përfaqësimit të dhënë me këtë kërkesën
për znj./zt .
Sa më sipër personi, i cili ka qenë si përfaqësuesi im, nuk ka të drejtë të ketë akses dhe të kryejë më
veprime në emër dhe për llogari timen në shërbimin “e-tax” duke filluar që nga data e nesërme e
paraqitjes së kësaj kërkese.
Çdo veprim i kryer nga e nesërmja e paraqitjes së kësaj kërkese nga ana e personit të cilit unë i kam
revokuar autorizimin do të konsiderohet si një veprim i kryer jo prej meje, dhe unë nuk mbaj asnjë
përgjegjësi, lidhur me pasojat që ky veprim mund të ketë sjellë. DREJTORIA E PERGJITHSHME E
TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2014 Udhezim Nr. 24, datë 9.12.2014.
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