UDHËZUES
PËR MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË DOKUMENTIT TË PAGESËS SË TATIMIT
MBI TË ARDHURAT INDIVIDUALE
1. Numri serial - përdoret nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe shërben për të azhurnuar
regjistrimet tuaja kur paraqitet ky dokument.
2. Periudha tatimore - është periudha që përfshin pagesën nga data 1 janar deri 31 dhjetor.
3. Numri i identifikimit personal/numri fiskal i individit - plotësohet sipas numrit që deklaruesi ka në
dokumentin e letërnjoftim ID (në kartën e identitetit) dhe për individët e huaj sipas numrit fiskal të dhënë
nga organet tatimore shqiptare.
4. Emri, atësia, mbiemri - plotësohet sipas të dhënave të individit.
5. Adresa kryesore plotësohet për adresën që deklaruesi ka sipas të dhënave në regjistrin e gjendjes
civile ose të ndryshuar. Për individin e huaj do të vendoset adresa në Republikën e Shqipërisë e dhënë në
deklaratën e të ardhurave individuale vjetore.
6. Qyteti/komuna/rrethi - plotësohet sipas adresës së vënë në regjistrin e gjendjes civile ose të
ndryshuar. Për individët e huaj plotësohet sipas vendbanimit në Republikën e Shqipërisë.
7. Totali i tatimit për t’u paguar- plotësohet për shumën e tatimit që individi duhet të paguajë bazuar në
rubrikën “Totali për t’u paguar të deklaratës individuale vjetore të të ardhurave”.
LLOGARITË
8. Numri i llogarisë bankare në organet tatimore - plotësohet me numrin e llogarisë bankare që kanë
organet tatimore në bankën ku kryhet pagesa.
9. Numri i llogarisë së individit - plotësohet me numrin e llogarisë bankare që individi ka në bankën, ku
kryen pagesën e tatimit mbi të ardhurat individuale vjetore.
Vendosni emrin, mbiemrin dhe datën e pagesës së tatimit, firmoseni atë dhe paraqiteni në bankë, ku një
kopje e këtij dokumenti do t’ju kthehet nga nëpunësi i bankës pas pagesës.
PAGESA
Kjo pjesë e dokumentit plotësohet nga banka në të cilin individi do të kryejë pagesën e tatimit mbi të
ardhurat individuale vjetore.

