
KKËËRRKKEESSËË  PPËËRR  SSHHTTYYRRJJEE  TTËË  PPAAGGEESSËËSS  SSËË  TTAATTIIMMIITT  NNËË  PPRROONNËË  
 
 
Emri dhe mbiemri:  _____________________________Emri dhe mbiemri:  _____________________________Emri dhe mbiemri:  _____________________________Emri dhe mbiemri:  _____________________________        Data:Data:Data:Data:        ________________________________________________________________________    

Adresa:Adresa:Adresa:Adresa:                                    ____________________________________________________________________________________________________________________        Viti tatimor:Viti tatimor:Viti tatimor:Viti tatimor:    ________________________________________________________________________    

Adresa e pronës:    Adresa e pronës:    Adresa e pronës:    Adresa e pronës:        ____________________________________________________________________________________________________________________        Nr. i Faturës:Nr. i Faturës:Nr. i Faturës:Nr. i Faturës:    ________________________________________________________________________    

Informatat konInformatat konInformatat konInformatat kontaktuese: Mob: __________________; Fiks: __________________; Etaktuese: Mob: __________________; Fiks: __________________; Etaktuese: Mob: __________________; Fiks: __________________; Etaktuese: Mob: __________________; Fiks: __________________; E----mail: __________________mail: __________________mail: __________________mail: __________________    
    

Interesi:Interesi:Interesi:Interesi:     1. Pronar i ligjshëm                2. Shfrytëzues i ligjshëm                 3. Shfrytëzues tjetër 

 

 
Ju lutemi, nëse keni nevojë për më shumë hapësirë përdorni fletë shtesë si dhe bashkëngjit çdo dëshmi që kërkohet. 

 

Nënshkrimi i aplikuesit:       Datë: _________________ 

____________________ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kjo pjesë plotësohet nga Zyra Komunale e Tatimit në Pronë, Menaxheri i ZKTP-së apo ndonjë person zyrtar i autorizuar. 

    
   Aprovohet                                                              Aprovohet                                                              Aprovohet                                                              Aprovohet                                                                                                                                                                   Nuk aprovohet                                Nuk aprovohet                                Nuk aprovohet                                Nuk aprovohet    

 
Emri  Mbiemri   Pozita   Data  Nënshkrimi 

a. a. a. a. Informata për të hyrat dhe pronën:Informata për të hyrat dhe pronën:Informata për të hyrat dhe pronën:Informata për të hyrat dhe pronën:         

Cili është profesioni juaj?  

Sa janë të hyrat e juaja gjatë gjashtë mujorit të fundit?  

A jeni apo prisni të jeni i pensionuar?  

A merrni ndihma sociale dhe sa është shuma mujore?  

Informata lidhur me llogarinë bankare: Emri i bankës dhe numri i xhirollogarisë?  

Modeli, viti i automjetit dhe numri i tabelave të regjistrimit:  

 

b. b. b. b. Borxhet (nëse ka):Borxhet (nëse ka):Borxhet (nëse ka):Borxhet (nëse ka):     

Shuma e borxhit dhe ndaj kujt është ky borxh 1:  

Shuma e borxhit dhe ndaj kujt është ky borxh 2:  

Shuma e borxhit dhe ndaj kujt është ky borxh 3:  

 

c. c. c. c. ShpenzimetShpenzimetShpenzimetShpenzimet     

Nëse jeni qiramarrës, sa paguani qira?  

Data dhe shuma e fundit e paguar ndaj KEK-ut për energji elektrike?  

Shuma, nëse ka e shpenzimeve të jashtëzakonshme dhe Pse?:  

Deklaratë për mjetet e nevojshme për jetës:Deklaratë për mjetet e nevojshme për jetës:Deklaratë për mjetet e nevojshme për jetës:Deklaratë për mjetet e nevojshme për jetës:     

Informata për anëtarëInformata për anëtarëInformata për anëtarëInformata për anëtarët e familjest e familjest e familjest e familjes    

Nr Emri dhe mbiemri Mosha Marrëdhënia Të Hyrat Mujore 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

Udhëzimi administrativ nr. 06/2011, neni 2, paragrafi 2, 12 Korrik 2011 


