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  Manual për plotësimin e detajeve të pronësisë së objektit të ushtrimit të aktivitetit 

Adresa primare dhe adresat sekondare të deklaruara mund të gjenden tek menu-ja e re ‘Adresa’, e 

cila është vendosur tek Detajet e Tatimpaguesit që mund të aksesohen duke klikuar në eFiling 

Im/Profili Im. 

 

 

Në të majtë të secilit rresht adrese gjendet ikona e paraqitur në pamjen e mëposhtme:  
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Duke klikuar mbi këtë ikonë tek rreshti i adresës që kërkoni të shtoni detajet e pronësisë së objektit, 

do të shfaqet forma e treguar në pamjen e mëposhtme:  

 

Të gjitha detajet e pronësisë do të deklarohen nga ana Juaj bazuar në dokumentin përkates të 

pronësisë ( certifikate pronesie, kontrate qiradhenie etj.) për një interval të caktuar kohor.  

Siç është përshkruar dhe tek mesazhi në krye të dritares, të dhënat që do të plotësohen  nga ana Juaj 

në këtë formular , për intervalin kohor te shenuar, nuk do të mund të përditësohen më pas ruajtjes 

së tyre. Gjithashtu formati nuk lejon as mbivendosje te dhenash per intervale kohore te njejta. 

Për çdo ndryshim në cdo rast pasaktësie do duhet të drejtoheni pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore 

ku jeni regjistruar me kërkesën dhe dokumentacionin përkatës.  

Pas përfundimit të afatit , ju mund të deklaroni të dhëna për detajet e pronësise për një interval të ri 

kohor. 

Më poshtë gjenden disa përshkrime mbi fushat që duhet të plotësohen për detajet e pronësisë së 

objekteve ku ushtrohet aktiviteti, për çdo rresht adrese të deklaruar. Fushat janë dinamike dhe të 

dhënat do të përshkruhen sipas alternatives se perzgjedhur.  

Duke klikuar mbi shigjetën në të djathtë të secilës fushë për plotësim, do të shfaqet lista me 

alternativa për përzgjedhje. Të gjitha fushat të shenjuara me shenjën * janë fusha të detyrueshme 

për plotësim me një nga alternativat në dispozicion për përzgjedhje. 

Forma e pronësisë së objektit ku ushtrohet aktiviteti 
 Në pronësi 
 Qiramarrje 
 Hua përdorimi/marrëveshje 

 
Kombësia e zotëruesit të pronës 

 Shqiptar 
 I huaj 

 
Në rast se kombësia e zotëruesit të pronës përzgjidhet ‘Shqiptar’, atëherë do të duhet të plotësohet 
fusha e Numrit ID nëse zotëruesi i pronës është individ ose fusha e NIPT nëse zotëruesi i pronës 
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është tatimpagues. Pas plotësimit të njërës prej këtyre fushave duhet të shtypet butoni ‘Kërko’ 
përbri fushës së plotësuar. 
 
Nëse Numri ID është plotësuar saktë, pas shtypjes së butonit ‘Kërko’ fushat Emri, Atësia dhe 
Mbiemri do të plotësohen automatikisht me të dhënat e këtij numri ID në Gjendjen Civile. 
  
Nëse NIPT është plotësuar saktë, pas shtypjes së butonit ‘Kërko’ fusha Emri do të plotësohet 
automatikisht me emrin e tatimpaguesit në sistemin e tatimeve.  

 
 
Në rast se kombësia e zotëruesit të pronës përzgjidhet ‘I huaj’, atëherë do të duhet të plotësohen 
manualisht të gjitha fushat e Numri ID, Emri, Atësia dhe Mbiemri.  
 

 
 
Nr. i regjistrit/Nr. i kontratës 
Numri i regjistrit do të jetë fushë për plotësim në rast se forma e pronësisë e përzgjedhur është ‘Në 
pronësi’.  
Numri i kontratës do të jetë fushë për plotësim në rast se forma e pronësisë e përzgjedhur është 
‘Qiramarrje’ ose ‘Hua përdorimi/marrëveshje ’. 

 

Lloj/vend ushtrimi  
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Në rast se lloj/ vend ushtrimi do të përzgjidhet alternativa ‘Ndërtesë’, atëherë do të duhet të 
plotësohen të dhënat e mëposhtme: 

 
 
Lloji i Sipërfaqes 

 E brendshme 
 E jashtme 

 
Destinacioni i përdorimit 

 Tregti 
 Shërbime 
 Vetëshërbime/Automate 
 Prodhim/Përpunim 
 Magazinim 
 Mbajtje apo mbarështrim i gjësë së gjallë 

 
Sipërfaqja (m2) 
Fusha për plotësim do të mund të plotësohet vetëm me karaktere numerikë dhe vlera duhet të 
shprehet në njësinë matëse metër katror. 
 
Çmimi (Lekë) 
Fusha për plotësim do të mund të plotësohet vetëm me karaktere numerikë dhe vlera duhet të 
shprehet në Lekë. 

 
Detaje kontrata OSHEE 

 Numri i kontratës 
 Kodi i klientit 
 Emri i klientit 

 
Plotësimi i detajeve të kontratës me OSHEE do të jetë i detyrueshëm në rast se vendi i deklaruar i 
ushtrimit për adresën përkatëse është ‘Ndërtesë’.  
 
Detaje kontrata Ujësjellës 

 Numri i kontratës 
 Kodi i klientit 
 Emri i klientit 
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Plotësimi i detajeve të kontratës me Ujësjellës Kanalizime nuk do të jetë i detyrueshëm në rast se 
vendi i deklaruar i ushtrimit për adresën përkatëse është ‘Ndërtesë’. Megjithatë, nëse të paktën një 
nga tre fushat në dispozicion për plotësimin e detajeve të kontratës me Ujësjellës Kanalizime do të 
plotësohet, atëherë do të jetë i detyrueshëm plotësimi i fushave të tjera që mund të mos jenë 
plotësuar.  
 
Në rast se lloj/ vend ushtrimi do të përzgjidhet alternativa ‘Automjet’, atëherë do të duhet të 
plotësohen të dhënat e mëposhtme: 
 

 
 
Klasifikimi i mjetit/Lloji i mjetit 

 Ciklomotor 
 Motomjet 
 Automjet 
 Trolejbus 
 Rimorkio 
 Makinë bujqësore 
 Makinë Teknologjike 
 Mjet rrugor i veçantë 

 
Përzgjedhja e një prej alternativave që përshkruajnë llojin dhe nënllojin e mjetit është e 
detyrueshme. 
 
Targa 
Fusha për plotësim do të mund të plotësohet me karaktere alfanumerikë. 
 
Çmimi (Lekë) 
Fusha për plotësim do të mund të plotësohet vetëm me karaktere numerikë dhe vlera duhet të 
shprehet në Lekë. 
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Në rast se lloj/ vend ushtrimi do të përzgjidhet alternativa ‘Truall’, atëherë do të duhet të 
plotësohen të dhënat e mëposhtme: 
 

 
 
Sipërfaqja (m2) 
Fusha për plotësim do të mund të plotësohet vetëm me karaktere numerikë dhe vlera duhet të 
shprehet në njësinë matëse metër katror. 
 
Çmimi (Lekë) 
Fusha për plotësim do të mund të plotësohet vetëm me karaktere numerikë dhe vlera duhet të 
shprehet në Lekë. 
 
Detaje kontrata OSHEE 

 Numri i kontratës 
 Kodi i klientit 
 Emri i klientit 

 
Plotësimi i detajeve të kontratës me OSHEE nuk do të jetë i detyrueshëm në rast se vendi i deklaruar 
i ushtrimit për adresën përkatëse është ‘Truall’. Megjithatë, nëse të paktën një nga tre fushat në 
dispozicion për plotësimin e detajeve të kontratës me OSHEE do të plotësohet, atëherë do të jetë i 
detyrueshëm plotësimi i fushave të tjera që mund të mos jenë plotësuar.  
 
Detaje kontrata Ujësjellës 

 Numri i kontratës 
 Kodi i klientit 
 Emri i klientit 

  
Plotësimi i detajeve të kontratës me Ujësjellës Kanalizime nuk do të jetë i detyrueshëm në rast se 
vendi i deklaruar i ushtrimit për adresën përkatëse është ‘Truall’. Megjithatë, nëse të paktën një nga 
tre fushat në dispozicion për plotësimin e detajeve të kontratës me Ujësjellës Kanalizime do të 
plotësohet, atëherë do të jetë i detyrueshëm plotësimi i fushave të tjera që mund të mos jenë 
plotësuar.  
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Pas plotësimit të detajeve të vendit të përzgjedhur të ushtrimit të aktivitetit do të duhet të 
plotësohen tre fushat e mëposhtme:  
 

 
 
Data ‘E vlefshme nga’ 
Fushë e detyrueshme për plotësim me një datë kalendarike që tregon fillimin e vlefshmërisë së të 
dhënave që po hidhen dhe që nuk mund të jetë më e hershme se data ‘E vlefshme nga’ e rekordit të 
adresës përkatëse. 
 
Data ‘E vlefshme deri’  
Fushë e detyrueshme për plotësim me një datë kalendarike në rast se forma e pronësisë së objektit 
është deklaruar ‘Qiramarrje’ ose ‘Hua përdorimi/marrëveshje’.  
Nëse forma e pronësisë së objektit është deklaruar ‘Në pronësi’ plotësimi i kësaj fushe nuk është i 
detyrueshëm. 
 
Vërtetim pronësie/Kontratë qiraje 
Në këtë fushë do të mund të ngarkohet një dokument në format PDF që vërteton pronësinë e 
deklaruar të objektit ku ushtrohet aktiviteti ose kontratën e qirasë/huamarrjes. Ngarkimi i 
dokumentit është i detyrueshëm për ruajtjen e të dhënave të hedhura në formë. 
Përzgjedhja e dokumentit mund të kryhet me anë të butoni ‘Zgjidhni Skedar’. 
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Pasi të jenë plotësuar të gjitha të dhënat e kërkuara, ruajtja e tyre do të mund të kryhet duke 
shtypur butonin ‘Ruaj’. 
 

 
 
Në rast se ka fusha të pa plotësuara apo të plotësuara me gabime, në fund të dritares do të shfaqet 
një mesazh sqarues për fushën që duhet të rishikohet në mënyrë që të dhënat të ruhen me sukses. 
 

 
 
Pasi të dhënat të ruhen me sukses, mund t’i rishikoni duke shtypur ikonën e paraqitur në pamjen më 
poshtë:  
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Këtu do të mund të gjeni historikun e të dhënave të hedhura në vazhdim për objektin e ushtrimit të 
aktivitetit në adresën respektive. 
 

 
Shkarkimi i dokumentit më të fundit të ngarkuar, do të mund kryhet në çdo moment nëpërmjet link-
ut ‘Download’ në kolonën e fundit ‘Dokument’ të rreshtit të detajeve të pronësisë/qiramarrjes/hua 
përdorimit, tek historiku i detajeve të objektit ku ushtrohet aktiviteti. 
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