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Hyrje 
Shërbimi elektronik “Njoftim i Ndryshimeve në Regjistrim” mund të përdoret vetëm nëpërmjet 

llogarisë së biznesit në portalin e-albania Web si dhe në versionin Mobile të tij.  

Në këtë shërbim mund të aplikojnë subjektet tatimpaguese, për të cilët ka ndodhur ndonjë 

ndryshim të dhënash nga ato të plotësuara në regjistrimin fillestar të tyre.  

Pas kryerjes së aplikimit nga e-albania, ajo do të trajtohet me çështje nga inspektorët e 

administratës tatimore, të cilët do të marrin vendimin përfundimtar: Aprovim ndryshim të dhënash 

regjistrimi të tatimpaguesit ose Refuzim ndryshim të dhënash regjistrimi të tatimpaguesit duke 

dhënë arsyen përkatëse. Në të dy rastet tatimpaguesi që ka kryer aplikimin në e-albania, do t’i 

dërgohet dokumenti te menuja “Dokumentat e Mia” në e-albania. 

Në rast se tatimpaguesi është regjistruar te Administrata Tatimore, atëherë do t’i shfaqet formulari 

përkatës, i cili do të trajtohet në këtë udhëzues përdoruesi. 

Në rast se tatimpaguesi është regjistruar në QKB, atëherë do t’i shfaqet formulari tjetër, i cili do të 

trajtohet në udhëzues tjetër përdoruesi. 

Gjithashtu, tatimpaguesit mund të dërgojnë aplikime nga ky shërbim vetëm nëse statusi i tyre është 

i ndryshëm nga Çregjistruar dhe / ose Falimentuar. 

Aksesim i shërbimit 
Për të aksesuar këtë shërbim duhet të ndiqen hapat e mëposhtëm: 

1. Hyrja në e-albania me llogari biznesi 

2. Kërko shërbimin me emrin “Njoftim i Ndryshimeve në Regjistrim” dhe klikoje atë 

3. Kliko butonin “Përdor 
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Plotësimi i formularit 
Pasi klikohet butoni Përdor, do të shfaqet forma e plotësimit të formularit si më poshtë:  

 

Figura 1: Formulari i aplikimit për ndryshimin e të dhënave të tatimpaguesve të regjistruar në DPT 
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Figura 2: Formulari i aplikimit për ndryshimin e të dhënave të tatimpaguesve të regjistruar në DPT – vazhdim 
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Figura 3: Formulari i aplikimit për ndryshimin e të dhënave të tatimpaguesve të regjistruar në DPT – vazhdim 

Detajet e plotësimit të fushave lidhur me formularin e aplikimit janë si më poshtë: 
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Informacion mbi Tatimpaguesin 
1. Fushat e NIPT dhe Emri i Tatimpaguesit janë të plotësuar automatikisht me të dhënat e 

biznesit të loguar në e-albania. 

2. Duhet të zgjidhet të paktën një nga seksionet për të bërë ndryshimet në formular. 

Seksioni 1: Ndryshim në detajet e regjistrimit 
Në rast se zgjidhet ky seksion, atëherë duhet të zgjidhet për t’u bërë të paktën një ndryshim te 

fushat e shfaqura. Specifikat lidhur me disa fusha janë si më poshtë: 

1. Pika 3a) Drejtuesi i Larguar – te dropdown ID/Emri/Mbiemri do të shfaqet lista e të 

gjithë administratorëve aktiv (pa një date E Vlefshme Deri) që ka tatimpaguesi në C@TS. 

2. Pika 3b) Emri i drejtuesit të ri – Këtu shtohet një administrator i ri. Në rast se Kombësia 

e zgjedhur është e huaj, atëherë i detyrueshëm është plotësimi i Nr.pasaportës. Nëse 

kombësia e zgjedhur është Shqipëri, atëherë i detyrueshëm është plotësimi i NID. 

Shënim: Nëse njëkohësisht bëhet aplikimi për të larguar një drejtues dhe shtuar një drejtues 

i ri, atëherë Data e Fillimit të drejtuesit të ri do të plotësohet automatikisht +1 ditë nga 

Data e largimit të drejtuesit që po largohet (e plotësuar te pika 3a). 

3. Pika 4a) Adresa e banimit e drejtuesit te ri, Rruga, Qyteti/Fshati, Bashkia, Rrethi, 

Qarku – Në momentin kur shtohet një drejtues (administrator) i ri, atëherë është i 

detyrueshëm shtimi i adresës së banimit të këtij drejtuesi të ri. Pra, pika 3b dhe 4a janë të 

lidhur me njëra-tjetrën. Nëse plotësohet njëra, atëherë duhet të plotësohet edhe pika tjetër. 

Të dhënat shfaqen njëra pas tjetrës. Kjo nënkupton: 

- Pasi zgjidhet Qarku, shfaqen opsionet për t’u zgjedhur te Rrethi.  

- Pas zgjedhjes së Rrethit, shfaqen opsionet për t’u zgjedhur te Bashkia.  

- Pas zgjedhjes së Bashkisë, shfaqen opsionet për t’u zgjedhur te Qyteti/Fshati. 

Kjo vlen edhe për pikat e tjera që kanë të bëjnë me adresa (pika 4b - Adresa e banimit e 

drejtuesit ekzistues, 6 – Adresa e re kryesore e biznesit, 8 – Adresë dytësore e re). 

3. Pika 4b) Adresa e banimit e drejtuesit ekzistues, Rruga, Qyteti/Fshati, Bashkia, 

Rrethi, Qarku - te dropdown ID/Emri/Mbiemri do të shfaqet lista e të gjithë 

administratorëve aktiv (pa një date E Vlefshme Deri) që ka tatimpaguesi në C@TS. 

Shënim: Nëse tatimpaguesi i përket formave ligjore si person fizik, atëherë pikat që kanë 

lidhje me ndryshimin e të dhënave të administratorëve (3a, 3b, 4a dhe 4b) do të shfaqen jo 

të modifikueshme. Më konkretisht janë format ligjore të mëposhtme ato që nuk kanë të 

drejta të shtojnë / ndryshojnë administrator: 

 Ambulant 

 Kryefamiljar 

 Prodhues Bujqësor(Fermer) 
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4. Pika 5) Pronësia – mund të zgjidhet vetëm një opsion. Nëse zgjidhet pronësia për të cilën 

tatimpaguesi është aktualisht i regjistruar, atëherë nuk do të lejohet dërgimi i formularit 

dhe do të shfaqet mesazh gabimi. 

5. Pika 8) Ndryshimet në adresat dytësore: 

 Adresë e mbyllur – Fusha Nr.çertifikatës ekzistuese do të shfaqë listën e numrit të 

çertifikatave të adresave dytësore të hapura në C@TS (pa një date E vlefshme deri) . 

Në momentin e zgjedhjes së nr. të çertifikatës, fushat e tjera do të plotësohen 

automatikisht dhe nuk do mund të ndryshohen. Mund të shtohen deri në tre adresa 

dytësore për t’u mbyllur. 

 Adresë e re – mund të shtohen deri në 10 adresa dytësore të reja njëkohësisht. 

Seksioni 2: Ndryshim i Përgjegjësive Tatimore 
Në këtë seksion mund të zgjidhet një ose më shumë përgjegjësi tatimore. Validimet që ekzistojnë 

janë: 

1. Nuk mund të zgjidhet njëkohësisht Tatim Fitimi dhe Tatim i Thjeshtuar mbi Fitimin. 

2. Në rast se zgjidhet përgjegjësi tatimore për të cilën është aktualisht i regjistruar 

tatimpaguesi, atëherë nuk do të lejohet dërgimi i aplikimit. 

3. Në momentin e zgjedhjes së Tatim Fitimi apo Tatim i Thjeshtuar mbi Fitimin janë të 

detyrueshme plotësimi i fushave: Qarkullimi i parashikuar deri në fund të vitit dhe Fitimi i 

parashikuar. 

 Nëse është zgjedhur Tatim i Thjeshtuar Fitimi dhe vlera e vendosur te Qarkullimi i 

Parashikuar > 8,000,000, atëherë nuk do të lejohet dërgimi i aplikimit, pasi me këtë 

qarkullim tatimpaguesi duhet të regjistrohet për Tatim Fitimin. 

 Nëse është zgjedhur Tatim Fitimi, por jo Tatim mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) dhe vlera 

e vendosur te Qarkullimi i Parashikuar >= 10,000,000, atëherë nuk do të lejohet 

dërgimi i aplikimi pa zgjedhur edhe përgjegjësinë tatimore TVSH. 

Seksioni 3: Ndryshim i statusit të Tatimpaguesit 
Në këtë seksion lejohet ndryshimi i statusit të tatimpaguesit në një nga opsionet: 

1. Aplikim për çregjistrim – i detyrueshëm plotësimi i datës së aplikimit  

2. Kalim në statusin Pasiv 

3. Përthithur – i detyrueshëm plotësimi i datës së aplikimit dhe NIPT-i i subjektit përthithës. 

4. Riaktivizim nga statusi Pasiv në Aktiv 

Nëse zgjidhet kalimi në një status që tatimpaguesi është aktualisht në C@TS, atëherë nuk do të 

lejohet dërgimi i aplikimit. 

Seksioni 4: Ndryshim i Kategorisë së Sigurimeve 
Në këtë seksion mund të zgjidhet vetëm një opsion si dhe në rast se zgjidhet kategoria e sigurimit 

për të cilën është aktualisht i regjistruar në sistem, atëherë nuk do të lejohet dërgimi i aplikimit. 
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Seksioni 5: Dokumentacioni 
Në këtë seksion lejohet vetëm ngarkimi i 5 dokumentave shoqërues. Ngarkimi i tyre është 

opsional. 

Shënim: Në këtë formular mund të aplikohet për ndryshim vetëm te ato seksione ku ka patur 

realisht ndryshime tatimpaguesi. Jo domosdoshmërisht, tatimpaguesi duhet t’i plotësojë të githë 

seksionet apo fushat brenda një seksioni. 

Pas plotësimit në mënyrë të saktë të gjithë fushave, për të cilat tatimpaguesi ka patur ndryshime, 

mund të klikohet butoni Dërgo aplikimin, i cili mundëson dërgimin e aplikimin në sistemin e 

taksave për t’u procesuar më tej nga inspektorët e administratës tatimore. Në klikim të butonit, do 

të shfaqet një pop-up me numrin e aplikimit përkatës. 

Numri i aplikimit do t’i dërgohet individit edhe te “Mesazhet e mia”: 

 

Figura 4: Numri i aplikimit te "Mesazhet e Mia" 

Aksesim i dokumentave lidhur me aplikimin e kryer 
Pas procesimit nga administrata tatimore të aplikimit të kryer në e-albania për regjistrimin e një 

subjekti tatimpagues, individi që ka aplikuar do të mund të informohet lidhur me vendimin e marrë 

për këtë aplikim, te menuja “Dokumentat e Mia” në e-albania. 
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Figura 5: Dokumentat e aprovimit/refuzimit të aplikimit 

Në rastin kur është aprovuar aplikimi për regjistrimin e subjektit tatimpagues, individit do t’i 

dërgohen disa dokumenta në e-albania: 

1. Në rastin kur të paktën një ndryshim i të dhënave të tatimpaguesit është aprovuar, 

tatimpaguesit do t’i dërgohet në e-Albania dokumenti i aprovimit të aplikimit, i cili do 

të përmbajë vendimin mbi secilin ndryshim (aprovuar / refuzuar – arsye refuzimi). Formati 

i tij është si më poshtë: 
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Figura 6: Dokumenti i aprovimit të kërkesës për regjistrimin e tatimpaguesit 
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Figura 7: Dokumenti i aprovimit të kërkesës për ndryshimin e të dhënave të tatimpaguesit - vazhdim 
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Figura 8: Dokumenti i aprovimit të kërkesës për ndryshimin e të dhënave të tatimpaguesit - vazhdim 

2. Në rast se Tatimpaguesi ka aplikuar për adresë të re kryesore të biznesit dhe i është 

aprovuar, atëherë do t’i dërgohet në e-albania çertifikata e regjistrimit të adresës së re 

kryesore të biznesit të vulosur me vulë dixhitale. 
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Figura 9: Çertifikata e regjistrimit të adresës kryesore 

3. Në rast se Tatimpaguesi ka aplikuar për adresë/a të re/ja dytësore të biznesit dhe i janë 

aprovuar, atëherë do t’i dërgohet në e-albania çertifikata/at e regjistrimit të adresës/ave 

dytësore të biznesit të vulosur/a me vulë dixhitale. 
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Figura 10: Çertifikata e regjistrimit të adresës dytësore 

Në rastin kur të gjitha ndryshimet për të dhënat e tatimpaguesit janë refuzuar, tatimpaguesit do 

t’i dërgohet dokumenti i refuzimit në e-Albania, i cili do të përmbajë statusin Refuzuar dhe 

arsyen e refuzimit të kërkesës për ndryshimin e të dhënave të tatimpaguesit. Formati i tij do të 

jetë si më poshtë: 
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Figura 11: Dokumenti i refuzimit të kërkesës për ndryshimin e të dhënave të tatimpaguesit 
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Figura 12: Dokumenti i refuzimit të kërkesës për ndryshimin e të dhënave të tatimpaguesit – vazhdim 
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Figura 13: Dokumenti i refuzimit të kërkesës për ndryshimin e të dhënave të tatimpaguesit - vazhdim 


