KËRKESË PËR RIMBURSIM / RIKTHIM / KTHIM

[2] Numri serial:

Numri Fiskal:
Emri i biznesit:
Adresa dhe vendi i biznesit:
Komuna:

Telefoni:

Pronari/Drejtori:

Telefoni:

Banka

Xhirollogaria
Shëno emrin dhe vendin e bankës

Shëno numrin e Xhirollogarisë

Rimbursim

Rikthim

Kthim

[1] Lloji I Tatimit ..........................................................................................................[1]
[2] Periudha tatimore.................................................................................................[2]
[3] Shuma e kërkuar për Rimbursim / Rikthim / Kthim..................................[3]
Nëse kërkesa është bërë per Rimbursim/Rikthim te TVSH-së ateher vendos shumen nga kutia 21 e deklarates se TVSH-s

[4] Tvsh e paguar në import....................................................................................[4]
Nëse kërkesa është bërë për Rikthim të Tvsh-së atëherë shëno shumën e Tvsh-së së paguar në import

[5] Obligimet në ATK .................................................................................................[5]
[6] Shuma që kërkohet për Rimbursim / Rikthim / Kthim ...........................[6]
6 = (3 - 5)
Deklaroj me përgjegjësi se të dhënat në kerkesë janë të sakta
(______________________________________) (______________________}
Emri/Mbiemri/Nënshkrimi i parashtruesit të kërkesës

Data e kërkesës

( Përdoret vetëm nga zyra tatimore )

Të dhënat në kërkes përputhen me të dhënat në deklaratën e TVSH-së për periudhen përkatese

Emri i zyrtarit kontrollues

Nr.Formës KRR-A-4 ; Korigjuar më 15.01.2010

Nënshkrimi dhe vula e zyrtarit

Data e pranimit

Kjo formë do të plotësohet nga pala me rastin e Kërkesës :
Ne pjesën e pare duhet te shkruhen te dhënat e Tatimpaguesit .
Ne pjesën e dyte duhet te shkruhen emri dhe vendi i bankës si dhe numri i xhirollogarisë se biznesit .
Ne pjesën e trete duhet te shkruhet një X ne katrorin e zbrazet ku na përcakton se a është fjala për Rimbursim ,
Rikthim apo Kthim te mjeteve .
Pjesën e katërt do ta shpjegojmë varësisht nga lloji i kërkesës :
1.
Ne rubrikën Nr. 1 do te shkruhet Lloji i Tatimit .
2.
Ne rubrikën Nr. 2 duhet te shkruhet Periudha Tatimore për te cilën behet kërkesa për
Rikthim , Rimbursim apo Kthim te mjeteve .
3.
Ne rubrikën Nr. 3 duhet te shkruhet shuma e cila kërkohet për tu Rikthyer, Rimbursuar apo
Kthyer . Nëse kemi te bëjmë me kërkesë për Rimbursim apo Rikthim të Tvsh-së atëherë
patjetër shuma e kësaj rubrike duhet te përputhet me shumën e rubrikës Nr. 21 nga
deklarata e TVSH-se për periudhën e përkatëse .
4.
Ne rubrikën Nr. 4 gjithmonë duhet shkruar shuma e paguar në import dhe kjo vlen vetëm
në rastin kur kemi te bëjmë me Kërkesë për Rikthim të Tvsh-së
5.
Ne rubrikën Nr. 5 duhet të mblidhen dhe të shkruhen si total të gjitha obligimet që ka
Tatimpaguesi ndaj ATK-së në momentin e kërkesës së tij .
6.
Ne rubrikën Nr. 6 shkruhet shuma e mbetur për Rimbursim, Rikthim apo Kthim . Kjo shume
është si rezultat i ndryshimit në mes të rubrikës 3 dhe 5.
Rubrika 6 duhet te jetë e barabartë me ndryshimin e rubrikave ( 3 - 5 ) .
Nëse 3-5 rezulton me vlerë negative atëherë 6 = 0
Në fund të pjesës së katërt shkruan : Deklaroj me përgjegjësi se të dhënat ne kërkesë janë te sakta . Me këtë i
mbetet përgjegjësia e tatimpaguesit për plotësimin e kësaj kërkese . Në fund të pjesës së katërt tatimpaguesi do
ta shkruaj emrin , mbiemrin, nënshkrimin si dhe datën e kërkesës. Gjithashtu Tatimpaguesi do të vendos edhe
vulën.
Kurse sa i përket pjesës së pestë dhe të fundit , kjo pjesë duhet të përdoret vetëm nga Shërbimi i
Tatimpaguesve në Zyrën Regjionale . Inspektori i Shërbimit të Tatimpaguesve i cili do të pranoj këtë kërkesë do
të kontrolloj të gjitha këto shuma nëpër deklarata të tatimpaguesit si dhe në programin që posedon ATK .
Nëse të dhënat në kërkesë të tatimpaguesit do të përputhen me të dhënat në program të ATK-së atëherë
Inspektori do ta pranoj kërkesën nga Tatimpaguesi .
Nëse të dhënat në kërkesë nuk do të përputhen me të dhënat në programin e ATK-së atëherë nuk do ta pranoj
kërkesën por do ta udhëzoj tatimpaguesin qe ti ndryshoj te dhënat dhe pas përmirësimit të të dhënave
Inspektori do ta pranoj Kërkesën.
Në fund Inspektori Tatimor do ta shkruaj emrin , mbiemrin , nënshkrimin , vulën dhe datën e pranimit te
kërkesës .

