Republika e Kosovës – Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
Ministria e Financave – Ministarstvo za Finansije – Ministry of Finance
Administrata Tatimore e Kosovës – Poreska Administracija Kosovo – Tax Administration of Kosovo

Datë: 04.04.2018
Duke u bazuar në Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil te Republikës se Kosovës dhe Rregulloren Nr. 02/2010 për
Procedurat e Rekrutimit ne Shërbimin Civil , Administrata Tatimore e Kosovës shpall:

KONKURS TË JASHTËM

Titulli i pozitës: Zyrtar i Mbledhjes së Detyrueshme (5 pozita)
Nr. i referencës se pozitës se punës: BF/930/JP0002614
Përgjegjësi mbikqyrëse: Jo
Raportimi: Udhëheqësit të Ekipit të MD
Pozita: Pozitë e karrierës
Orari i plotë i punës: Po
Kohëzgjatja e emërimit, sipas LSHC, duke përfshirë periudhën e punës provuese 1 vjeçare.
Koeficienti: Shtatë(7) plus shtesa e aplikuesahme
Vendi i punës: Drejtoria Rajonale Prishtinë dhe Pejë
______________________________________________________________

Qëllimi i vendit të punës:
Zyrtari i Mbledhjes së Detyrueshme i ofron tatimpaguesve,këshilla dhe udhëzime për procedurat e mbledhjes se
tatimeve,për përgatitjen e lendeve ne raste te parashtrimit te ndjekjes penale kundër tatimpaguesve delikuent,rastet e
mbledhjes se detyrueshme për te cilat është nevojshme të ndërmerren aksione,koordinimi dhe raportimin e mbledhjes
se detyrueshme,kujdesia për marrëveshjet për pagesë me këste, ne raste te behet edhe analiza financiare e biznesit dhe
çdo detyre tjetër qe lidhet me Mbledhjen e detyrueshme.

Detyrat dhe përgjegjësitë:
Të ofrojë këshilla dhe udhëzime për procedurat e mbledhjes së tatimeve.
-Të shqyrtojë dhe t’i sigurojë ekipeve të Mbledhjes së Detyruar listat për rastet e mbledhjes se detyrueshme për të cilat
është e nevojshme të merren aksione.
-Të koordinojë dhe raportojë mbi punën e mbledhjes së detyrueshme.
-Të asistojë ne projekte te veçanta te regjionit.
-Të caktojë dhe rekomandojë ndryshime te nevojshme në politika dhe procedura me racionale të mbledhjes së tatimit
brenda Drejtoris Rajonale.
-Të kujdeset për përgatitjen e lëndëve lidhur me parashtrimin e ndjekjes penale kundër tatimpaguesve delikuent dhe ti
dorëzoj ne zyrën ligjore dosjet e përgatitura.
-Të kujdeset pre marrëveshje për pagesë me këste, ne rastet kur duhet te behet analiza financiare.
-Te kryej edhe detyrat tjera që i ngarkohen.

Kërkesat/Kualifikimet Profesionale:
Që të kryej këtë punë me sukses, një individ duhet të ketë:
-

-

Diplomë universiteti ne Fakultetin Ekonomik,Juridik apo te Biznesit;

Së paku 2(dy) vite përvojë pune pas diplomimit;
Njohuri per legjislacionin qe zbatohet dhe administrohet nga Administrata Tatimore
Aftësi për punë ekipore, organizative dhe gadishmëri të punoi nën presion;
Aftësi të mira profesionale dhe vullnet për të kontribuar në mënyrë konstruktive;
Të posedojë aftësi të mira kominikimi dhe në shkruarjen e raporteve;
Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel);
Të mos ketë dosje penale (të vërtetuar me certifikatë nga gjykata kompetente);

Paraqitja e kërkesave:
Aplikacionet mund të merren në Drejtorinë e Përgjithshme te Administratës Tatimore të Kosovës, e cila gjendet në
adresën: Këndi i rrugëve ”Bill Klinton” dhe “Dëshmorët e Kombit” p.n. në Prishtinë ose në web-faqen e Administratës
Tatimore të Kosovës: www.atk-ks.org tek rubrika e punësimit.
Aplikacionet e plotësuara së bashku me kopje të dëshmive të kërkuara sipas Shpalljes për rekrutim dorëzohen në
Drejtorinë e Përgjithshme të ATK-së- në Prishtinë ne Zyrën e Burimeve Njerëzore.
Aplikacionit duhet bashkëngjitur të dhënat biografike për përvojën paraprake dhe të gjitha kopjet e kualifikimeve.
Vetëm aplikacionet zyrtare të Administratës Tatimore do të pranohen.
Njoftimi do te jete i hapur për dorëzimin e aplikacioneve 15 dite nga dita e publikimit , duke filluar nga data
04.04.2018 deri me datën 18.04.2018, që konsiderohet si ditë e fundit e mbylljes së konkursit.
Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi te barabarta të punësimit për te gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret
aplikacionet nga te gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga te gjitha Komunitetet ne Kosove.
"Komunitet jo- shumicë dhe pjesëtaret e tyre kane te drejte për përfaqësim te drejte dhe proporcional ne organet e
shërbimit civil te administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet ne nenin 11, paragrafin 3 te Ligjit Nr.
03/L-149 mbi Shërbimin Civil te Republikës se Kosovës”.
Kerkesat e derguara pas dates se fundit nuk do te pranohen. Kerkesat e pakompletuara do te refuzohen.
Per shkak te numrit te madh te kerkesave te pranuara, vetem kandidatet e perzgjedhur ne listen e ngushte do te
kontaktohen.
Per informata shtesë mund te kontaktoni ne numrin e tel. 038/200 25022 .

