KUSHTET PËR REGJISTRIMIN E LLOGARISË PËR VËRTETIM TATIMOR
Duke e nënshkruar marrëveshjen si në vijim, ju hyni në marrëdhënie kontraktuale me Administratën
Tatimore të Kosovës (ATK) për përdorimin e dokumentit për pajisje me vërtëtim tatimor. Ju
pajtoheni me të gjitha kushtet në vijim dhe gjithashtu konfirmoni se ju jeni mbajtësi i të drejtës dhe
obligimeve sipas kësaj kontrate.

Përkufizimet
1. Vërtetimi tatimor është dokumenti i cili tregon gjendjen aktuale tatimore të tatimpaguesit, i
lëshuar nga ATK dhe i cili do të shfrytëzohet për:
 Aplikim për vizë,
 Lirim nga shtetësia,
 Fitim i shtetësisë,
 Vazhdim i lejes së qëndrimit në Kosovë,
 Pushim të lehonisë,
 Tjera.
2. ATK është Administrata Tatimore e Republikës së Kosovës;
3. PËRDORUESI është personi i tatueshëm duke përfshirë personin fizik, i cili regjistrohet në
sistemin për lëshim të vërtetimit tatimor dhe përdorë sistemin për arsyet e cekura në pikën
1.

Përdorimi
Ju jeni të obliguar që të përdorni sistemin për lëshimin e vërtetimit tatimor në mënyrë të ligjshme. Ju
jeni përgjegjës vetëm për njohjen dhe zbatimin e ndonjë apo të gjitha ligjeve, rregulloreve,
rregullave dhe rregulloreve lidhur me përdorimin e juaj të sistemit për lëshimin e vërtetimit tatimor.
Me nënshkrimin e këtyre afateve dhe kushteve, ju qartë pajtoheni që ju nuk do të:





Përdorni këtë faqe për aktivitete të pa ligjshme, ose për inkurajimin e palës së tretë që ta
bëjnë këtë;
Shitni ose transferoni në këtë faqe në ndonjë reklamë të dhënë, me përmbajtje promovuese
ose të ngjashme, ose diskriminuese, poshtëruese, të pahijshme, pornografike ose material
tjetër të pa ligjshëm;
Keq prezantoni ose luani rolin e ndonjë personi ose entiteti tjetër, ose përfaqësoni ndonjë
person ose entitet për të cilin ju nuk e keni të drejtën ligjore për një prezantim ose
përfaqësim të tillë;
Transmetoni të dhëna ose informata elektronike që përmbajnë viruse të kompjuterëve, kuaj
të Trojës ose kode të tjera kompjuterike destruktive, ose fajle ose programe që mundë të
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ndryshojnë, dëmtojnë ose ndërhyjnë në funksionimin e kësaj faqeje, softueri, harduerit
kompjuterik ose çdo palë tjetër që I qaset kësaj faqeje;
Ndryshoni, dëmtoni ose fshini ndonjë përmbajtje të ofruar ose që ekziston në këtë faqe;
Qëllimisht çrregulloni ose ndërpreni rrjedhën normale të komunikimit në çfarëdo drejtimi
ndërmjet përdoruesve dhe këtyre ueb faqeve;
Ndërhyni apo shkelni në të drejtat pronësore intelektuale të palës së tretë; ose
Mblidhni ose ruani të dhënat personale për njerëzit tjerë në këtë ueb faqe.

Vërtetimi Tatimor do të lëshohet varësisht nga gjendja e juaj në ATK dhë atë, me njërë nga arsyet:
1. Personi është i regjistruar në ATK dhe NUK ka borxhe aktuale tatimore të pashlyera

apo obligime tjera tatimore.
2. Personi është i regjistruar në ATK dhe KA borxhe tatimore apo obligime tjera
tatimore të pa shlyera (Nëse ju keni dëshmi mbi pagesën e borxheve apo konsideroni se
gjendja e juaj nuk është në rregull, atëherë vizitojeni Zyren Regjionale të cilës i përkitni. Aty
do t’ju mundësohej pajisja me vërtetim tatimor me gjendjen reale).
3. ATK nuk ka shënime për personin (Nëse ju jeni të punësuar, por nuk keni shënime në
sistemin e ATK-së, atëherë vizitojeni Zyren Regjionale të cilës i përkitni. Aty do t’ju
mundësohej pajisja me vërtetim tatimor me gjendjen reale).
ATK ju dhuron të drejtën përdoruesve që të shikojnë, shkarkojnë dhe shtypin vërtetimin tatimor, me
kusht që kjo përmbajtje të përdoret vetëm nga përdoruesi për qëllime personale, edukative ose jo
komerciale. Nuk lejohet reprodukimi ose ndonjë formë tjetër e shpërndarjes së përmbajtjes së
Vërtëtimit Tatimor.

Login-Kyçja
Lëshimi i vërtëtimit tatimor on-line është i kufizuar në përdoruesit e regjistruar. Si përdorues i
regjistruar, ju pajtoheni që nuk do ta keqpërdorni asnjë emër përdoruesi ose fjalëkalimin, dhe as nuk
do të tentoni që të hyni në mënyrë të pa autorizuar. Që të bëheni përdorues i regjistruar i kësaj ueb
faqeje, ju duhet të jeni së paku 18 vjeçar,dhe ju duhet të zbatoni procedurat e regjistrimit të
paraqitura nga ATK. Nëse nuk plotësohen këto kushte, ju nuk mund të përdorni mbështetjen on‐line
ose shërbime të tjera elektronike nga sistemi për lëshimin e vërtetimit tatimor.

Siguria, mbrojtja dhe privatësia
Kur të hyni në marrëdhënie kontraktuale me ATK‐në, ju duhet të merrni përsipër që ta mbroni dhe
pengoni qasjen e pa autorizuar në fjalëkalimin tuaj. Ju do ta mbani përgjegjësinë për çdo dëmtim
qoftë në mënyrë direkte apo indirekte të shkaktuar nga personi i tretë i autorizuar apo i pa
autorizuar duke përdorur qasjen e juaj në këtë faqe.
ATK garanton nivelin më të lartë të mundshëm të masave të sigurisë për të siguruar zvogëlimin e
rrezikut të qasjes së pa autorizuar, modifikimit dhe humbjes së të dhënave. Ju duhet të informoni
ATK‐në menjëherë nëse hasni në ndonjë pa rregullsi lidhur me sigurinë ose mbrojtjen.
ATK do të ndërmerr të gjithë hapat e arsyeshëm për të mbrojtur privatësinë e informatave personale
të përdoruesit.
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Përfundimi
ATK, mundet nën kompetencat e saja të veçanta,të përfundojë ose përkohësisht të pengojë qasjen
dhe përdorimin e kësaj ueb faqeje pa njoftim paraprak dhe për çfarëdo arsye. Ky përfundim ose
suspendim mundë të rezultojë nga shkelja e afateve dhe kushteve, ose çdo sjellje tjetër që ATK ,
sipas kompetencave të saja të veçanta, e konsideron si të pa ligjshme ose të dëmshme për të tjerët.
Në rast të anulimit, ju nuk do të keni më qasje të autorizuar në sistemin e lëshimit të vërtetimit
tatimor mirëpo ju edhe do të i nënshtroheni të gjitha kërkesave juridike dhe obligimeve për të
përmbushur obligimet e juaja tatimore.
Si përdorues , ju mundeni në çdo kohë të anuloni ose përfundoni llogarinë e juaj në sistemin e
lëshimit të vërtetimit tatimor. Nëse zgjedhni që të përfundoni marrëdhënien me agjentin e
autorizuar që vepron në emrin e juaj, ju jeni përgjegjës që të informoni ATK‐në për shkëputjen e
kësaj marrëdhënie.

Dispozita ligjore
Këto kushte dhe rregulla e kanë natyrën e kontratës. Çdo mosmarrëveshje lidhur me këtë
marrëdhënie kontraktuale do të zgjidhet nga gjykata kompetente në Prishtinë.
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