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ANKESË PËR TATIMIN NË PRONË
Emri dhe mbiemri:
Adresa:

_____________________________

___________________________________

Adresa e pronës:

_____________________________

Data:

__________________

Viti tatimor:

__________________

Nr. i Faturës:

__________________

Informatat kontaktuese: Mob: __________________; Fiks: __________________; E-mail: __________________
Interesi:

1. Pronar i ligjshëm

2. Shfrytëzues i ligjshëm

3. Shfrytëzues tjetër

a. Arsyet për ankesë:
1. Si rezultat i shënimeve të pasakta, vlerësimi i pronës nuk është i drejtë
2. Gjendja (cilësia) e objektit nuk është përcaktuar drejtë
3. Vlerësim i gabuar i pronës
4. Matje e gabuar
5. Norma tatimore e pasaktë, bazuar në shfrytëzimin e pronës
6. Zbatimi i gabuar i nenit 8 të Ligjit Nr. 03/L-204, “Për tatimin në pronën
e paluajtshme”, lidhur me lirimin nga tatimi në pronë e paluajtshme
7. Përcaktim i pasaktë i zonës tatimore për vlerësim
8. Fatura e tatimit në pronë është nxjerre në kundërshtim me ligjin Nr. 03/L-204,
“Për tatimin në pronën e paluajtshme” apo me Udhëzimit Administrative.
b. Përshkrimi i detajuar i arsyes për ankesë:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

c. Depozitimi i ankesës:
a. Komunë
b. Gjykatë Themelore
c. Përmes shërbimit postar
Njoftim:

i. Pas dorëzimit të ankesës dhe dokumentacionit përmes të cilit vërtetoni pretendimet tuaja, në mënyrë të
drejtpërdrejtë, në zyrën e protokollit të Komunës apo Gjykatën Themelore, do të pajiseni me vërtetimin
përkatës, për numrin e protokollit të regjistruar në dosje të ankesës suaj që i vihet në çastin e dorëzimit në
organet kompetente.
ii. Zyra Komunale e Tatimit në Pronë apo Divizioni Fiskal në Departamentin për Çështje Administrative të
Gjykatës Themelore do t’ju njoftoj për vendimin e marrë dhe ju dërgon një kopje të tij, në adresën e shënuar
në ankesë, brenda 10 ditëve të punës pas miratimit të vendimit.
Ju lutemi, nëse keni nevojë për më shumë hapësirë përdorni fletë shtesë si dhe bashkëngjit çdo dëshmi që mund të keni.

Nënshkrimi i aplikuesit:
____________________

Datë: _________________

