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Manual për procesimin e pagesave masive me fiskalizim 

Qëllimi: 

Ky udhëzues i vjen në ndihmë të gjithë klientëve të biznesit për të urdhëruar me një batch të 

vetëm shumë fatura të fiskalizuara drejt furnitorëve te tyre qe kane llogari bankare ne banken 

Procredit por edhe drejt furnitoreve qe kane llogari bankare ne bankat e tjera ne vend. Ne nje 

batch te vetem nuk ka kufizimin ne numrin e transfertave apo volumin e transfertave qe 

urdherohen.  

 

A. Regjistrimi në platformën E-banking 

 

Klikoni në menu Batch në platformën E-banking dhe përzgjidh llogarinë rrjedhëse nga do 

të urdhërohen pagesat si edhe Lloji i pagesës duhet të jetë “Pagesa massive_Fiskalizim” 

 
 

1. Përzgjidhni filen e duhur massive payment_fiscalization nga folderi i kompjuterit tuaj ku e 

keni ruajtur 
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2. Kliko mbi butonin “Konfirmoni” për të vazhduar 

 

 

 

Nëse ndonjë nga fushat nuk do të jetë plotësuar korrekt, do te merrni mesazhin njoftues si më 

poshtë 

 

3. Pasi batch është konfirmuar në rregull kliko në butonin Vazhdo 
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4. Vendosni komentin tek Udhëzime të tjera dhe kliko mbi butonin Vazhdo 

 

5. Në fund kliko mbi butonin Mbaro për të përfunduar 
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Kujtojmë se :  

 

 Të gjithë pagesa në Batch janë të tipit Our (ju paguani te gjitha komisionet) dhe 

do të ngarkoheni me komisione për cdo transfertë të vecantë që është pranuar 

me sukses.  

 Cdo pagesë e urdhëruar pas orës 13:30 do të procesohet ditën pasardhëse te 

punës  

Në urdhër pagesat e fundit mund të kontrolloni nëse batch është pranuar apo refuzuar nga 

banka 

 

 

Kujdes!!!! 

Llogaritë e përfituesit duhet të kenë monedhë të njëjtë me monedhën e llogarisë rrjedhëse nga 

e cila po urdhërohen këto pagesa në të kundërt pagesa për këto fatura nuk do të ekzekutohen 

dhe do të lajmëroheni në postën e ebanking me mesazhin informues si më poshtë. 
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Ju mund të procedoni më këto transferta në monedhë të ndryshme nga monedha e llogarisë 

nga ku po i urdhëroni vetëm nëse regjistrohen si pagesa të veçanta individuale me fiskalizim 

duke marrë parasysh se pagesa për këto fatura nuk pranohen nga Administrata Tatimore si të 

paguara dhe nuk ndryshon statusi i tyre në portalin qendror te faturave. 

B. Plotësimi i dokumentit në formatin .csv per faturat me fiskalizim. 

Për pagesat masive në kuadër të Fiskalizimit duhet të përdoret dokumenti .csv i cili është i 

ndryshëm nga dokumenti .csv që përdoret sot për pagesat masive të zakonshme, të cilat nuk 

janë në kuadër të Fiskalizimit 

 

Plotësoni saktë të dhënat për të gjithë kollonat më sipër përvec kollonës H “Transfer Code” e 

cila duhet të qëndrojë me komentin “National outgoing MT commercial transfer fiscalization” 
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Kujdes!!!! 

 Amount (kollona B) vlera duhet të vendoset vlera e plotë ose e pjesshme sipas 

faturës NIVF  

 Receiver Account (kollona C) duhet numri IBAN i llogarisë përfituese.  

 NIVF (kollona I) duhet të përmbajë 36 karaktere  

 Nipti i Blerësit (kollona J) duhet të përmbajë 10 karaktere  

 Një batch duhet të permbajë një lloj monedhe e cila duhet të jetë e njejtë me 

monedhën e llogarisë nga ku po urdhërohet.  

Forma Batch_me fiskalizim (dokument ne formatin csv) gjendet në platformën e-banking dhe 

sapo të klikoni mbi të shkarkohet automatikisht në kompjuterin tuaj ose mund ta gjeni në 

folderin Downloads : 

 

 

 

Faleminderit 

Procredit Bank Sh.a 
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