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MANUALI PËR KRYERJEN E PAGESAVE TË TATIMEVE NË EBANKING

I.

Hapat për kryerjen e pagesës në Ebanking me një përdorues me të drejta
për regjistrim dhe aprovim

1.

Në faqen kryesore të Ebanking, zgjidhni opsionin Pagesat e faturave dhe ndiqni
hapat e mëposhtme:
- Përcaktoni llogarinë e urdhëruesit në LEK nga e cila do të bëhet pagesa;
- Përzgjidhni kompaninë “Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve”

2.

Plotësoni respektivisht të gjithat fushat ashtu siç janë në Urdhër-Pagesë

Përpara se të filloni me plotësimin e fushave përkatëse do të duhet të mbani parasysh
disa rregulla të përgjithshme në plotësimin e fushave












Shkruani të plotë numrin serial ashtu siç është në urdhër-pagesë(FDP);



Banka do të refuzojë
të gjitha pagesat për të cilat FORMATI fushës së Numrit Serial

është i gabuar;
Për pjesën tjetër të informacionit
JU do të jeni përgjegjës për saktësinë e

informacionit të regjistruar;
Banka konsideron
Format te sakte të numrit serial kur gjatësia e fushës është 20

karaktere;
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Në rast se numri serial nuk plotëson këto kushte, pagesa do të rezultojë me statusin Refuzuar nga
Banka
(A) Numri Serial (numri serial duhet të plotësohet ekzaktësisht si në dokument)

(B)Periudha Tatimore
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(C) NIPT/NSSH

(D) Subjekti

Banka ProCredit sh.a, Rr. Dritan Hoxha, Tiranë,Shqipëri
(E) Lloji i Pagesës
Në këtë fushë do të vendosni tipin e Tatimit që po paguani si; Sigurimet Shoqërore dhe
Shëndetësorem Tatimi mbi fitim etj, ashtu sic tregohet në FDP.

3. Vendosni shumën që do të paguhet (shuma mund të jetë më pak, e njëjtë ose më
shumë se ajo e paraqitur në urdhër pagesë).

4. Vendosni të dhënat e token dhe përfundoni pagesën
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II.

Regjistrimi dhe aprovimi i pagesës për klientët me disa nivele aksesi në
Ebanking

Përdoruesi me nivel B në llogari, ka të drejtë të kryejë regjistrimin e veprimit, si më poshtë:

2.

Në faqen kryesore të Ebanking, zgjidhni opsionin Pagesat e faturave dhe ndiqni
hapat e mëposhtme:
- Përcaktoni llogarinë e urdhëruesit në LEK nga e cila do të bëhet pagesa;
- Përzgjidhni kompaninë “Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve”

3.

Plotësoni respektivisht të gjithat fushat ashtu siç janë në Urdhër-Pagesë

Përpara se të filloni me plotësimin e fushave përkatëse do të duhet të mbani parasysh
disa rregulla të përgjithshme në plotësimin e fushave












Shkruani të plotë numrin serial ashtu siç është në urdhër-pagesë(FDP);



Banka do të refuzojë
të gjitha pagesat për të cilat FORMATI fushës së Numrit Serial

është i gabuar;
Për pjesën tjetër të informacionit
JU do të jeni përgjegjës për saktësinë e

informacionit të regjistruar;
Banka konsideron
Format te sakte të numrit serial kur gjatësia e fushës është 20

karaktere;

Në rast se numri serial nuk plotëson këto kushte, pagesa do të rezultojë me statusin Refuzuar nga
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Banka
(B) Numri Serial (numri serial duhet të plotësohet ekzaktësisht si në dokument)

(B)Periudha Tatimore
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(C) NIPT/NSSH

(D) Subjekti
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(E) Lloji i Pagesës
Në këtë fushë do të vendosni tipin e Tatimit që po paguani si; Sigurimet Shoqërore dhe
Shëndetësorem Tatimi mbi fitim etj, ashtu sic tregohet në FDP.

4. Vendosni shumën që do të paguhet (shuma mund të jetë më pak, e njëjtë ose më
shumë se ajo e paraqitur në urdhër pagesë).

5. Vendosni të dhënat e token dhe përfundoni pagesën

Banka ProCredit sh.a, Rr. Dritan Hoxha, Tiranë,Shqipëri
6. Pas këtij regjistrimi , duhet të kryhet aprovimi i pagesës nga përdoruesi me të
drejtë aprovimi në llogari në Ebanking.
Do të shkohet tek menuja Urdhërpagesat për aprovim- Lista e transfertave për aprovim (ose
rexhektim sipas rastit)
Përzgjidhni pagesën me përfitues Drejtoria e Përgjithshme të Tatimeve dhe klikoni Detajet:

Bëni kontrollin e saktësisë të detajeve të regjistruara, dhe vendosni TOKEN dhe më
pas klikoni
APROVO

