
FORMULAR NDRYSHIMESH PËR REGJISTRIM NË TVSH

[ 2] Modifikim për emrin e personit të tatueshëm

[3] Modifikimi i tanishëm për adresën & numrin e telefonit të biznesit:

,deklaroj me përgjegjësi se të dhënat  e  lartëshënuara janë te sakta dhe korrekte.

[5] Deklaruar nga drejtori/pronari:

Vërejtje Codi “A” shto adresën e re ku udhëhiqet biznesi
Codi “C” fshij adresën ekzistuese ku biznesi eshtë udhëhequr më par

[4] Nëse biznesi i juaj vepron në më tepër se një adresë, dhe ndodhë ndonjë ndërrim i këtyre adresave apo biznesi i juaj tani vepron 
nga lokacioni i ri apo biznesi pushon së vepruari në adresën ekzistuese, ju lutem shënoni detajet.

Personi i tatueshëm në TVSh i cili bënë ndryshime ai ka për obligim qe këto ndryshime ti paraqet në ATK. 
Ndryshimet duhet të paraqiten brenda afatit prej dhjetë (10) ditësh

Emri i ri i shkurtër  i biznesit:

Adresa e Biznesit të ri:

Unë

Emri i ri i gjatë i biznesit:

[1] Numri Fiskal:  

Nr.Dokumentit:  
Përdoret vetëm nga ATK 

Nr.Formës FN-A-4 ; Korigjuar më 15.01.2010

Vendi Komuna Telefoni

Data e ndryshimit: 

Kodi Nr.regj.i njësis Rruga Nr. Vendi Komuna Numri  Fiskal
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