
 

 

 

 

 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova - Republic of Kosovo 

Qeveria - Vlada - Government 
Ministria e  Financave 

Ministarstvo Finasija – Ministry of  Finance 

 
Dogana e Kosovës – Carina Kosova – Kosovo Customs 

(Sektori i Akcizës) 

 

 

Regjistrimi dhe lëshimi i çertifikatave për agjension doganorë 

(ndryshimet ) 

 
Me rastin e paraqitjes së kërkesës për import dhe eksport,kompanitë duhet të plotësojnë 

aplikacionin – t’a nënshkruajnë dhe t’a vulosin me vulë të firmës përkatëse , prezentojnë 

dokumentacionin origjinal dhe të dorëzojnë fotokopjet e tyre si vijon:  

 

1.  Çertifikatën mbi regjistrimin e biznesit  

2.  Informatën mbi biznesin  

3.  Numri fiskal  

  4.  Letërnjoftimin e pronarit (drejtorit) të firmës  

5.  Pasaportën e pronarit (drejtorit) të firmës nëse pronari është  shtetas i 

huaj  

6.  Adresën e selisë së firmës  

7.  Numrin e telefonit fiks të zyrës,nr. e tel.celular dhe e-mail adresën  

8.  Vula e firmës  

9.  Çertifikata për agjension doganor - origjinali ose shpalljen e pavlefshme  

        ne rast te humbjes se saj 
 

Nëse pronari i firmës nuk është prezent me rastin e regjistrimit duhet që:  

 

-  Ta autorizoj me shkrim personin që e përfaqëson  

-  I autorizuari duhet t’i ketë të gjitha dokumentet e kërkuara nga 1-10  

-  Autorizimi duhet të jetë origjinal dhe i vulosur nga firma përkatëse  

-  I autorizuari duhet ta ketë me vete letërnjoftimin origjinal dhe fotokopje 

 

 

 

 



 

 

 

Regjistrimi  dhe  lëshimi  i çertifikatave  për  import  dhe 

eksport  (Ndryshimet) 
 

Me rastin e paraqitjes së kërkesës për import dhe eksport,kompanitë duhet të 

plotësojnë aplikacionin – t’a nënshkruajnë dhe t’a vulosin me vulë të firmës përkatëse , 

prezentojnë dokumentacionin origjinal dhe të dorëzojnë fotokopjet e tyre si vijon: 

 

1. Çertifikatën mbi regjistrimin e biznesit 

2. Informatën mbi biznesin 

3. Çertifikatën mbi regjistrimin për TVSH-në 

4. Numri fiskal 

5. Letërnjoftimin e pronarit (drejtorit) të firmës 

6. Pasaportën e pronarit (drejtorit) të firmës nëse pronari është shtetas i huaj 

7. Adresën e selisë së firmës 

8. Numrin e telefonit fiks të zyrës,nr. e tel.celular dhe e-mail adresën 

9. Vula e firmës 

10. Çertifikata për imp/eks - origjinali ose shpalljen e pavlefshme  

ne rast te humbjes se saj 

 

 

Nëse pronari i firmës nuk është prezent me rastin e regjistrimit duhet që: 

 

 Ta autorizoj me shkrim personin që e përfaqëson  

 I autorizuari duhet t’i ketë të gjitha dokumentet e kërkuara nga 1-10 

 Autorizimi duhet të jetë origjinal dhe i vulosur nga firma përkatëse 

 I autorizuari duhet ta ketë me vete letërnjoftimin origjinal dhe fotokopje 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 Me respekt: 

                                                     Zyra për Regjistrimin e Bizneseve  

             


