
Tarifa e Integruar Kosovare apo shkurt - 
TARIK, e përpiluar në mënyrë profesionale nga 
CAFAO në bashkëpunim me oficerët e Sektorit 
për Vlerë, Origjinë, TARIK dhe Laborator apo 
shkurt - VOTL, pranë Doganës së Kosovës dhe  
është një projekt i financuar nga Komisioni 
Evropian. 

TARIK-u bazohet plotësisht në Sistemin e 
H a r m o n i z u a r  ( H S )  t ë  O B D  d h e  n ë  
Nomenklaturën e Kombinuar (CN) të BE-së 
duke aplikuar edhe dispozitat ligjore lidhur me 
doganën, akcizën, TVSH-n dhe masat tjera të 
politikës tregtare të cilat aplikohen në Kosovë. 

Përveç Doganës së Kosovës, në TARIK do të 
mbështeten edhe subjektet tjera në lëmin e 
Tregtisë me jashtë të cilat merren me 
eksport/import, si dhe institucionet tjera me 
rastin e sjelljes se dispozitave ligjore. 

Kjo është një përkrahje dhe kontribut i madh i 
bashkësisë ndërkombëtare dhe është një 
lehtësim i madh për të gjithë pjesëmarrësit në 
procedurat doganore.

Është i paraqitur në formën elektronike në 
gjuhët: Angleze, Shqipe dhe Serbe, dhe 
publikohet në Web-faqen: 
www.dogana-ks.org

Përveç Nomenklaturës se mallrave me kodet 
përkatëse, në TARIK janë përmbledhë të gjitha 
masat dhe referimet në pajtim me dispozitat 
ligjore në fuqi dhe do të plotësohen me ato, të 
cilat mund të sillen në të ardhmen.



Për më shumë detaje lidhur me ndonjë procedure te 

caktuar ju lutem na kontaktoni në numrat e 

mëposhtëm:

Tel: +381   38  240 793  602
 +381  38 540 350, 
+381  38 541 030, 
+381  38 541 031, 
+381  38 541 032, 
+381  38 542 411. 

Fax: +381  38 540 836 

email: hq@dogana-ks.org 

www.dogana-ks.org

Adresa postare: 
Dogana e Kosovës

Bulevardi Bill Clinton p.n. 
Prishtinë, Kosovë,

Njësia e TARIK-ut:

Punët, detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

n Përpilimi, ndryshimi dhe publikimi i    
Tarifës së Integruar të Kosovës (TARIK) në tri 
gjuhët zyrtare, për çdo vit;
n Azhurimi i TARIK-ut në formën e sistemit  

TIMS; 
n Ndihma teknike për IPVQ, në lëmin e 

TARIK-ut; 
n Shqyrtimi i kërkesave e konteksteve të 

klasifikimeve;
n Bashkëpunimi me OBD(WCO) dhe BE 

(DG TAXUD) dhe
n Trajnimet mbi TARIK-un, HS, CN dhe 

Shpjegimet.

Kontakti 

Njëkohësisht ju lutem të gjithë atyre që do të 
shërbehen apo merren me zbatimin e TARIK-ut, 
të na informojnë, nëse hasin në gabimet 
eventuale teknike në praktikën e përditshme. 
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