
KËRKESË PËR REGJISTRIM NË TVSH

[5] Qëllimi i regjistrimit (ju lutem vendos një “X”):

[6] Qarkullimi  brenda vitit kalendarik:

[8] A keni nevojë për  vizitë edukative?

[9] A operon biznesi juaj në më shumë se një adresë? Shto listen e adresave në faqen pas 

[10] Deklarata e pronarit/Personit përgjegjës:

___________________________ 
Nënshkrimi i pronarit

              Rruga                                                                                                                        Numri i Rrugës

[3] Adresa e personit të tatueshëm

[2] Emri i personit të tatueshëm

[4] Pronari/personi përgjegjës: Telefoni:

[1] Numri Fiskal

Nr.Dokumentit:  
Përdoret vetëm nga ATK 

PO

Vetëm për përdorim zyrtar 
 

JO

PO

JO

Deklarues i TVSh-së (Qarkullimi mbi 30,000€ në brenda vitit kalendarik)
Deklarues vullnetar

Nr.Formës FRTVSH-A-5 ; Korigjuar më 19.10.2016

Vendi Komuna Telefoni

Data e aplikimit:

[7] Data e arritjes së pragut prej 30,000€:

deklaroj me përgjegjësi që informacioni i paraqitur më sipër është i saktë dhe i plotë 

 dhe unë aplikoj për certifikatë Deklarues i TVSh-së.

Unë



Nr Numri Fiskal Rruga Vendi Komuna Telefoni

Shëno adresën dhe telefonin për secilin lokacion ku biznesi juaj vepron

Udhëzime 
  

Kutia [1] Vendos Numrin Fiskal. 

Kutia [2] Vendos emrin e personit të tatueshëm. 

Kutia [3] Adresa e personit të tatueshëm. 

Kutia [4] Vendosemrin e pronarit ose personit përgjegjës. 

Kutia [5] Shëno qëllimin e regjistrimit. 

Kutia [6] Vendos qarkullimin për  brenda vitit kalendarik. 

Kutia [7] Shëno datën e arritjes së pragut prej 30,000€. 

Kutia [8] Shëno nëse keni nevojë për vizitë edukative nga Zyrtaret e Administratës Tatimore të Kosovës, me 
qëllim që të informoheni rreth detyrimeve tatimore për TVSH. 

Kutia [9] Shëno nëse zhvilloni aktivitet biznesor në me tepër vende. Ju duhet të tregoni adresat e sakta 
sipas asaj që kërkohet në tabelë. 

Kutia [10] Aplikacioni duhet nënshkruar nga pronari ose personi përgjegjës 

  
Certifikata e  regjistrimit në TVSh duhet të paraqitet publikisht në lokacionin tuaj. Nëse më vonë ndonjë nga 
këto detaje ndryshohet, ose aktiviteti i personit të tatueshëm shuhet, certifikata regjistrimit në TVSH duhet 
t'i kthehet Administratës Tatimore. Të gjitha certifikatat e TVSH mbesin pronë e ATK-së  
Numri Fiskal duhet të tregohet në të gjitha faturat dhe dokumentet e ATK dhe Departamentit të Doganave 

  

 


KËRKESË PËR REGJISTRIM NË TVSH
[5] Qëllimi i regjistrimit (ju lutem vendos një “X”):
[6] Qarkullimi  brenda vitit kalendarik:
[8] A keni nevojë për  vizitë edukative?
[9] A operon biznesi juaj në më shumë se një adresë?
Shto listen e adresave në faqen pas 
[10] Deklarata e pronarit/Personit përgjegjës:
___________________________
Nënshkrimi i pronarit
              Rruga                                                                                                                        Numri i Rrugës
Nr.Formës FRTVSH-A-5 ; Korigjuar më 19.10.2016
deklaroj me përgjegjësi që informacioni i paraqitur më sipër është i saktë dhe i plotë 
 dhe unë aplikoj për certifikatë Deklarues i TVSh-së.
Nr
Numri Fiskal
Rruga
Vendi
Komuna
Telefoni
Shëno adresën dhe telefonin për secilin lokacion ku biznesi juaj vepron
Udhëzime
 
Kutia [1] Vendos Numrin Fiskal.
Kutia [2] Vendos emrin e personit të tatueshëm.
Kutia [3] Adresa e personit të tatueshëm.
Kutia [4] Vendosemrin e pronarit ose personit përgjegjës.
Kutia [5] Shëno qëllimin e regjistrimit.
Kutia [6] Vendos qarkullimin për  brenda vitit kalendarik.
Kutia [7] Shëno datën e arritjes së pragut prej 30,000€.
Kutia [8] Shëno nëse keni nevojë për vizitë edukative nga Zyrtaret e Administratës Tatimore të Kosovës, me qëllim që të informoheni rreth detyrimeve tatimore për TVSH.
Kutia [9] Shëno nëse zhvilloni aktivitet biznesor në me tepër vende. Ju duhet të tregoni adresat e sakta sipas asaj që kërkohet në tabelë.
Kutia [10] Aplikacioni duhet nënshkruar nga pronari ose personi përgjegjës
 
Certifikata e  regjistrimit në TVSh duhet të paraqitet publikisht në lokacionin tuaj. Nëse më vonë ndonjë nga këto detaje ndryshohet, ose aktiviteti i personit të tatueshëm shuhet, certifikata regjistrimit në TVSH duhet t'i kthehet Administratës Tatimore. Të gjitha certifikatat e TVSH mbesin pronë e ATK-së 
Numri Fiskal duhet të tregohet në të gjitha faturat dhe dokumentet e ATK dhe Departamentit të Doganave
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