NJOFTIM PËR PAJISJE ME NUMËR FISKAL
I nderuar Tatimpagues:
Pasi të jeni pajisur me Numër të Regjistrimit të Biznesit, i cili ju është lëshuar nga
Agjencioni për Regjistrimin e Bizneseve, është detyrë e juaja të aplikoni për tu pajisur me
Numër Fiskal, i cili do të lëshohet nga Administrata Tatimore e Kosovës.
Aplikacioni për Pajisje me Numër Fiskal, do ti bashkëngjitet këtij njoftimi, dhe i njëjti duhet
të plotësohet nga ana juaj dhe të dorëzohet në Zyrën e Shërbimit të Tatimpaguesve, e cila
gjendet në Zyrën Regjionale të Administratës Tatimore të Kosovës, varësisht se cilit Regjion
ju i përkisni.
Në kushte normale aplikacioni i tillë, duhet të dorëzohet në ATK-së, brenda 15 dite pasi të
jeni regjistruar në Agjencionin për Regjistrimin e Bizneseve. Deri në 5 ditë pas pranimit të
aplikacionit tuaj, Administrata Tatimore, mund të vendos që të ju bëjë një vizitë dhe të jep
vendimin për pajisje apo refuzim të Numrit fiskal. Vendimi i tillë do të merret brenda 10
ditëve pas pranimit të aplikacionit tuaj.
Tatimpaguesit që dëshirojnë të pajisen me Numër Fiskal në mënyrë të përshpejtuar,
menjëherë pas Regjistrimit të biznesit në Agjencionin për Regjistrimin e Bizneseve, duhet të
aplikojnë në ATK-së, për pajisje me numër fiskal. ATK-ja, brenda 5 ditëve të punës pas
aplikimit, do të ju njoftoj për numrin fiskal që ju ka lëshuar apo edhe nëse e ka refuzuar një
gjë të tillë.
Pasi që ATK-ja, të ketë vendosur që të ju pajis me Numër Fiskal, ju do të pajiseni me një
dokument, i cili do të përmbajë numrin fiskal, të cilin jeni të obliguar ta ruani për inspektim
nga ATK-ja, sa herë që do të kërkohet.

E rëndësishme është që të aplikoni për tu pajisur me Numër Fiskal, para se të filloni
aktivitetin ekonomik, në të kundërtën të gjithë ata që gjenden duke zhvilluar aktivitet
ekonomik pa u pajisur me Numër Fiskal, do të ndëshkohen me 500 euro.
Informacionet tjera te nevojshme në lidhje me procedurat për pajisje me Numër Fiskal,do ti
merrni në secilën Zyre të Shërbimit të Tatimpaguesve të cilat gjenden nëper secilën Zyre
Regjionale të Administratës Tatimore te Kosovës.
Me respekt :
Administrata Tatimore e Kosovës

