
   Person Juridik

Emri i ndërmarrjes individuale / personi juridik / institucionit publik e të tjerë

Numri i dokumentit të rregjistrimit në organin tatimor (Numri fiskal ) 

Adresa e plotë

Emri Mbiemri 

Emri i Prindit Gjinia

Datëlindja - -

Vendlindja : Rrethi Adresa e plotë e banimit 

Shteti 

Shtetësia

REGJISTRIMI PRANË OPERATORIT BËHET NGA:    Personi i autorizuar    Prindi/Kujdestari ligjor

Dokumentat e nevojshëm për regjistrim:

   Pasaportë (   E zakonshme   Shërbimi    Diplomatike) ose

   Letërnjoftim ose

   Patent shoferi

   Çertifikatë e lindjes / Vendim i organit kompetent (për rastin e rregjistrimit nga kujdestari ligjor)

   Çertifikata e regjistrimit të biznesit (te personat juridik) -
0

   Autorizim / Prokurë (për rastin e regjistrimit nga Person i Autorizuar)
 

Për Ofruesin e shërbimit:

NUMRI TELEFONIK ( plotësohet nga Ofruesi i shërbimit)

Përdoruesi/Personi i Autorizuar/Prindi/Kujdestari ligjor (për parapaguesit nën moshën 16 vjeç )

NUMRI SERIAL I KARTËS SIM  (plotësohet nga Ofruesi i shërbimit)

INFORMACION I PARAPAGUESIT

   Parapaguesi

Shënim:   Në rastet e parashikuara me ligj, të dhënat e këtij formulari u vihen në dispozicion autoriteteve të përcaktuara në Kodin e Procedurës Penale 

të Republikës së Kosovës 

-

Person Fizik

-

Dokumenti i Identifikimit







( nënshkrimi )( emër, mbiemër i personit të autorizuar ) Kodi Identifikues

    Mashkull

Dokumenti i Identifikimit

Numri Personal

KUJDES! Deklarimet e të dhënave të rreme apo paraqitja e dokumenteve të falsifikuara për regjistrim, përbëjnë krime të falsifikimit dhe/ose 

përdorimit të dokumenteve të falsifikuara, që parashikohen me Ligjet që janë në fuqi në Republikën e Kosovës.

(emri, mbiemri) (nënshkrimi, Data) Data e lëshimit (data-muaji-viti)

Dokumenti i Identifikimit

Në rast të ndryshimit të parapaguesit:

EMRI I OFRUESIT TË 

SHËRBIMIT

viti

(emri, mbiemri)

LOGO

    Femër

 Person Fizik     Institucione tjera Publike

-

(nënshkrimi, Data)

Numri Personal

Data e lëshimit (data-muaji-viti )

data muaji

-

Numri Personal

Për çdo informacion në lidhje me regjistrimin, kontaktoni me ofruesin e shërbimit në numrin PA PAGESË

-

PËR PARAPAGUESIT E TELEFONISË MOBILE

FORMULAR  REGJISTRIMI

Plotësimi i formularit bëhet me shkronja të mëdha shtypi

Data e lëshimit (data-muaji-viti )


