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Në pajtim me Urdhrin Nr. 01/05, datës 23/03/2020, e miratuar nga e Ministria e 
Ekonomisë, Punës, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike, 
është lëshuar formulari për Vërtetim për lëvizjen e lirë gjatë periudhës kufizim 
qarkullimit.

Në pajtim me Urdhëresën Nr. 01/05 e datës 23/03/2020, të lëshuar nga Ministria e
Ekonomisë, Punës, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike, janë
përcaktuar veprimtarit ekonomike të rëndësishme të cilat mund të qarkullojnë lirshëm 
gjate periudhave të kufizimit të lirisë së lëvizjes të përcaktuara me Vendimin e Qeverisë 
së Republikës së Kosovës Nr. 01/15, i datës 23/03/2020, përkatësisht nga ora 10:00 deri 
në 16:00 dhe nga 20:00 deri në 06:00.

Për mundësimin e lëvizje për punëtoret dhe personelin e operatoreve ekonomik të
rëndësishëm, Administrata Tatimore e Kosovës, ka lëshuar formularin e quajtur 
“Vërtetim për lëvizje të lirë”. “Vërtetim i lëvizjes së lirë” duhet të nënshkruhet nga 
përfaqësuesi i autorizuar dhe vuloset nga operatorit ekonomik specifik. Për më tepër, 
Vërtetimit për lëvizje të lirë duhet ti bashkëngjitet kopja e letërnjoftimit të poseduesit 
dhe certifikatat e biznesit të operatorit ekonomik.  

Me këto dokumente, punëmarrësve u lejohet të lëvizin lirshëm gjatë orarit zyrtar të 
ndalimit të lëvizjes.

Vërtetimi në fjalë mund të gjendet në linkun në vijim: http://www.atk-ks.org/ëp-
content/uploads/2020/03/Vertetim-per-Lëvizje-të-lirë-V3.pdf

Ky dokument bëhet vetëm për qëllime informative. Nuk përbën këshillë ligjore dhe/ose
angazhim të çdo lloj natyre. Për çdo sqarim ju lutem kontaktoni:
tax_legal-alko@deloittece.com



In accordance with Order No. 01/05, dated 23/03/2020, approved by the Ministry of 
Economy, Employment, Trade, Industry, Entrepreneurship and Strategic Investments, 
the Kosovo Tax Administration issued the application form of “Certificate for Free 
Movement”

Based on Oder No. 01/05, dated 23/03/2020, issued by the Ministry of Economy,
Employment, Trade, Industry and Entrepreneurship and Strategic Investment through 
which has been determined important business activities that may freely circulate 
during the despite the restriction of movement envisaged in the Government of Kosovo 
Decision No. 01/15, dated 23/03/2020, namely from 10:00 to 16:00 and 20:00 to 06:00.

For enabling the free movement for personnel and employees for the important 
economic operators, the Kosovo Tax Administration has issued application form titled 
“Certificate for free movement”. This “Certificate of free movement” is required to be 
signed by an authorized representative and stamped by economic operator. Moreover, 
to the Certificate of free movement, is required to attach the ID Card of employee/per-
sonnel and business certificate of economic operator.

The Certificate of free movement can be found in the following link: 
http://www.atk-ks.org/wp-content/uploads/2020/03/Vertetim-per-Lëvizje-të-lirë-V3.pdf.

This document is delivered for informative purposes only. It does not constitute legal/tax
counsel and/or commitments of any nature. For any further clarification please contact:
tax_legal-alko@deloittece.com

COVID-19 (ENG)
KOSOVO


