
→ Q’është dhë si bëhët kërkesa për Kodinë Fiskalë? 

 

 

Q’është? 

Kodi fiskalë është një dokumënt identifikimi për qëllime fiskale dhë administrative. Kodi fiskalë 

lëshohët nga Agenzia delle Entrate nën formë kartele apo dokumenti, është një dokumentacionë i 

domosdoshëm për të ushtruar aktivitete të ndryshme në Itali. 

 

Para që ta mbaroni regjistrimin duhët ta këni Kodin Fiskalë italian. Është një kodë për identifikime 

fiskale, përberë më numra dhë shkronja, që identifikon qytetarët në marrëdhenjët më 

Administratën Publike italiane dhë tjera Administrata. Është e kërkuar në Itali për gjdo llojë 

procedure (si përshembullë: Këkesa për Leje Qëndrimi, hapja e nji konto bankarë, kërkesa  për 

kartën shëndëtsorë kombëtare, për ta marr më qira një apartament, për ta blerë një SIM CARD për 

celular, etj..). 

→ Erasmus Desk do të dërgon formularin për kërkesën e Kodit Fiskalë, pas plotësimit duhët ri-

dërguar tëk Agenzia delle Entrate (Agjencia e Hymjëve) përmes kësaj e-mail: 

dp.firenze.utfirenze.cf@agenziaentrate.it, pastaj do ta dërgojn Kodin Fiskalë dhë ti do ta ri-

dërgosh prap përmes: erasmusdesk-presnovoli@unifi.it për ta finalizuar rëgjistrimin. 

Si bëhët kërkesa për Kodinë Fiskalë italian? 

Ju lutëm ti ndiqëni keto indikacione për kërkesën e Kodit Fiskalë italian: 

1. Plotësoni modulo di richiesta. Formulari duhët te jëtë i plotësuar githëmonë nga pjesa B 

me të gjitha të dhënat anagrafike dhë nga pjesa D më vëndbanimin në vëndin e huaj 

(shteti, qytëti dhë adresa ne shtetin tuaj). Për ata që kanë ëdhë një adress në Itali, duhët 

plotësuar ëdhë pjesa C, por nuk është obligatore. Ju lutëmi ta shikoni që pjesa A është 

vëtësisht e plotësuar ne mënyrën e saktë të kërkeses, për këtë arsyje mos aplikoni 

ndryshime në këtë pjes të formularit. 

2. Shtypëni një foto të formularit dhë të nji prej këtyne dokumentave: 

• Lëtër njoftimi i juaj, nësë jëni qytetar i BE-es. 

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/RichiestaDuplicatoWeb/ScegliModalita.jsp
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http://vistoperitalia.esteri.it/Moduli/it/Formulario%20Visto%20Nazionale.pdf


• Pasaporti juaj, nësë nuk jëni qytetar i BE-es. Faqet e pasaportes qe duhët ti 

dërgoshë janë: faqja e identitetit, vula që policia kufitare ka shtyp në pasaportë 

sapo këni zbritur, dhe viza( vëtëm nësë këni arritur më vizë në pasaport). 

 

3. Dërgoni imazhinë e formularit dhë të dokumentave tuaja përmës kësaj e-mail: 

dp.firenze.utfirenze.cf@agenziaentrate.it  

4. Do ta dërgojnë tëk e-mail juaj Kodin Fiskalë sa më shpejt të jetë e mundur. 

 

 

 

→ Këtu do të gjeni  istruzioni per la richiesta del Codice fiscale (udhezimët për kërkes 

të Kodit  Fiskalë)  dhë modulo di richiesta (formularin për kërkes). 

→ Ndërë të tjera informacione për Kodin Fiskalë vizitoni web-site te Agjencisë të 

Hymjëve: www.agenziaentrate.gov.it. 
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