KARTELË INFORMATIVE
AL104016
1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

Autorizim për Duty Free Shop

3. Çfarë ofron ky shërbim?

Pajisjen me autorizim për të mundësuar shitjen e mallrave që mbahen me vete dhe për të cilat nevojiten për udhëtim

4. A jam përfitues?

Bizneset

Pajisja me autorizim për shitje me pakicë të produkteve, për udhëtarët që largohen nga territori i Republikës së Shqipërisë

Nr

Lloji

1

2

3

4

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

Dokumenti lëshohet nga:

Aplikim (aneks i miratuar nr.
13) me dokumentacionin
Drejtoria e Përgjithshme e
shoqërues i cili duhet të jetë
Doganave
origjinal ose kopje të
noterizuar të origjinalit
Dokumenti i pronësisë ose
kontrata e qirasë për
Aplikanti
ambientin
Vërtetim nga Ministria e
Drejtësisë që nuk është i
dënuar penalisht për
Ministria e Drejtësisë
shoqërinë dhe për
aksionerët
Plan biznesi ku
argumentohet qarkullimi
vjetor i parashikuar si dhe
Aplikanti
numri/lista e mallrave që do
të tregtohen

Dorëzohet në sportel nga
aplikanti?

Po

Po

Po

Po

5

Planin e organizimit të
punës dhe listën e
personelit që do të operojë
në magazinë/dyqan duty
free

Aplikanti

Po

6

Planin e menaxhimit të
fluksit të udhëtarëve dhe
masat që parashikohen për
të garantuar pengimin e
Aplikanti
rifutjes në territorrin
doganor të Republikës së
Shqipërisë të udhëtarëve

Po

7

Të dhënat mbi sistemin e
skanimit të inventarit si në
hyrje dhe dalje

Aplikanti

Po

8

Të dhëna mbi sistemin e
skanimit të biletës (boarding
Aplikanti
pass) dhe pasaportave të
pasagjerëve

Po

9

Genplani/plan vendosje të
dyqanit dhe vendit të
magazinimit, kushteve të
ruajtjes së sigurisë së
mallrave në këto ambiente,
mundësinë e mbikëqyrjes
nga autoriteti doganor

Aplikanti

Po

10

Garanci bankare me vlerë
5.000.000 lekë

Banka

Po

11

Të gjithë projekt/planet kur
ambienti/godina nuk janë
ekzistuese, të cilat sigurojnë
Aplikanti
plotësimin e të gjitha
kërkesave, kushteve dhe
kritereve të përcaktuara

Zyrat pritëse
Drejtoria e Përgjithshme e
Doganave

Qyteti
Tiranë

Adresa
Rruga "Dritan Hoxha",
Laprakë, Tiranë 1001

Po

Orari
E hënë - e premte, ora
08:00 - 16:00

Niveli 1

Niveli 2
Ofrohet informacion dhe
mundësi shkarkimi i
formularit të aplikimit

Niveli 3
Ofrohet informacion dhe
mundësi për dorëzimin e
aplikimit online

Niveli 4

Tarifa shtesë

Tarifa Online

Mënyra e pagesës

7. A është ky shërbim
online?

Ofrohet informacion mbi
shërbimin

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?
9. Sa kohë nevojitet për të
marrë shërbimin?
10. Çfarë përfitoj?

Tarifa bazë
Shërbim pa pagesë

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

5 vjet

12. Ku e marr?

Në sportele

13. Cili është institucioni
përgjegjës?

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave (DPD)

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

Kontakto në:
E- albania: e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
DPD web: www.dogana.gov.al
Tel: 11800

90 ditë
Autorizim

Në sportele
15. Nëse kam ankesë, si të
veproj?

Shërbimi ofrohet tërësisht
online

Me postë

Me postë

E-albania

Me e-mail

Orari

Call Center: E hënë - e premte, ora 08:00 - 19:00

Web-i i Institucionit

Me e-mail

Në platformën "Shqipëria që duam"
Link: www.shqiperiaqeduam.al

• Ligji Nr. 102, datë 31.07.2014, "Kodi Doganor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar (neni 213)

16. Cila është baza ligjore e
• VKM Nr. 651, datë 10.11.2017, "Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 102/2014,Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë"
këtij shërbimi?
(nenet 634-648)

