KARTELË INFORMATIVE
AL104033
1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

Autorizim për përjashtimin nga detyrimet e akcizës së karburantit për anijet e peshkimit
Përjashtimi për akcizën e karburantit e përdorur në anijet e peshkimit

3. Çfarë ofron ky shërbim? Përdorimin e karburantit të përjashtuar nga taksa e qarkullimit, taksa e karbonit, akciza për anijet e peshkimit
4. A jam përfitues?

Subjektet e peshkimit (personat juridikë dhe fizikë) me qëllim përdorimi i anijeve të peshkimit, të cilat kanë marrë statusin e
pritësit të regjistruar dhe plotësojnë kushtet e përcaktuara në nenin 20 të vendimit nr. 612 datë 05.09.2012 të Këshillit të
Ministrave, "Për dispozitat zbatuese të ligjit 61/2012 "Për akcizat", të ndryshuar.
Dorëzohet në sportel nga
Nr
Lloji
Dokumenti lëshohet nga:
aplikanti?
Të dhëna për sasinë dhe
Inspektorati Shtetëror
cilësinë e produktit të
1
Po
akcizës për t'u përjashtuar Teknik dhe Industrial

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

2

3

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim
online?

Zyrat pritëse
Degët doganore mbikëqyrëse
(Dogana territorialisht
kompetente e aplikuesit, pranë
porteve detare)
Dega Doganore Durrës
Dega Doganore Lezhë
Dega Doganore Vlorë
Dega Doganore Sarandë
Niveli 1
Ofrohet informacion mbi
shërbimin

Konfirmimin zyrtar nga
autoritetet përgjegjëse për
peshkimin për plotësimin e
kushteve të parashikuara në
pikën 3 të nenit 20 i VKM
612 datë 05.09.2012.Në
rastet e mosplotësimit të
kushtit të shkronjës b të
Autoritetet përgjegjëse për
pikës 3 të këtij neni, për
peshkimin
faturimin e shitjeve me
TVSH në masën e
përcaktuar, nuk kryhet asnjë
veprim pa shlyer më parë
shumën e detyrimit
korrespondues, të llogaritur
sipas këtij kushti
Kopjen e kontratës së
shitblerjes me depozituesin
e miratuar që disponon
produktin e akcizës

Po

Qyteti
Durrës, Lezhë, Vlorë,
Sarandë

Adresa
1. Durrës - Porti detar
Durrës
2. Lezhë - Porti detar
Shëngjin
3. Vlorë - Porti detar Vlorë
4. Sarandë - Porti detar
Sarandë

Orari
E hënë - e shtunë, ora 08:00
- 16:00 (me daljen e një
Urdhri nga Drejtori i
Përgjithshëm, orari zgjatet
në varësi të urdhrit)

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

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?

Sipas përcaktimit nga dega doganore që e lëshon (10-20 ditë)

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

15. Nëse kam ankesë, si të
veproj?

Depozituesi i miratuar /
Aplikanti

Po

Shërbimi ofrohet tërësisht
online

7 ditë
Autorizim për perjashtim nga detyrimet e akcizës

Në sportele

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. 61, datë 24.05.2012, "Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar
16. Cila është baza ligjore e • VKM Nr. 612, datë 09.05.2012, "Mbi Dispozitat Zbatuese të Ligjit për Akcizat" i ndryshuar
• Udhëzim i ministrit të Financave dhe ministrit të Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave nr. 18, datë
këtij shërbimi?

15.6.2015, "Për procedurat dhe kriteret e furnizimit të anijeve të peshkimit me karburant (gazoil) me përjashtim nga taksa
e qarkullimit, taksa e karbonit dhe akciza"

