KARTELË INFORMATIVE
AL104012
1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

Krijimi i profileve të porositësve
Krijimi i akseseve në sistemin sicpatrace për të mundesuar krijimin e porosive për pulla fiskale

3. Çfarë ofron ky shërbim? Krijimin e akseseve në sistemin sicpatrace për të mundësuar krijimin e porosive për pulla fiskale
4. A jam përfitues?

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

Operatorët ekonomikë të cilët operojnë me produkte akcize që kanë detyrimin për t'u pajisur me pulla fiskale
Dorëzohet në sportel nga
Nr
Lloji
Dokumenti lëshohet nga:
aplikanti?
Formular i plotësuar me të
dhënat e porositësit
Aplikanti / Drejtoria e
1
Po
Kërkesë për krijimin e
Përgjithshme e Doganave
profilit të SICPA për të bërë
porosinë e pullave
Zyrat pritëse
Qyteti
Adresa
Orari
Online në portalin e-Albania
Online në portalin e-Albania Online në portalin e-Albania 24 orë
Drejtoria e Pergjithshme e
Rruga "Dritan Hoxha",
E hënë - e premte, ora
Tiranë
Doganave
Laprakë, Tiranë 1001
08:00 - 16:00
Niveli 1

7. A është ky shërbim
online?

Ofrohet informacion mbi
shërbimin

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

Shërbimi ofrohet tërësisht
online

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

Tarifa bazë
Shërbim pa pagesë

10. Çfarë përfitoj?

Nuk ka dokument. Shërbimi finalizohet me hedhjen e të dhënave të profilit të operatorit në sistemin sicpatrace.

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

Pa afat

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?

Nuk ka afat të përcaktuar. Drejtoria Teknike proceson aplikimet brenda 7 ditëve.

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
• Urdhër Nr. 3838, datë 11.02,.2016
këtij shërbimi?
• Udhëzim Nr. 19, datë 01.09.2011, "Për modalitetet e aplikimit të pullave të akcizës dhe pullave fiskale në produktet e
duhanit, birrës dhe alkoolit", i ndryshuar

