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

AL104047
Makineri dhe pajisje në funksion të realizimit të kontratave të investimit në sektorin e agrobiznesit, pavarësisht nga vlera e
investimit
Pajisja e operatorit ekonomik me autorizim përjashtimi nga TVSH-ja

3. Çfarë ofron ky shërbim? I mundëson operatorit ekonomik pajisjen me autorizim të përjashtimit nga TVSH-ja
4. A jam përfitues?

Subjekt tregtar, i cili përmbush kriteret dhe kushtet e nevojshme për të aplikuar për shërbimin e cilësuar
Dorëzohet në sportel nga
Nr
Lloji
Dokumenti lëshohet nga:
aplikanti?
Një kërkesë me shkrim. Kur
kryhen veprime për herë të
parë pranë autoriteteve
Aplikanti / Qendra
doganore, i bashkëngjitet
1
Po
Kombëtare e Biznesit
edhe një fotokopje e
certifikatës së Numrit Unik të
Identifikimit të Subjektit
(NUIS/NIPT)

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

2

Kopje të ekstraktit të QKBsë, ku të jetë specifikuar se Aplikanti / Qendra
aktiviteti ekonomik është në Kombëtare e Biznesit
fushën e agrobiznesit

Po

3

Kopje të planit të investimit,
përfshirë preventivin dhe
Aplikanti
kohëzgjatjen e investimit

Po

4

Kopje të planit të investimit,
përfshirë preventivin, për
Aplikanti
vitin kur kryhen importet

Po

5

6

7

8

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim
online?

Zyrat pritëse
Drejtoria e Përgjithshme e
Doganave
Niveli 1
Ofrohet informacion mbi
shërbimin

Të dhëna për llojin dhe
sasinë e makinerive e të
pajisjeve që do të
importohen me kodet
tarifore përkatëse dhe për
periudhën e instalimit
Kopje të aktit të pronësisë
apo të marrjes me qira të
ambienteve ku do të bëhet
investimi
Përshkrimin skematik dhe
narrativ të skemës
teknologjike për çdo element
të saj
Deklaratë e personit të
tatueshëm që makineria apo
pajisja, për të cilën kërkohet
përjashtimi, nuk është
importuar për qëllime
shitjeje
Qyteti
Tiranë

Aplikanti

Po

Aplikanti

Po

Aplikanti

Po

Aplikanti

Po

Niveli 2
Ofrohet informacion dhe
mundësi shkarkimi i
formularit të aplikimit

Adresa
Rruga "Dritan Hoxha",
Laprakë, Tiranë 1001
Niveli 3
Ofrohet informacion dhe
mundësi për dorëzimin e
aplikimit online

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

Në varësi të mënyrës së zhdoganimit, nga 1 deri në 6 muaj

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?

Shërbimi ofrohet tërësisht
online

15 ditë
Autorizim përjashtimi

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. 92, datë 24.07.2014, "Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar (neni 56 pika
38/a)
• VKM Nr. 953, datë 29.12.2014, "Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 92/2014, "Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në
Republikën e Shqipërisë" të ndryshuar (neni 8 dhe aneksi 1)
• VKM Nr. 13, datë14.01.2015, Për një shtesë në vendimin nr. 953, datë 29.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për
dispozitat zbatuese të ligjit nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”
16. Cila është baza ligjore e • VKM Nr. 841, datë 14.10.2015, Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 953, datë 29.12.2014, të Këshillit të
Ministrave, “Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë””, të
këtij shërbimi?
ndryshuar
• VKM Nr. 8, datë11.01.2017, Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.953, datë 29.12.2014, të këshillit të
ministrave, “Pë dispozitat zbatuese të ligjit nr.92/2014, ‘Pë tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë", të
ndryshuar
• VKM Nr. 84, datë 08.02.2017, Për një ndryshim në vendimin nr. 953, datë 29.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për
dispozitat zbatuese të ligjit nr/ 92/2014 "Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar

