KARTELË INFORMATIVE
AL104008
1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

Pajisja me autorizim për nivelin e diferencuar të pagesës së akcizës
Pajisja me autorizim për nivelin e diferencuar të pagesës së akcizës

3. Çfarë ofron ky shërbim? Pajisjen me autorizim për nivelin e diferencuar të pagesës së akcizës
4. A jam përfitues?

Bizneset
Nr

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim
online?

Lloji

1

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

Dokumenti lëshohet nga:

Dokument me të cilin të
deklarojë sasinë e prodhimit
të kompanisë prodhuese të
kësaj kategorie/lloj produkti.
Dokumenti duhet të
plotësojë njëherazi kushtet e
mëposhtme:
a) të lëshohet nga kompania
prodhuese e kategorisë/llojit
të produktit të importuar,
pavarësisht nga vendi
eksportues;
b) të jetë i
certifikuar/miratuar nga
autoriteti fiskal mbikëqyrës i
prodhuesit në shtetin
përkatës;
c) të tregojë sasinë faktike të
prodhimit total të vitit të
mëparshëm, jo vetëm për
markën dhe llojin e
ambalazhit të produktit që
po importohet, për totalin e
të gjitha markave e të
produkteve të të njëjtës
kategori/lloj produkti të
prodhuar prej kompanisë
prodhuese dhe pavarësisht
llojit të ambalazhit. Në rast
Qyteti
të prodhimit të të njëjtit
Tiranë
produkt në të njëjtin vend
(shtet) prodhues, dokumenti
Niveli
i sasisë2 së prodhimit duhet
Ofrohet
informacion
dhe
të tregojë
sasinë e prodhimit
mundësi
shkarkimi
i
të këtij produkti
në këtë
vend
formularit
të
aplikimit
(shtet).

Autoriteti Mbikëqyrës
Po
Financiar i shtetit eksportues

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 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?

Shkresë zyrtare në të cilën miratohet përfitimi i nivelit të diferencuar të akcizes për operatorin ekonomik

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

Deri në fund të vitit kalendarik në të cilin është lëshuar

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?

Tarifa shtesë

Dorëzohet në sportel nga
aplikanti?

30 ditë

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

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

16. Cila është baza ligjore e • Ligji Nr. 61, datë 24.05.2012, "Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar
këtij shërbimi?
• Udhezim Nr. 20, datë 28.09.2012, i Ministrisë së Financave, i ndryshuar

Me e-mail

