
KARTELË INFORMATIVE
AL112050

1. Emri i shërbimit Urdhër veprim për pagesën e kontributeve si i vetëpunësuar në bujqësi
2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

Pagesat e kontributeve të detyrueshme të vetëpunësuarve në bujqësi njihen si periudha sigurimi për efekt të përfitimeve nga ligji
i sigurimeve shoqërore,ligji i sigurimeve shëndetësore dhe akteve nënligjore

3. Çfarë ofron ky shërbim? Dokumentin, nëpërmjet të cilit mund të kryen pagesat e kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore për të
vetëpunësuarit në bujqësi, i cili dorëzohet në bankë ose degët e Postës shqiptare sh.a

4. Kush përfiton?
Personat, të cilët plotësojnë kushtet ligjore për t'u futur në skemën e detyrueshme të sigurimit të të vetëpunësuarve në bujqësi,
moshën 16 vjeç - moshën për pension, kanë tokë bujqësore në pronësi, përdorim apo me qira dhe ushtrojnë aktivitet bujqësor
dhe/ ose blegtoral

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

Nr Lloji Dokumenti lëshohet nga: Dorëzohet në sportel nga
aplikanti?

Dokumenta bazë :

1 Vërtetim të pronësisë mbi
tokën

Zyra e Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme,
pranë organeve të pushtetit
vendor

Po

2 Vërtetim mbi tokën e marrë në
përdorim

Bashki/ Njësia
Administrative Po

3 Kontratë e noterizuar e
qiramarrjes së tokës bujqësore Noteri Po

4
Vërtetim për ushtrimin e
veprimtarisë bujqësor
bujqësore/blegtorale

Bashki/ Njësia
Administrative Po

5 Certifikatë familjare Zyrat e Gjendjes Civile Jo
Të vetëpunësuarit në bujqësi në vazhdimësi paraqitesin vetëm dokumentin :

1 Deklaratë e të vetëpunësuarit
në bujqësi Aplikanti Po

6. Ku mund të aplikoj?

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Inspektori për të vetëpunësuarit në
bujqësi (i vendosur pranë zyrave të
njësive administrative)   Agjencia
Lokale e Sigurimeve Shoqërore

Në çdo qytet të Republikës së
Shqipërisë, ku ju keni
vendbanimin

Në çdo njësi Administrative
të Republikës së Shqipërisë

ALSSH: E hënë - e premte,
ora 08:00 - 14:00
E shtunë, ora 08:00 - 11:00

7. A është ky shërbim
online?

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4

Ofrohet informacion mbi shërbimin
Ofrohet informacion dhe
mundësi shkarkimi i formularit
të aplikimit

Ofrohet informacion dhe
mundësi për dorëzimin e
aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht
online

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës
Shërbim pa pagesë Nuk ka

9. Sa kohë nevojitet për të
marrë shërbimin? Menjëherë

10. Çfarë përfitoj? Urdhër veprimi i lejon personit të kryejë pagesat e detyrueshme të kontributeve shoqërore dhe shëndetësore,si i vetëpunësuar
në bujqësi

11. Ç'afat vlefshmërie ka? 3 muaj brenda vitit kalendarik në të cilin është lëshuar ky urdhër veprim

12. Ku e marr? Në sportele                                  Me postë                                  E-albania                             Me e-mail

13. Cili është institucioni
përgjegjës? Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH)

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

Kontakto në: Orari
E- albania:e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
ISSH web: www.issh.gov.al; kontakt@issh.gov.al
Call Center: 11800

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

15. Nëse kam ankesë, si të
veproj?

Në sportele                                  Me postë                        Web-i i Institucionit                       Me e-mail

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

16. Cila është baza ligjore e
këtij shërbimi?

Ligji nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.
VKM nr. 77, datë 28.01.2015, "Për kontributet e detyrueshme dhe përfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqërore dhe sigurimit të
kujdesit shendetësor".
Rregullore nr. 2, e ISSH-së, datë 02.12.2008 "Për kontributet e sigurimeve shoqërore", në zbatim të këtij Ligji.


