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1. Emri i shërbimit Të ardhura shtesë për fëmijë në ngarkim
2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

Ky shërbim i mundëson përfituesit të ardhura shtesë për çdo fëmijë në masën 5 % pensionit bazë por jo më shumë se 30%
të tij

3. Çfarë ofron ky shërbim?
Ky shërbim i ofrohet personit të siguruar pensionist që ka në ngarkim fëmijë nën moshën 18 vjeç ose deri në 25 vjeç nëse
vazhdojnë studimet. Personi i siguruar në ngarkim merr një të ardhur shtesë për çdo fëmijë në masën 5 % të pensionit bazë
por jo më shumë se 30% të tij

4. A jam përfitues? 1. Pensionist që ka persona në ngarkim
2. Pensionist invalid

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

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

1 Fotokopje e nënshkruar e
kartës së identitetit Aplikanti Po

2 Vërtetim shkolle për fëmijët
mbi 18 vjeç Institucione Arsimore Po

3

Vërtetim nga zyra e punës si
punëkërkues, për personat
që janë në ngarkim dhe nuk
janë në marrëdhënie pune

Zyra e Punës Po

4

Vërtetim nga zyra e tatim
taksave/ bashkitë /komunat
për ushtrim ose jo aktiviteti
privat

Drejtoria Rajonale Tatimore Po

5 Deklaratë personale Aplikanti Po
6 Çertifikatë familjare Zyrat e Gjendjes Civile Jo

6. Ku mund të aplikoj?

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Sporteli i ADISA;
Drejtoria Rajonale e Sigurimeve
Shoqërore (DRSSH);
Agjencia Lokale e Sigurimeve
Shoqërore (ALSSH)

Sporteli i ADISA: Krujë,
Kavajë, Fier, Gjirokastër,
Maliq;
Në çdo qytet të Republikës
së Shqipërisë, ku ju keni
vendbanimin

Sporteli i ADISA:
• “Pallati i Kulturës i Kavajës”,
Kati i parë, pranë Shëtitores
“Josif Buda”, Kavajë
• “Lagjia numër 1”,  Krujë;
• “Shtëpia e Ushtarakëve”
Lagjia “11 Janari”, Fier.
• “Bulevardi 18-Shtatori” Ish-
Shtëpia Oficerave, Gjirokastër;
• “Bulevardi “Rinia” , Maliq;
Agjencitë Lokale të
Sigurimeve Shoqërore dhe
Drejtoria Rajonale e
Sigurimeve Shoqërore që
gjenden në çdo qytet të
Shqipërisë

Sporteli ADISA: E hënë- E
premte ora 08:00 -15:00;
DRSSH: E hënë - e enjte,
ora 08:00 - 16:00;
E premte, ora 08:00- 14:00
ALSSH: E hënë- e premte,
ora 08:30- 16:00
E shtunë, ora 08:30- 12:00

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? 30 ditë

10. Çfarë përfitoj? Librezë pensioni

11. Ç'afat vlefshmërie ka? Për pensionistet invalid përcaktohet me afat sipas vlefshmërisë së vendit të KMCAP për humbjen e aftësisë në punë dhe për
të gjithë përfituesit sipas kritereve të tjera të përcaktuara për fëmijët në ngarkim.

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?

Neni 35, të Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993, "Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë"
Udhëzimi nr. 2, datë 05.10.2005, i ISSH-së, "Për llogaritjen dhe indeksimin e bazës së vlerësuar dhe pagës neto për efekt
pensioni"
Rregullore nr. 1, datë 19.10.2009, i ISSH-së, "Mbi administrimin dhe llogaritjen e pensioneve"


