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1. Emri i shërbimit

2. Cili është qëllimi i 
shërbimit?

3. Çfarë ofron ky shërbim?

4. A jam përfitues?

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

1 Kërkesë e thjeshtë Aplikanti Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Agjencia Kombëtare e Duhan 
Cigareve

Tiranë
Rruga: Siri Kodra (pranë Entit 
Shtetëror të Farërave), Tiranë

E hënë - e enjte, 08:00 - 
16:30
E premte: 08:00 - 14:00

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

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës

8.200 lekë të reja Komisioni bankar
Në një bankë (ose në disa 
banka), jashtë institucionit

9. Sa kohë nevojitet për të 
marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

13. Cili është institucioni 
përgjegjës?

16. Cila është baza ligjore e 
këtij shërbimi?

15. Nëse kam ankesë, si të 
veproj?

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

Ligji Nr.8691, datë 16.11.2000" Për prodhimin dhe tregtimin e duhanit  dhe të cigareve " i ndryshuar

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

Raport analizë

6 muaj

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                               Me e-mail

Agjencia Kombëtare e Duhan-Cigareve (AKDC)

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
AKDC web: www.bujqesia.gov.al/agjencia-kombetare-e-  
duhan-cigareve/
Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 
E hënë - e premte, ora 08:00 - 19:00

5. Çfarë dokumentesh 
duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 
online?

8. Sa është tarifa për 
marrjen e shërbimit?

15 ditë para lëshimit të raport analizë

KARTELË INFORMATIVE

Raport analizë për puro dhe duhan të grirë

Subjekti i bën të mundur konsumatorit, vërtetësinë e të dhënave të deklaruara për produktin në fjalë

Subjekti i mundëson qytetarit, që produkti që ai konsumon të ketë garancinë e produktit

Subjektet


