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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
Dokument identiteti i 
noterizuar i personit që ka 
statusin e invalidit para dhe 
tetraplegjik

Zyrat e Gjendjes Civile / 
Noteri Po

2
Fotokopje e noterizuar e 
librezës që vërteton se 
kërkuesi ka statusin e të 
sëmurit (invalid) paraplegjik 
ose tetraplegjik

Noteri Po

3

Dokumentin mbi pronësinë e 
mjetit, kontratë shitje ose 
dhurimi të noterizuara. Në 
rastet kur i sëmuri nuk mund 
të firmosë kontratën, në vend 
të tij firmos kujdestari ligjor. Në 
rastet kur firmos kujdestari 
duhet deklarata e kujdestarisë

Noteri Po

4

Prokurë e posaçme për 
përdorimin e makinës te 
noteri, ku personi që ka 
statusin paraplegjik dhe 
tetraplegjik, deklaron
personin që do të drejtojë 
makinën. Prokura siglohet nga 
personi që ka statusin ose 
kujdestari. Kur përdoruesi i 
makinës nuk është në 
certifikatë familjare me 
personin që ka statusin, duhet 
dokument identiteti i shoferit i 
noterizuar

Noteri Po

5
Deklaratë te noteri nga invalidi 
ose familjarët e tij që makina 
do përshtatet për të sëmurin 
pas zhdoganimit

Noteri Po

6

Shkresë nga Drejtoria 
Rajonale e Sigurimeve 
Shoqërore nëse është invalid 
pune. Nëse është invalid i 
lindur, këtë
shkresë duhet ta marrë pranë 
njësisë vendore ku merr 
pagesën e paaftësisë

Drejtoria Rajonale e 
Institutit të Sigurimeve 
Shoqërore / 
Njësia administrative e 
qeverisjes vendore

Po

7 Dy fotografi të makinës, njëra 
me invalidin në makinë Aplikanti Po

8

Dokumentacion shtesë për 
aplikim mjeti i papërdorshëm 
për shkak të amortizimit
1. Konfirmim nga Drejtoria 
përkatëse e Transportit 
Rrugor se mjeti është 
çregjistruar
2. Një kopje e deklaratës 
doganore përkatëse nëse 
mjeti është zhdoganuar si 
pjesë këmbimi ose si skrap

Drejtoria Rajonale e 
Shërbimit tëTransportit 
Rrugor /
Dega doganore përkatëse

Po

9

Dokumentacion shtesë për 
aplikim ndryshim pronësie
1. Një kopje e deklaratës 
doganore nëpërmjet të cilës 
janë paguar detyrimet e 
importit

Dega Doganore Po

10

Dokumentacion shtesë për 
aplikim kur mjeti ka humbur
1. Konfirmim nga Drejtoria 
përkatëse e Policisë së Rrethit 
se mjeti është vjedhur. Në rast 
se mjeti i vjedhur gjendet dhe i
kthehet pronarit, ai ka 
detyrimin të paguajë doganën 
për automjetin e dytë që ka 
zhdoganuar

Drejtoria e Policisë së 
Rrethit Po

11 Certifikate familjare Zyrat e Gjendjes Civile Jo
Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari
Shërbimi Social Shtetëror 
(SHSSH) Tiranë Rr. Durrësit, Nr. 83, Tiranë E hënë - e premte, ora 

08:00 -16:30
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
Shërbim pa pagesë

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. 8626, datë 22.06.2000, "Për Statusin e Invalidit Paraplegjik dhe Tetraplegjik"
    • VKM Nr.387, datë 31.05.2001, "Për përjashtimin nga taksat dhe tatimet të invalidëve paraplegjik dhe tetraplegjik"
  • Udhëzim i përbashkët ndërmjet Shërbimit Social Shtetëror me Nr. 75/6 Prot., datë 22.04.2011 dhe Drejtorisë së 
Përgjithshme te Doganave Nr. 5608/6, datë 22.04.2011, " Mbi procedurat e përjashtimit nga detyrimet doganore të importit 
për mjetet që u përkasin të sëmurëve paraplegjikë dhe tetraplegjikë" 

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

Vërtetimin për përjashtimin nga taksat dhe tatimet
Pa afat
Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail
Shërbimi Social Shtetëror (SHSSH)

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
SHSSH web: www.sherbimisocial.gov.al
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?

30 ditë

KARTELË INFORMATIVE
Shërbim për përjashtimin nga taksat dhe tatimet të invalidëve paraplegjik dhe tetraplegjik
Për t'u përjashtuar nga detyrimet doganore per mjetet personale motorike ose jo
Përjashtimin nga taksat dhe tatimet për importimin e një makine me fuqi motorike deri në 2500 kubikë dhe me numër 
vendesh 4+1, për t'u përdorur për nevojat e invalidit para ose tetraplegjik
Personi që ka statusin e invaliditetit para ose tetraplegjik


