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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

Akti i kalibrimit të 

kontejnerëve (depozitave, 

sillosa, etj.) nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Metrologjisë, 

në rastet kur do të 

depozitohen lëngje apo 

materiale rifuxho

Drejtoria Përgjithshme 

Metrologjisë
Po

2

Certifikimet përkatëse për 

instrumentet dhe pajisjet 

matëse

Drejtoria Përgjithshme 

Metrologjisë
Po

3

Deklarata për natyrën dhe 

pozicionin tarifor të 

produkteve që priten, 

dërgohen, mbahen dhe të 

lëndëve të para dhe 

produkteve të prodhuara

Aplikanti Po

4 Dokumenti i garancisë
Filialet e Bankës ose 

Shoqëri Sigurimi
Po

5

Informacioni për sistemin 

kontabël që përdor shoqëria, 

si dhe masat e kontrollit të 

brendshëm e metodat e 

kontrollit që ajo përdor

Aplikanti Po

6

Planimetria e ambienteve të 

planifikuara për magazinë 

fiskale, të shoqëruara me 

foto për çdo plan si brenda 

ashtu edhe jashtë
Aplikanti Po

7

Prokura e përfaqësuesit 

ligjor për marrjen përsipër të 

përgjegjësive të shoqërisë, 

për rastet kur nuk 

përcaktohet në ekstraktin e 

Qendrës Kombëtare 

Biznesit

Dhoma e notereve Po

8

Vlerësimi i sasive të 

produkteve të akcizës të 

prodhuara, të përpunuara 

dhe të depozituara/të 

stokuara për një periudhë të 

caktuar

Aplikanti Po

9

Dëshmi penaliteti e 

përfaqësuesit të 

shoqërisë/administratorit 

dhe aksionarëve të 

shoqërisë

Drejtoria e Përgjithshme e 

Burgjeve
Jo

10

Konfirmimi se shoqëria nuk 

ka asnjë detyrim të pashlyer 

ndaj administratës doganore 

në momentin e aplikimit

Dega Doganore përkatëse Jo

KARTELË INFORMATIVE

Autorizim magazine fiskale stokimi 

Pajisja me autorizim për magazinë fiskale stokimi, për të gjithë personat që blejnë, presin, dërgojnë, mbajnë dhe shesin 

produkte që i nënshtrohen akcizës, nën regjimin e pezullimit të detyrimeve

Autorizimin për magazinë fiskale stokimi iu mundëson aplikuesve, që si pjesë të aktivitetit të tyre, të mund të presin, të 

dërgojnë, të ruajnë, të magazinojnë produktet e akcizës në magazinat fiskale, nën regjimin e pezullimit të detyrimeve

Përfituesi i shërbimit është një qytetar ose subjekt tregtar, i cili përmbush kriteret dhe kushtet e nevojshme për të aplikuar 

për shërbimin e cilësuar

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?



11

Kopje e titullit të lejes apo 

licencës së lëshuar nga 

Qendra Kombëtare Biznesit  

të parashikuar nga shtojca e 

ligjit për licencat, autorizimet 

dhe lejet në Republikën e 

Shqipërisë

Qendra Kombëtare Biznesit Jo

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Degët doganore mbikëqyrëse 

(Dogana territorialisht 

kompetente e aplikuesit)

Dega Doganore Tiranë, 

Dega Doganore Durrës, 

Dega Doganore Rinas, 

Dega Doganore Elbasan, Dega 

Tiranë, Durrës, Rinas, 

Elbasan, Qafë Thanë, 

Kapshticë, Korçë, Kakavijë, 

Kukës-Morinë, Shkodër, 

Sarandë-Qafë Botë, Bllatë, 

Berat, Fier, Vlorë, Tre Urat, 

Lezhë

1. Dega Doganore Tiranë - 

SH52 Vorë e vjetër

2. Dega Doganore Rinas - 

Aeroporti "Nënë Tereza"

3. Dega Doganore Durrës - 

Porti detar Durrës

4. Dega Doganore Elbasan - 

E hënë - e shtunë, ora 08:00 

- 16:00 (me daljen e një 

Urdhri nga Drejtori i 

Përgjithshëm, orari zgjatet 

në varësi të urdhrit)

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?

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?

Koha maksimale për lëshimin e dokumentit është 30 ditë

Autorizim për magazinë fiskale stokimi

Autorizimi hyn në fuqi në datën që firmoset nga drejtori i përgjithshëm dhe vlefshmëria është pa afat

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave (DPD)

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

DPD web: www.dogana.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

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

��• Ligji Nr. 61, datë 24.05.2012, "Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar

��• VKM Nr. 612, datë 09.05.2012, "Mbi Dispozitat Zbatuese të Ligjit për Akcizat" i ndryshuar


