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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
Formular aplikimi (aneks i 

miratuar)

Drejtoria e Pergjithshme e 

Doganave
Po

2
Kontratë me firmën 

bashkëpunuese
Aplikanti Po

3 Fatura e mallit Aplikanti Po

4
Dokumentacioni i mallit të 

importuara me parë
Aplikanti Po

5
Garanci bankare në rast të 

importit paraprak
Banka Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Online në portalin e-Albania

Zyra e protokollit të Drejtorisë së 

Përgjithshme të Doganave

Online në portalin e-Albania

Tiranë

Online në portalin e-Albania

Rruga "Dritan Hoxha", 

Laprakë, Tiranë 1001

24 orë

E hënë -  e premte, ora 

08:00 - 16:00

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

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. 102, datë 31.07.2014, "Kodi Doganor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar (nenet 191-202 dhe 228-235)  

• VKM Nr. 651, datë 10.11.2017, "Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 102/2014, "Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë" 

(nenet 691-692)

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al

Autorizim

Nga 1 deri në 5 vjet

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

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

Autorizim për regjimin e përpunimit pasiv

Regjimi i përpunimit pasiv lejon që mallrat shqiptare të eksportohen përkohësisht nga territori doganor i Republikës së 

Shqipërisë, me qëllim që t'u nënshtrohen operacioneve përpunuese dhe produktet që dalin si rezultat i këtyre operacioneve, 

të vendosen në qarkullim të lirë me përjashtim të plotë ose të pjesshëm nga detyrimet e importit

I lejon mundësi që mallrat të përpunohen jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë

Subjektet private


