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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
Dokumenti që provon pagesën e 

tatimit në burim.

Drejtoria Rajonale Tatimore 

përkatëse ku janë paraqitur 

paraprakisht kopje e faturave dhe 

e regjistrimeve të mbajtura nga 

agjenti i tatimit në burim sipas 

nenit 35 të Ligjit Nr. 8438, datë 

28.12.1998, "Për tatimin mbi të 

ardhurat"”, i ndryshuar

Po

2

Kërkesë me shkrim, ku të 

specifikohet: Emri dhe Nipt-i i 

tatimpaguesit që ka mbajtur 

tatimin në burim; Tatimpaguesi jo-

rezident, numri i tij i identifikimit 

për qëllime tatimore, rezidenca

Aplikanti Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Sporteli i ADISA;

Drejtoria e Përgjithshme e 

Tatimeve

Sporteli i ADISA: Shkodër;

DPT: Tiranë

Në qendrën ADISA në Shkodër;

Rr. "Gjin Bue Shpata", Tiranë

ADISA: E hënë- E premte ora 

08:00 -15:00;

DPT: E hënë-– e Enjte, ora: 

08:00-– 16:30                                    

E premte, ora: 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

Shërbim pa pagesë Nuk ka

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.9920, datë 19.05.2008, "“Për procedurat tatimore"”, i ndryshuar

• Udhëzimi nr. 24 datë 02.09.2008 "“Për procedurat tatimore", i ndryshuar

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al

Vërtetim

Pa afat

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                                          Me e-mail

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT)

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

DPT web: www.tatime.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

Vërtetim për pagesën e tatimit në burim për jo-rezidentët

Ky shërbim i mundëson tatimpaguesit jorezident për ta paraqitur në administratën tatimore të shtetit ku ai është rezident, me qëllim 

shmangien e tatimit të dyfishtë.

Ky shërbim vlen për shmangien e tatimit të dyfishtë

Qytetar ose subjekt tregtar jo rezident që ka paguar tatimin në burim në Shqipëri.


