KARTELË INFORMATIVE
AL012044
1. Emri i shërbimit

Lëshim certifikatë rezidence

2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

Ky shërbim i mundëson tatimpaguesit lëshimin e certifikatës së rezidencës për të vërtetuar se paguan tatimet për të ardhurat
globale në Shqipëri, në mënyrë që të shmangë taksimin e dyfishtë për ata vende me të cilat Shqipëria ka një marrëveshje të
dyfishtë.

3. Çfarë ofron ky shërbim?

Vërtetimi i rezidencës i ofron tatimpaguesve që paguajnë tatimet për të ardhurat globale në Shqipëri, të përfitojnë nga
shmangia e taksimit të dyfishtë me ata shtete që Shqipëria ka marrëveshje

4. A jam përfitues?

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

Individë, Organizatë Jofitimprurëse, Administratë / Institucione, persona juridikë apo fizikë rezidentë në Shqipëri
Dorëzohet në sportel nga
Nr
Lloji
Dokumenti lëshohet nga:
aplikanti?
Për individët :
Kohëqëndrimi në Republikën e
Shqipërisë (shkresë nga
Drejtoria e Përgjithshme e
1
D.P.P.SH, me të dhënat e hyrjePo
Policisë
daljeve kufitare nga sistemi
TIMS).
Vërtetim i banesës së
përhershme (kopje e aktit të
Aplikanti, Zyra Vendore e
pronësisë së banesës, kopje e Regjistrimit të Pasurisë,
2
Po
kontratës së qerasë ose
Noteri, Njësia
vërtetim banese nga njësia
Administrative
administrative ku banon)
Kërkesa me shkrim, ku
specifikohet viti , shteti dhe
3
Aplikanti
Po
arsyeja për të cilën kërkohet
çertifikata
Qëndra e interesave jetike
4
(interesat personale dhe
Aplikanti
Po
ekonomike)
Tatimpaguesin :
Kërkesa me shkrim, ku
specifikohet viti, shteti dhe
arsyeja për të cilën kërkohet
çertifikata

Aplikanti

Po

Qyteti

Adresa

Tiranë

Rr. "Gjin Bue Shpata",
Tiranë

Niveli 1
Ofrohet informacion mbi
shërbimin

Niveli 2
Ofrohet informacion dhe
mundësi shkarkimi i formularit të
aplikimit

Niveli 3
Ofrohet informacion dhe
mundësi për dorëzimin e
aplikimit online

Orari
E hënë –e enjte, ora 08:00 –
16:30
E premte, ora 08:00 -14:00
Niveli 4
Shërbimi ofrohet tërësisht
online

Tarifa bazë
Shërbim pa pagesë

Tarifa shtesë
Nuk ka

Tarifa Online

1
Zyrat pritëse
6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim
online?

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?
9. Sa kohë nevojitet për të
marrë shërbimin?

Drejtoria e Përgjithshme e
Tatimeve

Mënyra e pagesës

10 ditë

10. Çfarë përfitoj?

Certifikatë rezidence
(për t'u paraqitur në shtetet me të cilat Shqipëria ka marrëveshje për shmangien e taksimit të dyfishtë si dhe në Shtetet me të
cilat nuk kemi marrëveshje në zbatim të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar)

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

Pa afat

12. Ku e marr?

Në sportele

13. Cili është institucioni
përgjegjës?

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

Me postë

E-albania

Me e-mail

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
Call Center: 11800

Call Center: E Hënë- E Premte, ora 07:00-21:00
E shtunë,ora 07:00-14:00

Në sportele
Me postë
15. Nëse kam ankesë, si të
Në platformën "Shqipëria që duam"
veproj?
Link: www.shqiperiaqeduam.al

Web-i i Institucionit

Me e-mail

• Ligji Nr.9920, datë 19.05.2008, “Për procedurat tatimore”, i ndryshuar
16. Cila është baza ligjore e • Ligj Nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar
• Udhëzimi Nr. 6, datë 10.02.2004 i Ministrisë së Fianancave “Për marrëveshjet bilaterale për shmangien e taksimit të dyfishtë
këtij shërbimi?
dhe parandalimin e evazionit fiskal“

