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Platforma Qeveritare e Ndërveprimit

Platforma Qeveritare e 
Ndërveprimit është arkitektura
bazë që lejon ndërveprimin e 49
sistemeve elektronike të
institucioneve publike shtetërore
me njëri-tjetrin. 
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Numri i sistemeve te ndërlidhura dhe transaksionet përmes GG
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GG enables: 
• Elimination of associated documents, thus not requesting them anymore from citizens 
• 62% prefilled application forms on the e-Albania portal
• Real time verification of citizens data for public employees
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Numri i shërbimeve elektronike në portal përgjatë viteve 2013-2018 
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Nr i e-sherbimeve 2013 - 2018

112 shërbime elektronike me vlerë
ligjore:

 54 me vulë elektronike

 68 me nënshkrim elektronik



Vula Elektronike dhe

Nënshkrimi Elektronik



Impakti i vulës elektronike në Shqipëri



300 shërbime elektronike dedikuar biznesit

Shërbimet më të përdorura:

• Aplikimi për leje ndërtimi

• Konfirmimi mbi gjendjen aktive të mjetit

• Vërtetim për pagimin e detyrimeve

• Vërtetim për pagesat e kontributeve

• Faturat e energjisë

• Ekstrakt i thjeshte/historik

• Vërtetim xhiro për 3 vitet e fundit

• Kundervajtjet rrugore

• Dorëzimi i bilanceve vjetore

Vertetimet e biznesit

Prej 2017

600,000 shkarkime



Nënshkrimi elektronik në Shqipëri: e-leje

• 100% sistem paperless

• Një nga sistemet më të përparuara shtetërore në

vend

• 1600 + përdorues të sistemit (punonjës publikë)

• 5 dokumente të kërkuara të eliminuara për

aplikuesit për shkak të ndërveprimit

• Çdo dokument i ngarkuar, si dhe leja e ndërtimit

mbajnë vlerë ligjore për shkak të nënshkrimit

elektronik

• 230,000 letra eliminohen çdo muaj

(10 furgonë me letër)  

e-Leje:

Që prej 2016

200,000+ përdorime

30,000+ aplikime



SKEMAT KOMBETARE:

2018: 6,000 aplikime

2019: 8,000 aplikime

• Aplikime online me 0 dokumente për të
përfituar nga skemat mbështetëse të ofruara

nga Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural;

• Kryhet nëpërmjet Modulit të e-Albanias nga 

punonjësit e autorizuar;

• Gjatë aplikimit konsultohen 4 regjistra

elektronikë, duke mundësuar plotësimin e 65% 

të fushave të formularit:

• Fermerët erdhën në "Agropikas" vetëm me 

dokumentin e tyre të identifikimit dhe NIPT

Risia e 2018: Aplimi online i fermerëve përmes skemave kombëtare mbështetëse



• 13 shërbime të reja elektronike që mundësojnë
pagesa të tilla si:  tatimi në vlerën e shtuar, 

tatimi në burim, tatimi mbi fitimin, taksat dhe 

tarifat kombëtare etj., të mundësuara nga 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dedikuar

bizneseve;

• 1 e-shërbim për pagesën e taksave dhe
tarifave vendore nga Drejtoria e Përgjithshme e 

Taksave dhe Tarifave Vendore për bizneset që

operojnë në Bashkinë e Tiranës;

• Këto shërbime lehtësojnë biznesin e 

përditshëm, reduktojnë kohën dhe ndihmojnë

bizneset të kenë një kanal tjetër për të paguar

detyrimet e tyre tatimore ndaj shtetit.

Pagesa online e taksave, tarifave dhe detyrimeve
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