
VENDIM 
Nr. 35, datë 22.1.2020 

PËR MIRATIMIN E TARIFAVE PËR SHËRBIMET ELEKTRONIKE TË 
AGJENCISË KOMBËTARE TË SHOQËRISË SË INFORMACIONIT 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe në vijim të pikave 5, shkronja “ë”, dhe 6, 
shkronja “e”, të kreut II, të vendimit nr. 673, datë 22.11.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për 
riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, të ndryshuar, me 
propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave 

VENDOSI: 

1. Shërbimet elektronike në favor të organeve dhe institucioneve të administratës publike dhe 
subjekteve private ofrohen nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, kundrejt 
aplikimit të tarifave përkatëse. 

2. Për organet dhe institucionet e administratës publike, shërbimi elektronik për nënshkrim 
elektronik, vulë elektronike, certifikatë elektronike, transaksion në platformën qeveritare të 
ndërveprimit (GG), ofrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, me tarifën 
zero lek. 

3. Për subjektet private, shërbimi elektronik për nënshkrim elektronik, vulë elektronike, 
certifikatë elektronike, transaksion në platformën qeveritare të ndërveprimit (GG), ofrohet nga 
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit me tarifat, si më poshtë vijojnë: 

a) 4 800 (katër mijë e tetëqind) lekë, përfshirë TVSH-në, për nënshkrimin elektronik, me afat 
vlefshmërie 1 vit; 

b) 20 (njëzet) lekë, përfshirë TVSH-në, për shërbimin e vulosjes së dokumenteve me vulë 
elektronike/për transaksion; 

c) 4 000 (katër mijë) lekë, përfshirë TVSH-në, për certifikata elektronike për sistemin fiskal, 
me afat vlefshmërie 1 vit; 

ç) 15 (pesëmbëdhjetë) lekë, përfshirë TVSH-në, për transaksion në platformën qeveritare të 
ndërveprimit (GG). 

4. Pagesa e tarifave kryhet nga subjektet private në momentin e aplikimit online për kryerjen e 
veprimeve dhe të procedurave, nëpërmjet pagesës elektronike në portalin e-Albania. 

5. Të ardhurat e realizuara derdhen 100% në buxhetin e shtetit, në përputhje me vendimin nr. 
432, datë 28.6.2006, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin dhe administrimin e të ardhurave, që 
krijohen nga institucionet buxhetore”. 

6. Vendimi nr. 15, datë 12.1.2018, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e tarifave për 
shërbimet elektronike të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë të Informacionit”, shfuqizohet. 

7. Ngarkohet Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit për zbatimin e këtij vendimi. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
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