
Shteti elektronik në dorën tënde

Shërbimet me pagesë më të përdorura gjatë muajit:

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë 
së Informacionit (AKSHI)

Aplikim për certifikatë elektronike 
për projektin e fiskalizimit

Ministria për Evropën 
dhe Punët e Jashtme (MEPJ)

Aplikim për pasaportë dhe kartë identiteti 
(për shtetasit shqiptarë që jetojnë jashtë kufijve)

Aplikim për pajisje me nënshkrim elektronik 
për të punësuarit dhe subjektet tatimpaguese

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë 
së Informacionit (AKSHI)

Dokumentet me vulë elektronike më të gjeneruar gjatë muajit:

Certifikatë familjare
(shqip / në gjuhë të huaj) Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)

Kontributet për sigurimet shoqërore IInstituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH)

Certifikatë personale 
(shqip / në gjuhë të huaj) Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)

Deklarimi dhe pagesa e kontributeve 
nga punëdhënësit Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT)

Gjobat e kontrollit Teknik 
vjetor të automjeteve

Drejtoria e Përgjithshme 
e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Vërtetim pensioni Instituti I Sigurimeve Shoqërore (ISSH)

Shërbimet me numrin më të lartë të aplikimeve për muajin:

    Statistika, Prill 2023

17,187,263

Vizita në platformën
e-Albania

1,602,226

Aplikime për shërbimet
elektronike

2,541,217

Përdorime të shërbimeve
elektronike

19,791,614   
Transaksione në platformën
qeveritare të ndërveprimit

Aplikime

335,856
Përdorues në aplikacionin

mobile

434,222

Përdorues unikë

26,959

Përdorues të rinj unikë

2,819,499

Numri i përdoruesve unikë (total
progresiv në muajin respektiv)

Përdorues

51,974

Dokumente me vulë 
elektronike të gjeneruara

1,227

Shërbime elektronike në
platformë

4

Niveli i shërbimeve
elektronike

637,107

Dokumente me vulë
elektronike të gjeneruara

e-Shërbime

2,914,497
Numri i të regjistruarve në portal

(totali progresiv në muajin respektiv)

25,621
Të regjistruar
në platformë

Të regjistruar

e-Albania 
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The most used paid services during the month: 

National Agency of Information Society
Application for electronic certificate 
for the fiscalization project

Ministry for Europe 
and Foreign Affairs (MEFA)

Application for passport and identity card 
(for Albanian Citizens residing abroad)

Application for electronic signature 
for employees and tax-paying National Agency of Information Society

Documents with electronic seal mostly generated during the month:

Family Certificate
(Albanian/in foreign language) General Directorate of Civil Status

Contributions for Social Security Social Security Institute (SSI)

Personal Certificate
(Albanian/in foreign language) General Directorate of Civil Status

Declaration and payment of 
contribution by Employers General Directorate of Taxes

Annual technical inspection 
fines for vehicles General Directorate of Road Transport Services

Pension verification Social Security Institute (SSI)

Services with the highest number of applications for the respective month: 

    Statistics, April 2023

17,187,263

Visits at the e-Albania 
platform 

1,602,226

Applications for electronic 
services

2,541,217

Use of the electronic 
services

19,791,614   
Transactions at the governmental 

interoperability platform

Applications

335,856
Users in the Mobile 

Application

434,222

Unique users

26,959

New unique users

2,819,499

Number of unique users (progres-
sive total of the respective month)

Users

1,227

Electronic services in the 
platform

4

Electronic services 
Level

e-Services

2,914,497
Number of the registered users in the 

platform (progressive total of the 
respective month)

25,621

Registered in the platform

Registered

e-Albania 

e-Sealed generated 
documents

637,107


