
1. PAGESAT  

Në këtë menu ju mund të hapni, modifikoni ose mbyllni një autorizim për debitim direkt, 

mund të zgjidhni të paguani një faturë me ose pa autorizim. Ju gjithashtu mund të kontrolloni 

faturat e paguara dhe detyrimet ndaj qeverisë, të paguani gjobat e trafikut, taksat lokale dhe 

detyrimet doganore apo të kryeni rimbushje celulari.  

 

Veprimet që ju mund të kryeni janë:   

 

- Rimbushje Celulari  

- Gjobat e Trafikut    

- Doganat 

- Faturat 

▪ Pagesë Fature 

▪ Autorizimet 

▪ Faturat me autorizime 

▪ Faturat e paguara 

- Detyrime taksa lokale 

- Pagesë Takse (TVSH, Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore) 

 

 

1.1 Rimbushje Celulari 

Nëpërmjet menusë Rimbushje Celulari ju mund të kryeni rimbushje të celularit tuaj 

automatikisht nga Dega Internet për Bizneset. Pasi të keni klikuar mbi menunë rimbushje 

celulari zgjidhni një nga operatorët në listë, më pas plotësoni shumën për rimbushje dhe 

numrin e telefonit (mund të përdorni opsionin “Numri Fundit i Rimbushur” dhe automatikisht 

shfaqen lista e numrave të fundit që keni rimbushur). 

 

 
 

 

 

 

 

Zgjidhni njërin nga 
operatorët në të cilin 
doni të kryeni 
rimbushje 

Plotësoni Shumën për 
rimbushje 

Plotësoni numrin e 
celularit ose zgjidhni 
një nga numrat e 
fundit që keni kryer 
rimbushje më pas 
kliko Vazhdo 



Klikoni Verifiko për të kaluar në faqen e dytë: 

 

 
 

Zgjidhni llogarinë nga e cila do të merren fondet. Për të lexuar termat dhe kushtet e 

rimbushjes kliko në kutinë në të majtë të faqes.  

Klikoni Vazhdo/Next dhe do ju shfaqen detajet përmbledhëse të pagesës si mëposhtë: 

 

  
Nëse konfirmoni të dhënat e pagesës klikoni Vazhdo, nëse doni të bëni ndryshime klikoni 

Anullo. 

Pasi të keni konfirmuar transaksionin do ju shfaqet mesazhi: “Veprimi u Krye me Sukses” 

dhe mandati i pagesës në formatin PDF. 

Kliko nëse do të 
aktivizosh ofertë 

Zgjidhni llogarinë 
nga e cila do të 
tërhiqen fondet dhe 
më pas kliko vazhdo 

Lexo dhe 
konfirmo kushtet 
dhe konditat 

Tabela Përmbledhëse. Kliko 
përfundo nëse konfirmon të 
dhënat ose Anullo për tu 
kthyer pas. 



 
 

 

 
 

Rimbushja e celularit autorizohet automatikisht kur biznesi është me të drejta të plota. Kur 

biznesi ka zgjedhur alternativën që hedhësi i të dhënave dhe aprovuesi të jenë të 

ndryshëm, atëhere hedhësit do i shfaqet mesazhi “Veprimi juaj u dërgua për pranim” dhe 

aprovuesi duhet të shkojë tek “Aprovime Në Pritje” për të autorizuar veprimin. 

 

 

 

 

Meshazhi që 
shfaqet kur 
veprimi kryhet 
me sukses 

Referenca e 
veprimit 

Kliko për të gjeneruar 
mandatin 

Mandati 
elektronik me të 
dhënat e pagesës 



1.2  Gjobat e Trafikut 

 

Në këtë seksion mund të paguani gjobat e trafikut pa qenë nevoja të paraqiteni në 

sportelet e pagesave. 

 

 
Në ekranin që ju shfaqet duhet të plotësoni të dhënat për: Targën e Makinës, Numrin e 

Gjobës, Shasinë e Makinës dhe më pas nëse keni plotësuar të dhënat saktë shtypni butonin 

Vazhdo.   

 

 
Zgjidhni gjobën që do të paguani dhe më pas llogarinë nga e cila do të merren fondet. 

Vendosni përshkrimin (opsional) dhe klikoni Vazhdo. Do ju shfaqet dritarja mëposhtë me 

Plotëso një nga 
filtrat e kërkimit 

Kliko vazhdo për të 
kryer pagesën 

Kliko Aktivizo nëse do të 
marrësh njoftime në lidhje me 
gjobat e automjetit 

Zgjidhni Gjobën që 
do të paguani 

Zgjidhni llogarinë 
nga e cila do të 
tërhiqen fondet 

Kontrolloni të 
dhënat, plotësoni 
përshkrimin dhe 
kliko Vazhdo  



detajet e pagesës, nëse konfirmoni të dhënat kliko Vazhdo nëse doni të bëni ndryshime 

kliko Anullo. 

 

 
 

Të gjitha veprimet e mësipërme do kryhen automatikisht vetëm nëse biznesi ka kërkuar 

që përdoruesi të ketë të drejta të plota ndryshe do shfaqet mesazhi “Veprimi juaj u dërgua 

për pranim” 

 

1.3 Doganat 

Nëpërmjet kësaj menuje juve mund të kryeni pagesat për Doganat duke u regjistruar   

    më parë tek portali i Doganave. 

 
 

Në ekranin që ju shfaqet duhet të vendosni të dhënat për NIPT-in e Kompanisë dhe më pas 

të ndiqni hapat për të dhënat e mëtejshme që do tju kërkohen. 

 

1.4 Faturat  

Në menunë faturat janë përfshirë disa nënmenu: 

▪ Pagesë Fature 

Tabela Përmbledhëse. Kliko 
përfundo nëse konfirmon të 
dhënat ose Anullo për tu 
kthyer pas. 

Kliko nëse dëshiron të 
dërgohet mandati në Email 



▪ Autorizimet 

▪ Faturat me autorizime 

▪ Faturat e paguara 

 

1.4.1  Pagesë Fature 

Në këtë ekran ju mund të paguani online të gjitha faturat për Energjinë Elektrike, Ujësjellësin, 

Albtelekom, Vodafone etj... 

Mund të veproni si mëposhtë: 

 

Përzgjidhni tipin e faturës që dëshironi të paguani dhe llogarinë nga e cila ju do të kryeni 

pagesën. 

 

 
 

 

Në vijim do të jepet shembulli i pagesës së faturës së UKT-së.  

• Zgjidhni operatorin që do të kryeni pagesën(UKT); 

• Vendosni Kodin e klientit/Konsumatorit; 

• Klikoni Vazhdo për të kaluar në faqen e dytë; 

 

Zgjidhni një nga 
operatorët 

Plotësoni numrin e 
kontratës dhe kliko 
VAZHDO 



 
 

 
 

Në faqen e dytë zgjidhni faturën që do të paguani dhe llogarinë nga e cila do të merren fondet, 

vendosni përshkrimin dhe klikoni Vazhdo ose Kthehu nëse do të kryeni ndryshime. Në 

dritaren e fundit do të shfaqen të gjitha detajet e pagesës. Kliko Vazhdo nëse konfirmon të 

dhënat ose Anullo nëse nuk do të përfundosh proçesin. 

 

Veprimet e mësipërme do kryhen automatikisht vetëm nëse biznesi ka kërkuar që përdoruesi 

të ketë të drejta të plota, ndryshe do shfaqet mesazhi “Veprimi juaj u dërgua për pranim” 

 

 

Zgjidhni faturën që 
do të paguani 

Zgjidhni llogarinë 
nga e cila do të 
kryhet pagesa 

Plotësoni 
përshkrimin dhe 
kliko Vazhdo 



 
 

 

 

1.4.2 Autorizimet 

Në këtë ekran do të shfaqen të gjitha autorizimet me detajet përkatëse. Ju mund të hapni, 

modifikoni ose mbyllni një autorizim ose të krijoni një autorizim të ri duke specifikuar emrin 

e institucionit, ID-në e abonuesit, datën e hapjes, datën e autorizimit, tipin e transaksionit 

dhe statusin. 

 
 

 

Për të parë detajet e një autorizimi ju fillimisht duhet të përzgjidhni autorizimin nga lista e 

autorizimeve për faturat dhe pastaj klikoni butonin Detaje. 

Pasi të keni klikuar butonin Detaje ju do të mund të shikoni detajet e autorizimit përkatës. 

 

Tabela Përmbledhese. Kliko 
përfundo nëse konfirmon të 
dhënat ose Anullo për tu 
kthyer pas. 

Kliko nëse dëshiron të 
dërgohet mandati në Email 

Lista e 
Autorizimeve  

Kryej veprime me autorizimet aktive: 
Mbyll, Krijo te re, Modifiko 



 
 

Për të hapur një autorizim të ri ju duhet të klikoni te butoni Krijo të re. Në ekranin pasardhës 

do të shfaqet lista e institucioneve për të cilat ju mund të hapni një autorizim: 

Klikoni mbi institucionin përkatës dhe shkruani të dhënat sipas formatit të kërkuar:(psh: 

Oshee) 

  
 

 

Në këtë pjesë ju mund të plotësoni  

 

-Numrin e telefonit  ose  

-Kodin e abonentit   

 

Këtu shfaqen të dhënat e plota të klientit për hapjen e një autorizimi të ri me institucionin e 

përzgjedhur.( Nëse nuk ka të dhëna për numrin tuaj të telefonit referojuni shembullit në krah 

për emërtimin dhe formatin në mënyrë që të krijoni një autorizim të ri)  

Zgjidhni një nga 
institucionet për 
të krijuar 
Autorizimin e 
Ri. 

Plotësoni kodin 
e klientit dhe 
kliko Vazhdo 



 

  
 

 

Klikoni Vazhdo dhe më pas ju duhet të përzgjidhni një llogari nga lista juaj e llogarive, e 

cila do të debitohet për kryerjen e pagesave.  

 

Ju duhet të përzgjidhni “Periudhën e Autorizimit”, janë dy alternativa: 

-Pa limit (të papërcaktuar në kohë)  

-Me afat  (përzgjedhja e afatit duhet të bëhet mbi bazë mujore)  

 

Ju duhet të përzgjidhni tipin e pagesës. Autorizimi ka tre tipe pagesash : 

 

-Automatike (Debitim Direkt), nëse dëshironi që fatura për institucionin përkatës të paguhet 

automatikisht cdo muaj  

 

-Automatike-Limituar (Debitim Direkt), nëse dëshironi që fatura për institucionin përkatës të 

paguhet automatikisht cdo muaj, nëse shuma e faturës është më e vogël se një shumë e 

përcaktuar nga klienti. 

 

-Manuale, nëse dëshironi që pagesa të kryhet nga vetë ju për institucionin përkatës 

nëpërmjet E-banking. 

 



  
 

Ju duhet të përzgjidhni ditën e pagesës dhe mënyrën e njoftimit për pagesën e kryer të 

faturës. Dita e pagesës është e vlefshme për pagesat automatike 

Ju mund të zgjidhni mënyrën e njoftimit si mëposhtë:  

 

- Njofto mbërritjen e Faturës me email  

- Njofto pagesën e Faturës me email 

- Njofto pagesën e Faturës me sms 

  
 

  

Klikoni butonin Vazhdo. Në faqen pasardhëse ju mund të shihni Kushtet dhe Konditat e 

Autorizimit për pagesën e faturave. 

Zgjidhni llogarinë nga ku 
do të tërhiqen fondet 

Zgjidhni periudhën 
e Autorizimit 

Zgjidhni mënyrën e 
pagesës automatike 

Zgjidhni datën e pagesës 
dhe kanalin nëpërmjet të 
cilit do tju vi njoftimi 
Email apo SMS 

Lexo dhe konfirmo kushtet 
dhe konditat e kontratës. 

Kliko Vazhdo/Ktheu për të 
proceduar ose për tu kthyer 
pas 



Lexoni me kujdes kushtet dhe konditat e autorizimit për pagesën e faturave. 

Klikoni butonin “Unë Pranoj” nëse jeni dakort me kushtet e autorizimit për pagesën e 

faturave. 

 

 
 

Do të shfaqet tabela përmbledhëse me detajet e autorizimit, klikoni Vazhdo për të 

përfunduar procesin ose Anullo për tu kthyer pas. 

 

Për të modifikuar një autorizim të krijuar më parë ju duhet të përzgjidhni autorizimin nga lista 

juaj e autorizimeve për faturat dhe të klikoni Modifiko.  

 
Në faqen e dytë ju mund të modifikoni autorizimin që keni përzgjedhur më parë për t’u 

modifikuar. Ju mund të ndryshoni llogarinë nga ku dëshironi të kryeni pagesën e faturës, 

kohëzgjatjen e autorizimit, tipin e pagesës dhe datën e pagesës dhe pastaj klikoni Vazhdo.  

Lexo dhe konfirmo kushtet 
dhe konditat e kontratës. 

Zgjidh një nga kontratat për 
te kryer modifikime 

Kliko Modifiko 



 

 
Në vazhdim ju mund të shihni modifikimin e autorizimit të zgjedhur më parë.  

 

- Nëse mendoni se detajet jane të rregullta shtypni butonin Përfundo 

- Nëse jo, shtypni butonin Anullo për të modifikuar detajet që keni vendosur 

 

 

Për të mbyllur një autorizim ekzistues ju duhet të përzgjidhni autorizimin që dëshironi të 

mbyllni nga lista juaj e autorizimeve dhe klikoni butonin Mbyllje. 

 

 
 

 

 

Kryeni 
ndryshimet që 
dëshironi dhe 
kliko Vazhdo 

Zgjidh kontratën që do të mbyllësh 
dhe kliko butonin Mbyll 



 
 

Në faqen pasardhëse ju mund të shihni detajet e autorizimit të zgjedhur. 

- Klikoni Vazhdo nëse dëshiron të mbyllësh marrëveshjen me detajet e mësipërme  

- Klikoni Anullo nëse nuk dëshironi ta mbyllni autorizimin e përzgjedhur 

 

1.4.3 Faturat me Autorizime   

 

Në këtë ekran paraqiten të gjitha faturat të cilat kanë një autorizim aktiv. Këtu mund të shihen 

gjithashtu edhe detajet e faturave me autorizim si: emri i institucionit, emri i klientit, ID-ja e 

klientit, nr i faturës, data e lëshimit,shuma dhe statusi i pagesës. 

Në këtë panel mund të kryhen edhe pagesa duke përzgjedhur faturën të cilën dëshiron ta 

paguash duke klikuar mbi butonin Vazhdo. 

 

1.4.4 Faturat e Paguara 

 

Në këtë ekran do të shfaqen kategoritë e faturave të paguara nga kompania:   

 

Tabela Përmbledhëse. 
Kliko përfundo nëse 
konfirmon të dhënat ose 
Anullo për tu kthyer pas. 

 

Lista e faturave 
të paguara 



Pasi përzgjidhet një faturë nga lista, duke klikuar mbi butonin Detaje, do të përfitoni të gjitha 

detajet për faturën e paguar. 

 

 
 

 

Në qoftë se klikojmë mbi opsionin e arkivës do të paraqitet në ekran një përmbledhje e 

faturave të paguara në datën dhe shumën e caktuar. Në ekranin mëposhtë mund të zgjidhni 

periudhën e faturës së paguar dhe klikoni kërko. Në pjesën e dytë të ekranit do ju shfaqen të 

gjitha faturat e paguara për atë periudhë.  

 

 
 

 

Kliko mbi njerën nga 
faturat për të gjeneruar 
detajet e saj 

Lista e faturave të paguara 

Zgjidh periudhën e faturës 
që do të gjenerosh dhe 
kliko Kërko  



1.5  Detyrimet e Taksave Lokale 

Në këtë menu ju keni mundësinë të paguani detyrimet ndaj qeverisë online. 

 

 
 

 

Ju mund të përzgjidhni nga lista e institucioneve atë institucion që dëshironi për të kryer 

pagesën. 

Ju mund të shtoni,modifikoni,ose të hiqni nga lista detyrimet për t’u shlyer, në përputhje me 

kërkesat tuaja. 

Ju mund të vendosni kodin e llogarisë së detyrimit që duhet të shlyeni e më pas mund të 

përzgjidhni llogarinë nga e cila do të paguani detyrimin. 

• Pasi të kompletohen fushat e mësipërme mund të vazhdoni duke klikuar opsionin 

Vazhdo nëse dëshironi të përmbushni detyrimin tuaj dhe më pas të ndiqni hapat që do 

t’ju shfaqen në faqen pasardhëse 

• Klikoni Kthehu në qoftë se nuk doni të vazhdoni me pagesën 

Të gjitha veprimet e mësipërme do kryhen automatikisht vetëm nëse biznesi ka kërkuar që 

përdoruesi të ketë të drejta të plota ndryshe do shfaqet mesazhi “Veprimi juaj u dërgua për 

pranim” 
 

1.6  Pagesë Takse 

Tashmë të gjithë përdoruesit e Business E-Banking mund të kryejne pagesën e Detyrimeve 

Tatimore nëpërmjet kompjuterit të tyre pa asnjë komision. 

Nën menuja “Pagese Takse” ose ‘Tax Payment’ është e vendosur në menun kryesore “ 

Pagesat” (Payments). Pika e parë kryesore për të kryer pagësen e taksave është plotësimi i 

saktë i numrit serial të faturës. Numri serial në total ka 20 karaktere të cilat shpjegohen si 

mëposhtë: 

 

Shembull : 

K14151617J1700001604                       

NIPT    Kodi i taksës   Viti dhe muaji i fatyrës tatimore 

 

- 10 karakteret e para përkojnë me Nipt-in e subjektit 

- 6 karakteret në vazhdim tregojnë kodin e taksës 

Plotëso kodin e 
institucionit që do 
të kryesh pagesën 
dhe kliko kërko 
më pas kliko mbi 
checkbox. 

Kliko Vazhdo për 
të proceduar me 
pagesën 



- 4 karakteret e fundit  vitin dhe muajin e faturës. 

 

Në ato raste kur pagesa e taksës kryhet një herë në vit, dmth ështe pagesë vjetore  katër 

karakteret e fundit do të përfshijnë vitin dhe -A  

 

Shembull numër serial: K14151617J1700001604 ose K14151617J17000016-A 

 

 

Hapat që ndiqen për kryerjen e pagesës së taksave: 

 

Hapi 1 

Në momentin që klikoni në nënmeunë Pagesë Takse do ju shfaqet dritarja si mëposhtë: 

Në kutinë që lexon Tax Serial Number plotësoni manualisht numrin serial sipas udhëzimeve 

të dhëna mësipër. Pasi keni plotësuar numrin serial kliko Next. 

 

 
 

 

Hapi 2 

Pasi keni klikuar butonin Next do të shfaqet dritarja e dytë. 

Në pjesën e parë zgjidhni llogarinë nëpërmjet të cilës do të kryeni pagesën. Sigurohuni që kjo 

llogari të ketë limit të mjafueshëm për të kryer transaksionin. Nëse llogaria nuk ka gjendje 

do të shfaqet mesazhi: “Limit Juaj nuk është I mjaftueshëm”.   

 

Më pas vendosni manualisht shumën e faturës dhe plotësoni përshkrimin. 

Zgjidhni nëse doni të përdorni limitin e Overdraft-it ose jo dhe klikoni vazhdo/next. 

 

 

 

 

Plotësoni kodin e 
taksës dhe kliko 
Vazhdo 



 
 

Kujdes nëse keni shënuar gabim numrin serial do ju shfaqet mesazhi: “ Ju lutem shkruani 

saktë numrin serial”. Klikoni nënmenunë Pagesë Takse dhe shkruani përsëri numrin serial të 

saktë. 

 

Hapi 3 

Pasi keni klikuar next te dritarja e dytë do të shfaqet tabela përmbledhëse si meposhtë 

kontrolloni shumën dhe llogarinë e zgjedhur, klikoni nëse dëshironi t’ju dërgohet fatura në 

email dhe më pas kliko Vazhdo. 

 

 

Hapi 4 

Pasi të keni klikuar butonin ‘Vazhdo” do të shfaqet dritarja me mesazhin “Veprimi u Krye me 

sukses”. Klikoni See receipt për gjenerimin e mandatit elektronik të pagesës i cili dërgohet 

dhe në email-in tuaj nëse e keni zgjedhur në hapin 3. 

Zgjidhni 
llogarinë nga 
e cila do të 
kryhet pagesa 
e taksës 

Plotësoni 
shumën dhe 
përshkrimin 
e pagesës dhe 
kliko 
Vazhdo. 

Tabela Përmbledhëse. 
Kliko përfundo nëse 
konfirmon të dhënat 
ose Anullo për tu 
kthyer pas 



 

 

Kujdes**Pagesa e taksës është aktive që në momentin e përfundimit të transaksionit, kur 

biznesi është me të drejta të plota dhe userit i shfaqet mesazhi “Veprimi u krye me sukses”. 

Kur biznesi ka zgjedhur alternativën që hedhësi i të dhënave dhe aprovuesi të jenë të 

ndryshëm, atëhere hedhësit do i shfaqet mesazh “Veprimi u dërgua për pranim” dhe 

aprovuesi duhet të shkojë tek “Aprovime Në Pritje” për të autorizuar pagesën e taksës. 

 

Mesazhi që shfaqet kur 
pagesa kryhet me 
sukses 


