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THE NEW REGULATIONS FOR FOREIGNERS LAW nr. 79/2021
THE KEY CHANGES IN GENERAL LINES

→ Motivacione të shtuara për pajisjen
me leje qëndrimi

→ Added motivations for obtaining a
residence permit

→ Leje qëndrimi “Au Pairs”
→ Person i cili pritet përkohësisht nga një
familje, në mënyrë që të përmirësojë
aftësitë e tij gjuhësore dhe njohuritë për
Republikën e Shqipërisë, në këmbim të
punëve të lehta shtëpiake dhe të ofrimit
të kujdesit për fëmijët.
→ Vazhdon për aq kohë sa zgjat
marrëveshja pa kaluar afati një vjecar.

→ “Au Pairs” Residence Permit
→ A person who is temporarily invited
from a family, in order to improve his
language skills and knowledge of the
Republic of Albania, in exchange for
light household chores and childcare.

→ Leje qëndrimi me qëllim kërkimin e
punës ose sipërmarrjen për
kërkuesit shkencorë dhe studentët
→ Vazhdon një periudhë prej të paktën
nëntë muajsh, në mënyrë që të kërkojnë
punë ose të zhvillojnë një biznes.
→ Aktiviteti i punës ose biznesi që do të
fillojnë duhet të jetë në përputhje me
objektin e kërkimeve shkencore.
→ Duhet të kenë një nivel arsimimi jo më
të lartë se niveli 7 i Kornizës Evropiane
të Kualifikimeve.

→ Residence permit for job search or
entrepreneurship for researchers
and students
→ Continues for a period of at least nine
months in order to look for work or
develop a business.
→ The work or business activity that will
be started must be in accordance with
the object of scientific research.
→ Must have a level of education not
higher than level 7 of the European
Qualifications Framework.

→ Leje qëndrimi e përkohshme për
përdorim të pasurisë së paluajtshme
në pronësi
→ Dëshmon pronësinë, bashkepronësinë
në masën ½ e një pasurie të tillë të
paluajtshme,
në
përputhje
me

→ Temporary residence permit
because of owned real estate

→ Continues as long as the agreement
lasts without exceeding one year

→ Proves the ownership, co-ownership to
the extent ½ of such immovable
property, in accordance with the

legjislacionin në fuqi, për të cilën është
pronar gjatë kohës së lejes së
qëndrimit.
→ Afat deri në 1 vit për herë të parë dhe i
ripërtërtishëm çdo vit nëse i huaji
vazhdon të përmbushë kriteret.

legislation in force, for which he is
owner during the time of the residence
permit.
→ Term up to 1 year for the first time and
renewable every year if the foreigner
continues to meet the criteria.

→ Leje qendrimi per pernsionistet
→ Shtetasit e huaj, duhet te jenë në
pension sipas parashikimeve ligjore në
vendin e tyre.
→ Me afat deri në 1 vit për herë të parë
dhe ripërtërihet cdo vit në rast se ai
vazhdon të permbush kriteret.
→ Provon se ka të ardhura vjetore nga
pensioni deri në vlerën 1.200.000 lekë
→ Ka llogari bankare për kalimin e
pensionit.
→ Zotëron dëshmi akomodimi.

→ Residence permit for retirees
→ Foreign citizens must be retired
according to the legal provisions in
their country
→ Term up to 1 year for the first time and
renewable every year if the foreigner
continues to meet the criteria.
→ Proves that there is an annual income
from the pension up to the value of
1,200,000 ALL.
→ Has a bank account for the transfer of
the pension.
→ Possess proof of accommodation

→ Lejet e qëndrimit me motivacion
punësimin do të bashkohen me lejen
e qendrimit në një Leje Unike.

→ Employment motivation Residence
Permits will be merged with the
Residence Permit into a Unique
Permit.
→ Unique Permit as an employee
→ Unique Permit for seasonal
employment
→ Unique Permit to transfer within the
enterprise (TBN)
→ Unique Permit as cross-border worker
→ Unique Permit for vocational training
→ Unique Permit for voluntary services
→ Unique Permit for athletes
→ Unique Permit for highly qualified
employees
→ Unique Permit for self-employment
→ Unique Permit for digital moving
employees
→ Unique Permit for investors
→ Unique Permit for contracting services

→ Leje unike si punëmarrës
→ Leje unike për punësim stinor
→ Leje unike për të transferuar brenda
ndërmarrjes (TBN)
→ Leje unike si punëtor ndërkufitar
→ Leje unike për formim profesional
→ Leje unike për shërbime vullnetare
→ Leje unike për sportistë
→ Leje unike për punonjës me kualifikim
të lartë
→ Leje unike për të vetëpunësuar
→ Leje unike për punonjës lëvizës digjital
→ Leje unike për investitor
→ Leje unike për shërbime kontraktuese
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