KARTELË INFORMATIVE
AL035008
1. Emri i shërbimit

Transferimi i lejeve minerare

2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

Mund të transferojnë lejen minerare tek persona të tjerë juridikë, sipas kritereve të përcaktuara në vendim

3. Çfarë ofron ky shërbim?

Transferimi i lejes minerare tek persona të tjerë juridikë

4. A jam përfitues?

Personat juridikë, vendas dhe/ose të huaj, tek të cilët do të transferohet leja minerare
Nr
Lloji
Dokumentet shoqëruese për subjektet tregtare:

Nga lëshohet?
Aplikanti

1

Dokument identifikimi

2

Nëse personi që paraqitet në
Qendrën Kombëtare të
Aplikanti
Biznesit (QKB) nuk është
përfaqësuesi ligjor, nevojitet
autorizim nga subjekti

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

Vlefshmëria

Dokumentet provuese:

1

3

Aplikanti

Aplikanti

4

Konfirmimin për burimet
financiare të nevojshme për
të zhvilluar veprimtarinë
Aplikanti
minerare për subjektin që do
të marrë lejen nëpërmjet
transferimit

5

Aktmarrëveshja e
nënshkruar përpara noterit,
Noteri
ndërmjet dy shoqërive, për
transferimin e lejes minerare

6

Vërtetim që zotëruesi i lejes
minerare nuk ka detyrime të
pashlyera tatimore

7

8

9
Zyrat pritëse

Kërkesën te Ministria e
Energjisë dhe Industrisë për
transferim të lejes minerare
nga zotëruesi i lejes
minerare, ku të jetë
përshkruar arsyeja/arsyet e
transferimit
Përshkrim i kapaciteteve
teknike, profesionale dhe
menaxheriale të subjektit të
cilit do t'i transferohet leja
minerare

Vërtetim që subjekti, i cili
kërkon të marrë lejen
minerare nuk ka detyrime të
pashlyera tatimore
Miratimin për kapacitetet e
prodhimit vjetor, vlerën e
investimeve, vlerat e
garancive të përcaktuara në
nenin 31 të ligjit Nr. 10304,
datë 15.07.2010, “Për
Sektorin Minerar në
Republikën e Shqipërisë”

Drejtoria e Rajonale e
Tatimeve

Drejtoria e Rajonale e
Tatimeve

Ministria e Energjisë dhe
Industrisë

Mandatpagesa

Banka

Qyteti

Adresa e sporteleve

Orari

6. Ku mund të aplikoj?
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6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim
online?

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?

Sporteli i shërbimit të Qendrës
Kombëtare të Biznesit (QKB)

Tiranë

Bulevardi Zhan D'Ark (ishHoteli i Oficerave), pranë
Ministrisë së Jashtme

Nga e Hëna deri të Enjten,
ora 9.00 – 14.00;
të Premten, ora 9.00 – 13.00

Niveli 1

Niveli 2

Niveli 3

Niveli 4

Tarifa bazë

Tarifa shtesë

Mënyra e pagesës

100 lekë

Komisionet bankare
eventuale

Me para në dorë te sporteli/arka e institucionit;
Sporteli i një banke brenda institucionit;
Sporteli i një banke jashtë institucionit

9. Sa kohë nevojitet për të
marrë shërbimin?

4 ditë + afati i Institucionit tjetër vendimmarrës

10. Çfarë përfitoj?

Miratimi ose refuzimi i transferimit të lejes minerare

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

Nuk ka

12. Ku e marr?

Në sportele

13. Cili është institucioni
përgjegjës?

Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB)

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?
15. Nëse kam ankesë, si të
veproj?

Me postë

Me internet

Kontakto në:

Oraret e hapura
E hënë - E premte ora 07:00 - 21:00
E shtunë ora 07:00 - 14:00

Tel:
11800
e-mail: Informacion@adisa.gov.al
Në sportele

Me e-mail

Me postë

Me internet

Me e-mail

• Ligji Nr. 10081, datë 23.2.2009 "Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë"
• VKM Nr. 538, datë 26.05.2009 "Për licencat dhe lejet që trajtohen nga ose nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit
16. Cila është baza ligjore e (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta", i ndryshuar
këtij shërbimi?
• VKM Nr. 362, datë 29.04.2011 "Për miratimin e kritereve dhe rregullave të transferimit, mënyrës së aplikimit për shtyrjen e
afateve dhe shndërrimit të lejeve minerare"
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