KARTELË INFORMATIVE
AL037016
1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

Apelim

3. Çfarë ofron ky shërbim?

Apelimin e një vendimi të institucionit, nga subjekti, lidhur me licencën apo lejen e refuzuar

4. A jam përfitues?

Subjekte tregtare sipas përcaktimeve të VKM Nr. 538, datë 26.05.2009

E drejta për të apeluar vendimin e Institucionit vendimmarrës

Nr
Lloji
Dokumentet shoqëruese për subjektet tregtare:

7. A është ky shërbim
online?

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?

2

Nëse personi që paraqitet në
Qendrën Kombëtare të
Biznesit (QKB) nuk është
përfaqësuesi ligjor, nevojitet:
Aplikanti / Noteri
a. Prokurë noteriale për
personat fizikë;
b. Autorizim nga subjekti për
personat juridikë

3

Ankimi përkatës sipas rastit,
në formë shkresore ose
verbale i cili ngarkohet në
sistem si pjesë e aplikimit

Aplikanti

4

Dokumentet provuese sipas
rastit

Aplikanti

Zyrat pritëse

Qyteti

Adresa e sporteleve

Orari

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

Shërbim pa pagesë
30 ditë

10. Çfarë përfitoj?

Miratimi ose refuzimi i kërkesës për apelim

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

Nuk ka

12. Ku e marr?

Në sportele

13. Cili është institucioni
përgjegjës?

Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB)

15. Nëse kam ankesë, si të
veproj?

Aplikanti

Dokument identifikimi

9. Sa kohë nevojitet për të
marrë shërbimin?

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

Vlefshmëria

1
5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

Nga lëshohet?

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"
16. Cila është baza ligjore e • VKM Nr. 538, datë 26.05.2009 "Për licencat dhe lejet që trajtohen nga ose nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit
këtij shërbimi?
(QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta", i ndryshuar
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